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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo central a análise da História da Ciência presente nos livros

didáticos de Biologia do ensino médio,  tomando como foco o tema Clonagem. A escolha

desse tema se deu em virtude de ter gerado muitas discussões científicas, religiosas e éticas,

especialmente desde o advento da ovelha Dolly, em meados da década de 1990. Um segundo

objetivo  da  pesquisa  é  o  de  fornecer  ao  professor  um  material  de  apoio  que  aborde

historicamente a Clonagem e suas implicações sociais para ser utilizado durante as aulas sobre

o tema.  Esta  pesquisa apresentou,  quanto  ao método,  a  abordagem dedutiva,  fundada em

princípios lógicos formais de análise dos materiais bibliográficos selecionados para estudo,

perseguindo uma análise fundada na lógica racional dos argumentos presentes nos materiais

selecionados para a pesquisa. Quanto ao nível da pesquisa, caracteriza-se como uma pesquisa

exploratória,  tendo como objetivo mensurar hipóteses identificáveis para subsidiar estudos

posteriores. Neste caso, a hipótese de que o uso da História das Ciências aplicada ao ensino de

Biologia no tema clonagem potencializa a melhoria da compreensão do tema por parte dos

alunos do ensino médio, promovendo a melhoria de sua aprendizagem. Ademais, delineia-se

como  uma  pesquisa  bibliográfica,  constituída  por  consultas  a  livros,  teses  e  dissertações

relacionados ao estudo da História da Ciência, além dos livros didáticos do ensino médio. A

abordagem da História da Ciência teve como função evidenciar que a Ciência não é linear,

nem  as  descobertas  acontecem  sem  ligação  com  outras  pesquisas  e  eventos  sociais  e

históricos. Buscou-se trabalhar, portanto, mediante uma análise de cunho histórico que levou

aspectos que foram analisados nas narrativas históricas, a saber:  a ideia de continuidade, de

acumulação de conhecimento, de linearidade e da apresentação de resultados positivos nas

pesquisas. Os resultados obtidos na pesquisa evidenciaram que os livros didáticos do ensino

médio  apresentam apenas  alguns aspectos  da  História  da  Ciência,  sendo mais  evidente  a

presença de biografias e as principais realizações dos cientistas.

Palavras-chave:  Ensino de Clonagem. História e Ensino de Clonagem. Clonagem no Livro

Didático.



ABSTRACT

This research had as main purpose the science history analysis present in the secondary school

biology textbooks, taking as focus the cloning theme. The choice of this theme happened due

to many scientific, religious and ethical discussions, especially since the advent of Dolly the

sheep  in  the  mid  1990s.  A second  purpose  of  this  research  is  providing  to  teachers  a

supporting material that talks historically about cloning and its social implications to be used

during the classes about the theme. This research presented a deductive approach as method,

founded in formal logical principles of bibliographic materials analysis that were chosen to

the study, chasing an analysis founded in the rational logic of the arguments present on the

selected material of the research. As to the research level, is characterized as an exploratory

research, having as purpose to measure identifiable hypotheses to subsidize further studies.  In

this case the hypothesis that the use of the history of science applied to biology teaching in the

cloning theme enhances the improved understanding of the subject by high school students,

promoting the improvement of their  learning. Still  is outlined as a bibliographic research,

constructed by search in books, dissertations and thesis related to the study of the history of

science, besides the high school textbooks. The approach of history of science had as function

to show that the science is not linear, nor the discoveries happen without the connection with

other researches and social and historical events. It was tried to work through a historical

analysis which took aspects that were analyzed on the historical narratives, such as: idea of

continuity,  accumulation  of  knowledge,  linearity  and  presentation  of  positive  results  in

researches. The results obtained in the research showed that the high school textbooks present

only some aspects of history of science, being more evident the presence of biographies and

the most important achievements of the scientists.

Keywords: Teaching of cloning. History and education of cloning. Cloning in textbook.
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1. INTRODUÇÃO

A Genética tem apresentado uma evolução extremamente rápida desde que seus

passos  mais  firmes  começaram a ser  dados pelo  monge agostiniano Johann Mendel1,  em

meados do século XIX. Nas últimas décadas, especialmente, a Genética tem se destacado pela

apresentação  de  tecnologias,  como  clonagem,  terapia  gênica,  transgenia,  células-tronco  e

DNA-recombinante,  que  impactam  a  sociedade.  Porém,  se  o  que  chamamos  hoje  de

“redescoberta” dos trabalhos  mendelianos não tivesse ocorrido em 1900, as apresentações

feitas pelo monge, em 1865, teriam ficado no esquecimento e, obviamente, demoraríamos um

pouco mais para iniciarmos essa caminhada.

Hausmann (1997) comenta que, em 1871, Friedrich Miescher (1844-1895), então

assistente do professor Felix Hoppe-Seyler, divulgou a descoberta de uma substância orgânica

contendo fosfato, a qual havia sido isolada de núcleos de células de pus retiradas das ataduras

obtidas  em uma clínica  cirúrgica  da  região.  Segundo Miescher,  a  substância  denominada

nucleína era composta por uma fração proteica e por outra ácida. Após a morte de Miescher,

as pesquisas continuaram sendo realizadas por seu grupo de pesquisadores,  de forma que

Albrecht  Kossel  acabou  identificando  as  bases  nitrogenadas  citosina,  adenina  e  timina.

Somente em 1930, começou a ficar clara a existência de macromoléculas caracterizadas como

DNA (ácido desoxirribonucleico) e RNA (ácido ribonucleico).

Aparentemente, essa área da Biologia não teria avançado muito durante o período

inicial do século XX, voltando a ganhar os holofotes da sociedade com a apresentação do

modelo da dupla hélice para o DNA em 1953, proposto por James Watson e Francis Crick. No

entanto,  Walter  Sutton  (1877-1916)  observou,  em  1902,  que  o  comportamento  dos

cromossomos  nas  divisões  celulares  era  comparável  ao  dos  fatores  mendelianos.  A partir

disso, surgiu a ideia de que “os genes estão localizados nos cromossomos” (LOPES; ROSSO,

2010,  p.  231),  caracterizando a teoria  cromossômica da herança.  Esta  suspeita  de que os

fatores hereditários estariam presentes no núcleo celular, no interior dos cromossomos, teve

1 Johann  Mendel,  ao  realizar  uma  série  de  experimentos  de  cruzamentos  com a  ervilha-de-cheiro  (Pisum

sativum), nos jardins do mosteiro em Brno (República Tcheca), chegou à conclusão de que existiam unidades
que  poderiam  ser  transmitidas  através  das  gerações  transferindo  características  individuais.  Esse  conceito
mendeliano se opunha ao pensamento preponderante da época, que aceitava a ideia de que a herança dependia de
uma mistura  de  “humores  hereditários”.  Porém,  o  trabalho  de  Mendel  apresentava  diversas  limitações  em
decorrência do avanço científico da época, por exemplo, ele não havia descrito a diploidia das células somáticas
e a haploidia nos gametas. (HAUSMANN, 1997)
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início com a impregnação do núcleo de uma célula com um corante extraído do alcatrão da

hulha,  em  experimentos  realizados  em  1882,  pelo  médico  alemão  Walther  Flemming

(UJVARI; ADONI, 2014).

Thomas  Hunt  Morgan  (1866-1945)  apresentou,  em  1910,  resultados  de  seus

trabalhos  com  a  mosca  Drosophila  melanogaster reforçando  a  veracidade  da  teoria

cromossômica da herança.

Já em 1944, Oswald Avery (1877-1955), Colin Munro MacLeod (1909-1972) e

Maclyn McCarty (1911-2005), distinguiram o DNA como material genético.

As situações citadas  contribuíram para que a  Genética alcançasse um patamar

quase “sagrado” com o Projeto Genoma Humano,  que visou a  identificar  todos os  genes

humanos, bem como a sequência dos pares de bases do seu genoma.

Em decorrência disso, em 1997, foi apresentado ao mundo o primeiro clone de um

mamífero obtido a partir  de uma célula adulta.  Neste contexto,  qualquer assunto ligado à

Genética  ganhou  cada  vez  mais  espaço  na  mídia  geral.  Entretanto,  na  esteira  desse

desenvolvimento, afloraram os aspectos bioéticos, que passaram a exigir uma reflexão mais

intensa sobre os impactos dos resultados alcançados sobre a sociedade. 

Leite (2004, p.6) comenta que

Se por um lado as pesquisas em Genética e Biotecnologia estão se intensificando,
por outro,  a  discussão sobre aonde levarão estes  novos conhecimentos,  sobre os
aspectos morais e éticos envolvidos, também está em pauta. Para evitar, porém que a
Genética seja considerada um novo dogma e viabilizar a idéia de que o público leigo
e  a  sociedade  em  geral  possam  efetivar  sua  participação  nas  discussões  destas
questões e dar sua opinião, junto aos cientistas, deve ocorrer um entendimento maior
sobre  esta  área  de  saber  (seus  conceitos  e  o  processo  de  construção  de  seu
conhecimento).

Embora,  na  atualidade,  seja  dada  muita  ênfase  à  bioética,  em  virtude  da

manipulação  do  material  genético  dos  seres  vivos,  especialmente  do  ser  humano,  a

especulação  sobre  o  funcionamento  dos  genes  na  determinação  das  características  já

determinava, no início do século passado, sua utilização de forma errônea e imprudente, por

meio de um biólogo da Universidade de Harvard chamado Charles Davenport. Para ele, a

eugenia  era  um fato.  A existência  de  raça  superior  na espécie  humana culminava com a

eleição do homem branco (UJVARI; ADONI, 2014).

A Genética,  através  de  seus  conteúdos,  muitas  vezes  apresentados de  maneira

sensacionalista, cobra dos docentes uma preparação adequada e embasada em conhecimentos

corretos para que os questionamentos dos estudantes sejam respondidos de maneira clara e
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objetiva. No entanto, a formação dos professores é deficiente quanto à sua atualização sobre

novas tecnologias ligadas ao DNA.

Além dos aspectos abordados anteriormente, faz-se mister falar da História como

elemento construtor importante na abordagem da Ciência. Por exemplo, Burke (1992, p.10)

comenta:  “A nova  história  é  a  história  escrita  como  uma  reação  deliberada  contra  o

‘paradigma’ tradicional,  aquele  termo  útil,  embora  impreciso,  posto  em  circulação  pelo

historiador de ciência americano Thomas Kuhn.”

Outrossim, continua: 

Embora outros tipos de história – a história da arte, por exemplo, ou a história da
ciência  –  não  fossem  totalmente  excluídos  pelo  paradigma  tradicional,  eram
marginalizados  no  sentido  de  serem  considerados  periféricos  aos  interesses  dos
‘verdadeiros’ historiadores. Por outro lado, a nova história começou a se interessar
por virtualmente toda a atividade humana. ‘Tudo tem uma história’, como escreveu
certa ocasião o cientista J.B.S. Haldane; ou seja, tudo tem um passado que pode em
princípio ser reconstruído e relacionado ao restante do passado. (BURKE, 1992, p.
11).

Para entendermos a ciência como um produto humano, precisamos do auxílio da

História na reconstrução do seu caminho até a atualidade.

Com isso, o propósito deste trabalho, com a reflexão sobre a utilização da História

da  Ciência  no  ensino  de  Ciências,  especialmente,  o  tema  Clonagem,  é  remover  a

fragmentação  na  apresentação  de  seus  conceitos,  contribuindo  assim para  a  melhoria  do

ensino de Ciências, mediante a valorização de uma abordagem numa perspectiva histórica

para  destacar  elementos  presentes  no processo  de  construção do conhecimento  científico.

Dessa  forma,  pode-se  contribuir  para  a  superação  da  concepção  de  natureza  da  Ciência

predominante na educação científica como algo dado, objetivo e neutro. 

A partir  desse objetivo geral,  este  estudo tem como pressuposto que os livros

didáticos  de  Biologia  utilizados  no  Ensino  Médio  são  fortes  contribuintes  de  uma  visão

limitada sobre a História da Ciência.

Ademais, os objetivos específicos estão relacionados com a investigação sobre a

História e a concepção do ensino de Clonagem nos livros didáticos de Biologia do ensino

médio. Dentre os possíveis problemas a serem observados, temos: O tema Clonagem está

presente nos livros didáticos analisados? Como é feita a apresentação desse tema? A História

da Clonagem está presente? Existe a diferenciação entre Clonagem de DNA, reprodutiva e

terapêutica?

Quanto ao produto educacional, o objetivo foi produzir um material a respeito da

Clonagem abordando tópicos, como: O que é reprodução? Reprodução sexuada e assexuada.
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História da Clonagem. Tipos de Clonagem. O escopo foi fornecer ao professor subsídios para

trabalhar o tema Clonagem nas aulas de Biologia no ensino médio.

Para alcançar os objetivos, foi realizada uma análise epistemológica a partir da

História da Clonagem, tendo a escolha deste tema específico ocorrido a partir do advento da

ovelha  Dolly em 1997,  com o qual  o  volume de  informações  sobre  a  clonagem cresceu

absurdamente nas mídias em geral. Porém, não podemos dizer que o esclarecimento a respeito

do  tema aconteceu  na  mesma  medida,  ao  contrário,  as  dúvidas  sobre  a  possibilidade  da

clonagem humana cresceram e, para alguns, se tornaram concretas.

O estudo da Epistemologia e da História da Ciência desempenha papel fundamental
na superação da concepção positivista, empirista e estática da Ciência, que é um dos
obstáculos presentes na educação científica. Contribui para superar este obstáculo,
compreender  como acontece  a  construção  do  conhecimento  científico  e  como a
Ciência se desenvolve. Assim, é necessário criar momentos de reflexão para que os
professores fiquem cientes de suas próprias concepções sobre a natureza da Ciência
e quais as possíveis conseqüências que estas podem trazer à postura em sala de aula.
(LEITE, 2004, p. 9-10).

Desse modo, refletir sobre a natureza da ciência é importante para se conhecer

como ocorre o desenvolvimento de seu conhecimento e de sua história. Por isso, a intenção

deste  estudo  é  ajudar  a  superar  o  dogmatismo  e  a  concepção  positivista  da  ciência,

pesquisando sobre a dimensão histórica da ciência nos livros didáticos de Biologia do ensino

médio.

A dissertação foi organizada em cinco capítulos. No capítulo 1 (INTRODUÇÃO),

discorreu-se brevemente sobre a pesquisa e foram expostos os objetivos da dissertação. Foram

apresentados,  em linhas  gerais,  alguns  pontos  importantes  da  Genética,  bem como o  seu

desenvolvimento e relevância social.

No capítulo 2 (A CIÊNCIA E SUA HISTÓRIA), foram relatados alguns trabalhos

que fazem referência à ideia e concepção de ciência, apresentando algumas teorias sobre o

conhecimento científico, como empirismo, racionalismo crítico, racionalismo dialético, teoria

das revoluções científicas, anarquismo epistemológico e a epistemologia de Ludwik Fleck.

Explorou-se, também, argumentos e críticas relativas à utilização da perspectiva histórica na

educação científica. Por fim, abordou-se a presença da dimensão histórica nos livros didáticos

do ensino básico, a História da Ciência e a História da Clonagem.

No capítulo 3 (CIÊNCIA, SOCIEDADE E ENSINO), foi realizada uma breve

apresentação da importância do livro didático no ensino de Biologia, ressaltando, também, o

desenvolvimento e a importância da tecnologia e seu impacto na sociedade, bem como suas

implicações éticas.
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No capítulo 4 (A CLONAGEM E O LIVRO DIDÁTICO), aprofundou-se o tema

sobre a Clonagem presente nos livros didáticos utilizados no ensino médio, apresentando o

mapeamento realizado nos livros.

No  capítulo  5  (PROPOSTA  DE  ENSINO:  ELEMENTOS  PARA  A

ABORDAGEM DA CLONAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA), foram propostos elementos

que podem ser utilizados como norteadores para os professores e alunos na sala de aula.

No capítulo 6 (SÍNTESE DA ANÁLISE DOS LIVROS), apresentou-se, de forma

sintética,  os  resultados  obtidos  durante  a  pesquisa  e  foram  discutidos  alguns  elementos

importantes para o ensino da Clonagem.

Por  fim,  no  capítulo  7  (CONSIDERAÇÕES  FINAIS),  foram  apresentadas  as

considerações  finais  deste  trabalho,  além  da  relação  de  obras  literárias  mencionadas  e

estudadas para embasar a dissertação.
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2. A CIÊNCIA E SUA HISTÓRIA

Neste capítulo, falaremos sobre a Ciência como produto da construção humana,

bem como a relevância do estudo de sua História e sua importância no ensino de Biologia.

Procuramos inicialmente discutir a ideia de ciência – seu conceito e sua relevância. Em um

segundo  momento,  fazemos  uma  abordagem  sobre  algumas  concepções  epistemológicas

sobre a  ciência.  O terceiro passo engloba  a  educação científica e  sua  importância  para a

cidadania. No quarto tópico, abordamos a Biologia como área específica das Ciências, seu

corpo e relevância. O próximo passo foca o tema central desta pesquisa que é a História da

Ciência como recurso didático; a possibilidade de seu uso para a superação de concepções

limitadas sobre a construção do pensamento científico. O último ponto deste capítulo lança

luz sobre o conceito de Clonagem, a diferenciação entre a clonagem terapêutica e a clonagem

reprodutiva, bem como sua história.

2.1 A ideia de ciência

Para muitos, o conhecimento fornecido pela ciência distingue-se claramente do

tipo de conhecimento característico do senso comum. As teorias, os métodos, as técnicas, os

produtos são evidências concretas do desenvolvimento científico, evocando uma autoridade

amplamente reconhecida e sendo utilizada, muitas vezes, de forma indiscriminada por vários

setores da sociedade.  Isso implica na consideração da ciência como ocupando um degrau

acima de questionamentos sobre o bem e o mal. No entanto, o conhecimento científico precisa

ser reconhecido como algo extremamente influenciado pela sociedade em geral, seus valores,

suas ambições, suas crenças, enfim. Para muitos, o sucesso da ciência se caracteriza em seus

resultados  práticos  e  seu  método,  que  fornece  certa  segurança  durante  os  procedimentos

científicos.

Quando o homem, desde o início de sua sedentarização no Período Neolítico, se

reconhece diferente do mundo a sua volta,  passa a  entender-se como centro do universo,

permitindo que  a  ideia  de dominação nasça  e  cresça,  ele  deseja  tornar-se  proprietário  da

natureza. No entanto, essa dominação exigia algo mais; era necessária a conquista da ciência e

da tecnologia que forneceriam ferramentas para as necessidades humanas. 

Durante o Renascimento Científico-Cultural,  a busca pela razão aprofundou os

avanços  científicos,  assegurando  a  conquista  definitiva  do  homem sobre  o  meio  natural.

Então, sem a ciência, não seria possível imaginarmos o mundo como vemos hoje.
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Para Trivelato e Silva (2012), a ciência pode ser entendida como um processo que

procura  uma série  de  explicações  sistemáticas  para  um conjunto  de  fatos  decorrentes  de

observações  e  de  experimentos;  necessita,  portanto,  que  a  interpretação  desses  fatos  seja

confirmada e aceita  por outros cientistas.  Trata-se de um processo social  em que o fazer

ciência  se  debruça  sobre  uma  sequência  de  etapas  caracterizando  o  chamado  método

científico, tecnicamente organizado no século XVII por Francis Bacon. A partir daí, passa-se a

enfatizar mais claramente o empirismo, em que a observação dos fenômenos e a realização de

experimentos precedem a formulação de explicação para os fatos. 

Oliva (2010) salienta que a ciência moderna busca, antes de mais nada, a união

entre  a  explicação  e  a  dominação,  determinando  uma  efetiva  explicação  dos  fenômenos,

permitindo ao homem o domínio sobre eles, como apregoou Francis Bacon.

Ao  longo  dos  tempos,  pode-se  entender  que  o  homem  passou  a  tentar

compreender e explicar o seu entorno para,  então,  dominá-lo.  Andery et  al.  (2007, p. 10)

também  afirmam  que:  “O  homem  também  atua  sobre  a  natureza  em  função  de  suas

necessidades e o faz para sobreviver enquanto espécie.” O controle sobre o ambiente permitiu

a produção de benefícios aos indivíduos e às comunidades. Porém, para que isso pudesse

ocorrer, seria necessário vencer um obstáculo complicado: o “pensamento mágico”. O foco

nos mitos e nas religiões para a explicação da natureza precisava ser superado, adotando-se

uma série de etapas que iam ponto a ponto desmembrando o ambiente e apresentando os

fenômenos como realmente  ocorriam.  Oliva  (2010,  p.  9-10)  diz,  ainda,  que “[...]  Francis

Bacon acreditava que, com o afastamento liminar dos idola, dos preconceitos, seria possível

realizar  a  observação  pura  e  neutra,  a  única  capaz  de  propiciar  a  efetiva  explicação  dos

fenômenos.” Neste caminho, alguns mecanismos foram surgindo, como a ideia da observação

e do conceito superando a antecipação e o preconceito; o questionamento das tradições e da

autoridade intelectual; a razão limitando a fé.

O mito, enquanto forma de linguagem, instaura o seu próprio sentido de verdade e

o sentido das palavras com que falar a verdade (TORRANO, 1997). O mito é uma narrativa

na qual  as  sociedades  espelham suas contradições,  exprimindo seus paradoxos,  dúvidas e

inquietações.  Trata-se  de  uma  possibilidade  de  reflexão  sobre  a  existência,  o  cosmo,  as

situações de "estar no mundo" ou as relações sociais. Faz parte de um conjunto de fenômenos

cujo sentido é difuso, servindo para a significação e representação de várias ideias. O que

marca o ser humano é justamente sua particularidade de possuir e organizar símbolos que se

tornam linguagens articuladas, aptas a produzir qualquer tipo de narrativa (ROCHA, 2012).
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Para Chauí (1995), o senso comum possui algumas características peculiares que

permitem diferenciá-lo  da  ideia  de  ciência  de  uma forma geral,  como o  subjetivismo na

expressão de sentimentos dependente das condições em que se vive; o aspecto qualitativo, em

que as coisas são julgadas em categorias máximas, ou seja, isto ou aquilo; a heterogeneidade

referindo-se  aos  fatos  julgados  de  maneira  diferente,  visto  que  são  percebidos  de  forma

diferente; a individualização devido aos aspectos qualitativos e heterogêneos; a generalização,

a reunião em uma opinião ou em uma ideia de coisas e fatos julgados semelhantes; a não

relevância  da  regularidade,  da  constância  e  a  atenção  aos  eventos  extraordinários;  a

investigação  científica  tende  a  ser  identificada  com a  magia,  visto  que  esta  lida  com o

misterioso, o incompreensível. 

Da mesma forma, a autora pontua algumas características da atitude científica,

dizendo que esta “[...] desconfia da veracidade de nossas certezas, de nossa adesão imediata

às coisas, da ausência de crítica e da falta de curiosidade” (CHAUÍ, 1995, p. 249). Além

disso, continua se referindo à atitude científica cujo objetivo reside na procura das estruturas

universais e necessárias das coisas investigadas; é quantitativa, buscando padrões e critérios

de comparação e avaliação para objetos diferentes; é homogênea na busca de leis gerais que

regem  os  fenômenos;  é  generalizadora  na  reunião  de  individualidades  percebidas  como

diferentes, sob as mesmas leis e padrões; é diferenciadora,  pois distingue os que parecem

iguais, desde que obedeçam a estruturas diferentes; o estabelecimento das relações causais

ocorre após a investigação da natureza ou estruturação do fato investigado e suas relações

com outros semelhantes ou diferentes; a regularidade, a constância, a repetição surpreendem a

ciência, sendo o extraordinário algo particular; distingue-se da magia no momento em que

opera o desencantamento do mundo; reconhece que, pelo conhecimento, o homem tende a

libertar-se do medo e das superstições; procura sua renovação e modificação constantemente.

Andery et al. (2007) diz:

O desenvolvimento do homem e de sua história não depende de um único fator. Seu
desenvolvimento  ocorre  a  partir  das  necessidades  materiais,  estas,  bem como  a
forma de satisfazê-las, a forma de se relacionar para tal, as próprias ideias, o próprio
homem e a natureza que o circunda, são interdependentes, formando uma rede de
interferências  recíprocas.  Daí  decorre  ser  esse  um  processo  de  transformação
infinito, em que o próprio homem se produz.

Ademais,  este  autor  segue  (2007,  p.  13)  “A ciência  caracteriza-se  por  ser  a

tentativa do homem entender e explicar racionalmente a natureza, buscando formular leis que,

em última instância, permitam a atuação humana.”

Já Pessis-Pasternak (2001, p. 161) acrescenta que:
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Constatamos sempre que existe um feedback permanente entre a ‘demanda social’ e
o desenvolvimento fecundo de certas descobertas científicas, da mesma forma que
há  entre  o  questionamento  filosófico-ideológico  característico  de  um  contexto
cultural e os importantes paradigmas científicos que contribuíram para a construção
e  modificação  dos  modos  de  vida.  Não  se  pode  duvidar  que  as  representações
culturais  de  uma  sociedade,  seu  sistema  de  crenças,  seus  ideais  filosóficos  e
religiosos favoreçam ou impeçam suas ambições científicas e tecnológicas. De uma
certa  maneira,  a  visão  do  mundo  que  predomina  em  uma  dada  sociedade  e  o
paradigma científico que ali se desenvolve estão estreitamente interligados.

Visto que o homem passa a olhar para a natureza de forma diferenciada, observa-

se que, segundo Japiassú (2011, p. 8):

Historicamente, a distinção entre Letras e Ciências começa a se dar no início do
século XVIII, momento em que já se instaurou a ruptura com a ordem heterônoma, e
o  Sujeito  proclamou sua  autonomia  em relação  às  forças  exteriores,  passando a
admitir apenas a autoridade da Razão.

A modernidade começa, então, a ser construída de forma mais evidente e com um

arcabouço com possibilidade de sustentar os novos tempos, com a concretização da ciência. O

ideal Baconiano cresce rompendo com o tradicional, com a mentalidade obscura e regida pelo

mítico.  Já  o  altar  da  Razão  é  erigido,  não  existindo  outra  autoridade  sobre  os  fatos  da

Natureza.

Para  Tossato  (2013),  a  ciência  acaba  influenciando  a  vida  da  humanidade  e

tornando esta dependente de seus conhecimentos. Isso é facilmente verificado ao se observar

a inter-relação entre a economia e as transformações científicas e tecnológicas ao longo dos

tempos.  Então,  o  conhecimento  científico  se  detém  sobre  o  mundo  natural  ou  social

permitindo conhecê-lo e fornecendo ferramentas para atuar sobre este. Embora também exista

o  conhecimento  religioso  e  artístico,  o  científico  amplia  a  possibilidade  das  predições

contribuindo para a preparação do homem em sua relação com a natureza.

Outrossim, a ciência busca a objetividade em suas explicações diferentemente do

subjetivismo comum. Generalizando,  pode-se dizer  que uma explicação científica observa

parâmetros como a sistemática, a demonstração e o controle empírico. Por sistemática, deve-

se entender que é organizado, sendo possível o seu esclarecimento. A demonstração se apoia

nas razões de os fenômenos ocorrerem. Já o controle empírico solicita uma revisão do que foi

apresentado pelas informações dadas pela experiência.

Dentro  da  evolução  do  conceito  de  ciência,  surgiram  várias  concepções

epistemológicas  para  discuti-la.  Dentre  as  mais  relevantes,  destacam-se  o  empirismo,  o

racionalismo,  o  racionalismo  crítico,  o  racionalismo  dialético,  a  teoria  das  revoluções

científicas e o anarquismo epistemológico. Suas teses assim se apresentam:
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a.  Empirismo 

A  concepção  empirista  entende  que  a  experiência  é  a  única  fonte  de

conhecimento.  Portanto,  tudo  aquilo  que  caracteriza  conhecimento  independente  e  ideias

inatas não possui relevância. A saída do ser humano do estado de indigência necessitava de

bases firmes, como aquelas produzidas pela experimentação (NOUVEL, 2013).

A formulação de leis tem sido encarada, desde Newton, como atribuição principal da
ciência:  leis  compreendidas  como  asserções  explicativas  de  caráter  geral  que
precisam ser fatuais. O empirismo havia prescrito a origem das leis nas observações
consecutivas, donde se evidenciava a recorrência, a ser confirmada pela verificação
experimental. (BARRETO; MOREIRA, 1996, p. 83).

De uma forma geral,  Francis Bacon (1561-1626) pode ser visto como um dos

precursores  do  empirismo,  defendendo  o  pensamento  de  uma  ciência  baseada  na

experimentação. Ele reivindicava a originalidade para seu método de pensamento, inclusive

nomeando sua obra mais famosa como Novum Organum, que deveria substituir a compilação

aristotélica medieval denominada Organum (LOSEE, 2000; ARTIGAS, 2005).

Bacon  propôs  um  novo  método,  centralizado  na  indução,  que,  partindo  da
observação, permitia formular leis gerais a partir dos casos particulares,  graças a
recursos  tais  como  as  tabelas  de  presença,  de  ausência  e  de  graus.  Foi  ele  o
responsável por substituir as ‘formas’ aristotélicas e escolásticas – que pretendiam
expressar  a  natureza  das  coisas  –  pelas  ‘leis’.  As  formas  e  os  fins  da  filosofia
tradicional não têm lugar na nova ciência; Bacon qualifica a ‘finalidade’ como uma
‘virgem estéril’, incapaz de dar frutos. (ARTIGAS, 2005, p. 34-35).

Para Francis Bacon e John Locke (1632-1704), o conhecimento em sua totalidade

se origina nos sentidos, em uma experiência como o mundo através do método indutivo, ou

seja,  do  particular  para  o  geral  (ARAÚJO,  2012).  Em resumo,  os  pensadores  empiristas

ressaltam a  experiência  que  se  tem com o mundo  que  nos  cerca,  o  mundo  sensível.  No

entanto,  Chalmers  (1994)  expõe  que  existiam  problemas  enfrentados  pelos  empiristas,

especialmente, aqueles relacionados à falibilidade e ao campo restrito dos sentidos, bem como

o problema para justificar as generalizações que ultrapassavam a evidência determinada pela

aplicação dos sentidos.
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b. Racionalismo Crítico

Quando  se  fala  em Racionalismo  Crítico,  vem à  tona  o  pensamento  de  Karl

Raimund Popper (1902-1994), no qual reside a crítica à tradição empirista baseada no método

indutivo. O critério para a diferenciação da ciência é mostrar que, para a sua existência, a

condição não é a comprovação, ou mesmo, a verificação dos enunciados, mas a possibilidade

pertencente apenas à ciência de refutação de suas teorias pela experiência e não provadas

(ARAÚJO, 2012).

A preocupação  maior  de  Popper  era  determinar  uma teoria  da  ciência,  e  seu

método  deveria  ser  o  hipotético-dedutivo,  partindo-se  do  problema  e  da  formulação  de

hipóteses para estes. O pensamento científico precisa ser testado, de modo que sua refutação

ensejaria seu abandono e sua substituição.  A explicação falsificacionista de Popper estava

calcada na ideia de que as teorias científicas são falíveis e sujeitas a um aperfeiçoamento ou

substituição.

Chalmers (1994, p. 29) comenta o pensamento de Popper dizendo que, para ele,

“Na  medida  em que  as  teorias  dizem algo  sobre  o  mundo,  elas  devem ser  aferidas  em

confronto com ele.”

O pensamento  falsificacionista  de  Popper  surge  como um rival  importante  do

positivismo de August  Comte.  Porém,  Chalmers  (1994) sustenta  que o próprio  autor  não

defendia a ideia falsificacionista de maneira intransigente, visto que seus critérios, aplicados a

termo, teriam dificuldades na determinação da aceitação ou rejeição das teorias científicas;

assim como no positivismo. Segundo o autor, Popper reconhece que é importante dar uma

chance para que as teorias mostrem seu mérito, de modo que não deveriam ser abandonadas

assim que os primeiros sinais de dificuldades surgissem.

Na concepção de Popper,  as teorias científicas  são hipóteses que precisam ser

testadas e, caso sejam rejeitadas, devem ser abandonadas e substituídas por outras. Para ele,

não seria possível provar que uma teoria é verdadeira, mas sim provar que ela é falsa.

Barreto e Moreira (1996, p. 24) comentam que Popper ergue sua teoria da ciência

de acordo com algumas linhas  mestras.  “A primeira  delas afirma que a  indução não tem

justificativa lógica nem pode ser considerada um método generalizado para descoberta das

leis ou teorias científicas”. 

Na segunda linha, pode-se observar um ponto fundamental que “reside na defesa

intransigente do caráter conjetural das teorias científicas. É impossível se provar a veracidade
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de uma proposição científica. Conseqüentemente, aí está a marca distintiva entre ciências e

outros conhecimentos: a incerteza” (idem, p. 24).

A terceira linha está baseada no fato de que a atividade científica está centrada na

solução de problemas. 

O cientista age desafiado por perguntas para as quais não tem respostas; e a busca
destas respostas é feita através de processo contínuo e sem fim de ensaio e erro. Isto
porque,  quase  sempre,  a  resolução  de  um problema,  em lugar  de  uma  resposta
definitiva, apresenta mais perguntas cujas respostas não se conhecem. (idem, p. 25).

c. Racionalismo Dialético

Na  discussão  de  Gaston  Bachelard  (1884-1962),  o  conceito  de  “pedagogia

científica" deve estar fundamentado em uma epistemologia dialógica e crítica, contrapondo-se

à  tradição  científica  fundamentada  no  método  cartesiano.  Para  o  autor,  “o  novo  espírito

científico” precisa vencer os obstáculos epistemológicos que atuam impedindo a progressão

da  ciência.  Para  isso,  faz  críticas  às  concepções  da  história  da  ciência  continuístas,

introduzindo uma noção de ruptura mostrando uma ciência descontínua. “O espírito científico

deve se formar enquanto se reforma” (FONSECA, 2008, p. 363).

Em  seus  trabalhos,  Bachelard  enxerga  no  erro  um  papel  central  no

desenvolvimento científico,  ou seja,  a construção da ciência como conhecimento se faz a

partir da retificação dos erros. 

Bachelard, em sua epistemologia, procura romper com as evidências cartesianas,

propondo uma pedagogia do pensamento complexo, reafirmando a importância da releitura do

simples sob o múltiplo e a partir de uma visão de complexidade (FONSECA, 2008).

d.  A Teoria das Revoluções Científicas

No livro  A estrutura das revoluções científicas, de 1962, Thomas Kuhn (1922-

1996) faz referência ao conceito de paradigma, contribuindo muito para a discussão desse

assunto no campo da epistemologia. Posteriormente, já em 1977, no livro  Tensão essencial,

Kuhn fala sobre o conceito de matriz disciplinar ampliando a noção de paradigma.

O modo como Kuhn analisa as dificuldades de se fazer história da ciência, a questão
do método e da delimitação e o escopo das ciências naturais contribui sobremaneira
para a  reflexão  epistemológica no que  diz respeito  a  noções  como objetividade,
papel das teorias e sua incomensurabilidade, como delimitar entre a ciência e demais
saberes,  se  as  ciências  humanas  e  sociais  seguem ou  não  paradigma e  como o
cientista trabalha no dia a dia. (ARAÚJO, 2012, p. 160).
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No entendimento de Kuhn, pode-se observar uma preocupação importante com o

contexto histórico para o entendimento da ciência e seu método. Identifica-se uma crítica à

concepção realista  de verdade.  Em sua análise,  privilegia os aspectos  internos da ciência,

dizendo que as concepções acabam variando de acordo com a época não existindo diretriz

metodológica para todo e qualquer empreendimento científico.

A teoria das revoluções científicas de Kuhn decorre do entendimento da ciência

sob o olhar do seu desenvolvimento durante a história, especialmente, um olhar na prática

cotidiana dos cientistas (BARRETO; MOREIRA, 1996).

A ciência, em seu processo de formação, de construção, precisa de tempo até que

o amadurecimento alcance apogeu. Esse início errático suscita dúvidas sobre a natureza de

seu estudo. Durante o caminho, o ajustamento pode dar origem a uma nova teoria em virtude

dos diversos problemas encontrados. “Os reajustes e a necessidade de nova teoria surgem em

função de questões problemáticas e a partir delas é que são elaboradas as distinções lógicas e

metodológicas” (ARAÚJO, 2012, p. 162).

Para Kuhn, havia uma discrepância entre dois pontos importantes na apresentação

de  uma  teoria  científica,  a  apresentação  final  e  formal,  as  quais  estão  bem distantes  da

maneira real como esta surgiu. Neste caminho, o anúncio de que a geração do conhecimento

científico é  um aspecto não-evolutivo se torna uma contribuição relevante.  A ciência  não

progredia através de alterações contínuas e lineares, mas por saltos imprevisíveis, revoluções

que acertaram os fundamentos de uma teoria predominante. Na trajetória da construção de

uma teoria científica, existem momentos em que não existem contestações (ciência normal),

todos os procedimentos estão estabelecidos permitindo a resolução satisfatória dos problemas

que aparecem. No entanto, a defrontação com situações para as quais não existem respostas

gera certa  inquietação na comunidade científica,  que passa a buscar uma nova teoria que

romperá com a anterior.

Durante o período de turbulência,  existe um questionamento dos elementos da

matriz disciplinar com o surgimento de escolas “pré-paradigmáticas”, de modo que, com a

prevalência de uma delas, chega-se a uma revolução científica.

Kuhn entende que existe uma incomensurabilidade das teorias, não sendo possível

a escolha entre duas teorias conflitantes em decorrência da eleição de seus pontos fortes e

fracos.
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e. Anarquismo Epistemológico

Para Paul Feyerabend (1924-1994), a ciência é a base do conhecimento, sendo a

única a ter  sentido.  Esse autor era  contrário à visão ortodoxa de conhecimento e ciência,

alegando que não existe um modelo único para o método científico. Para ele, o método pode

atuar como um limitador do pensamento em ciência. Já as metodologias da ciência não podem

ser aceitas como regras ditatoriais. Então, em sua visão, o caos é o grande responsável pela

produção de conhecimento, favorecendo o progresso em todos os sentidos.

Feyerabend afirma que o cientista não pode se ligar aos resultados de sua pesquisa

de maneira ferrenha a ponto de não permitir seu confronto com o ponto de vista de outros

pesquisadores (SILVA, 1998).

A questão da metodologia, segundo Feyerabend, está atrelada ao fato de que ela

sempre apresenta limitações,  portanto a  saída é pensar  em uma metodologia pluralista.  A

ciência não possui um modelo único de aplicação do método científico, sendo o anarquismo a

melhor posição contra a epistemologia e a filosofia das ciências.

O  conhecimento  das  formas  de  pensar  a  ciência,  como  as  apresentadas

anteriormente,  precisa  estar  presente  na  prática  diária  do  professor  de  ciências,  para  que

existam diversos caminhos de discussão a respeito da educação científica.

f. A epistemologia de Ludwik Fleck

O pensamento de Ludwik Fleck procura valorizar as dimensões histórica e social

no processo de produção do conhecimento científico, de modo que esse conhecimento decorre

de um trabalho coletivo,  tratando-se de uma construção social.  Essa forma de perceber  a

ciência pode ser observada na introdução do livro  Gênese e Desenvolvimento de um Fato

Científico de  Fleck,  quando  Lothar  Schafer  e  Thomas  Schnelle  escrevem  sobre  a

“Fundamentação da perspectiva sociológica de Ludwik Fleck na teoria da ciência”, dizendo

que:

o livro de Fleck também se volta  contra a  concepção de ciência do ‘Círculo de
Viena’. Popper acentuava, em oposição ao conceito estático de teoria dos empiristas
lógicos, o aspecto dinâmico da pesquisa, ao passo que Fleck ocupa uma posição
muito mais extrema: põe em questão o próprio conceito de fato, sempre pressuposto
como evidente. A ciência, para ele, não é um construto formal, mas, essencialmente,
uma  atividade  organizada  pelas  comunidades  de  pesquisadores.  (SCHÄFER;
SCHNELLE, 2010, p. 1-2).
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Ademais, continuam afirmando que 

É  nas  estruturas  sociais  e  psíquicas,  características  em  tais  ‘coletivos  de
pensamento’, que Fleck identifica os fatores e as normas destinados a explicar o
fenômeno da ciência moderna. (SCHÄFER; SCHNELLE, 2010, p. 2).

Quando Fleck publica, em 1927, um artigo  “Sobre algumas peculiaridades do

pensamento  médico”,  já  se  percebe  a  ideia  da  cooperação,  da  interdisciplinaridade  e  da

coletividade da pesquisa, superando a figura única do descobridor, do gênio em ciência.

A partir disso, Delizoicov e colaboradores (2002) identificam a possibilidade da

utilização de Fleck como referencial teórico no ensino de ciências:

Além da  utilização  para  investigações  no  âmbito  da  História,  da  Filosofia  e  da
Sociologia  da  Ciência,  que  vêm  sendo  desenvolvidas  da  Europa,  destacamos
também  o  potencial  deste  modelo  epistemológico  como  referência  para  a
investigação de problemas de ensino de ciências,  não só por que suas categorias
analíticas  poderiam  ser  aplicadas  tanto  para  o  caso  do  conhecimento  do  senso
comum, como para o científico, e as possíveis inferências que daí tiraríamos para a
busca de soluções dos problemas de pesquisa, como também para agrupamentos de
outros profissionais, como por exemplo professores das ciências dos vários níveis de
ensino. Este modelo caracterizado pela sociogênese do conhecimento, auxiliaria na
caracterização e compreensão da atuação de grupos de docentes. (DELIZOICOV et
al., 2002, p. 10).

Fleck propõe duas categorias principais em termos de construção do pensamento

científicos: a ideia de coletivo de pensamento e a ideia de estilo de pensamento. No coletivo

de pensamento,  podemos observar  uma comunidade compartilhando práticas,  concepções,

tradições e normas que atuam como pilares de um trabalho. Um coletivo se traduz em uma

comunidade de pensamento com certa exclusividade formal e temática, proporcionando um

isolamento  dos  conteúdos.  Esse  coletivo  entende  o  objeto  do  conhecimento  de  maneira

particular, decorrente do estilo de pensamento.

O ato de conhecer, para Fleck, está ligado aos condicionantes sociais, culturais e

históricos  do  sujeito  pertencente  a  um coletivo  de  pensamento.  No entanto,  a  concepção

individualista não deve ser negada, excluída, visto que o indivíduo é um ser social.

Em sua tese de  doutorado pela  Universidade  Federal  de Santa Catarina,  Leite

escreve que:

O progresso do conhecimento consiste,  para  Fleck,  no desenvolvimento coletivo
incessante  do  estilo  de  pensamento.  Esse  progresso,  contudo,  não  pode  ser
qualificado, pois o saber muda segundo o estilo de pensamento vigente na época. Ao
substituir um estilo por outro, as pressuposições se alteram e surgem outras, mudam-
se as bases. Realizar, porém, uma comparação qualitativa entre eles, ou seja, uma
epistemologia  comparativa como  sugere  Fleck,  pode  auxiliar  a  entender  o
surgimento dos diversos estilos de pensamento, suas diferenças e transformações.
(LEITE, 2004, p. 44).
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Então, para Schafer e Schnelle (2010, p. 11),

uma vez descoberto o aspecto social da atividade científica, o mesmo passou a ser
transferível também para outros domínios, mesmo se ainda o trabalho de Kuhn torna
visível como o tópos da conquista individual determina a investigação até hoje.

Portanto,  as  dimensões  histórica  e  social  propostas  por  Fleck  na produção do

conhecimento científico mostram que este é produto de uma construção social. A ciência só

existe  porque  é  um  fato  social,  decorrendo  das  interações  entre  aqueles  que  formam  a

sociedade.

2.2 A educação científica

Cada vez mais,  a necessidade de uma educação científica para os cidadãos se

torna  evidente,  pois,  através  dela,  busca-se  a  superação  da  visão  tradicionalista  dos

conhecimentos científicos, marcada por uma leitura estática do conhecimento e acessível a

poucas pessoas consideradas detentoras do conhecimento.

Sem uma discussão profunda sobre esses aspectos da construção das ciências e a
tomada de consciência de que em todas as nossas aulas e/ou atividades educacionais
nós  transmitimos  implicitamente  uma  determinada  concepção  de  mundo  e
influenciamos assim a formação de nossos alunos não conseguiremos promover uma
renovação da educação científica. (CACHAPUZ et al., 2011, p. 10).

Essa renovação educacional  deve  contribuir  para que  os  problemas do mundo

sejam  percebidos  de  maneira  correta  e,  a  partir  desse  ponto,  também  inspire  mudanças

atitudinais  que  favoreçam  o  desenvolvimento  social  e  cultural  do  cidadão.  A educação

científica permite a tomada de decisões diariamente pela humanidade quando esta necessita

ser capaz de discutir publicamente assuntos ligados à ciência e à tecnologia.

No livro Ciências e Didática (2010, p. 35), organizado por Simone Selbach, os

autores  insistem que  “[...]  o  conhecimento  científico  deve  ser  aprendido  desde  as  séries

iniciais e deve ser sempre estreita sua relação com a tecnologia e com os problemas sociais e

as questões ambientais”.  Para isso,  é importante uma seleção de conteúdos visando a sua

relevância social, sua ligação com a vida dos alunos e seu impacto científico-tecnológico no

mundo. Assim, o aprendizado ocorrerá quando o estudante puder acessar informações para

sua  compreensão  do  mundo  em  que  vive;  quando  passar  a  tomar  decisões  críticas  que

impactem positivamente na sociedade e apreenda conceitos que devem ser associados à sua

prática de social  a  partir  de habilidades  e  competências forjadas a  partir  do domínio dos

conteúdos científicos e reclamados pelas práticas sociais cotidianas.
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A educação científica deve permitir situações de aprendizagem que promovam

o questionamento, estimulem o debate e proponham investigações. O professor deve estimular

o jovem a reelaborar sua visão de mundo a partir de uma nova visão proporcionada pelo

conhecimento científico.

Selbach et al. (2010), em Ciências e Didática, expõe uma síntese comparativa

sobre formas tradicionais e contemporâneas de se pensar a aula, levando em consideração o

aluno  no  centro  do  processo  de  construção  dos  saberes  conceituais,  procedimentais  e

atitudinais, como segue:

Tabela  1: Síntese  comparativa  entre  as  formas  tradicionais  de  se  pensar  aula  e  aprendizagem  e  a  forma
contemporânea  em  que  o  aluno  assume  o  centro  do  processo  da  construção  de  saberes  conceituais,
procedimentais e atitudinais.

QUADRO COMPARATIVO DA APRENDIZAGEM
Formas  tradicionais  de  se
pensar a aula e o processo de
ensino-aprendizagem

Forma  contemporânea  de  se  pensar  a  aula  e  o
processo de ensino-aprendizagem

Conteúdos
conceituais

Informação  pré-organizada,
produzida  por  terceiros  e  que
chega ao aluno completa. Corpo
dos  saberes  existentes  a
memorizar.

O  conhecimento  resulta  da  interação  entre  o
indivíduo, a informação exterior e o significado que
este  lhe  atribui.  É  consequência  de  processo  de
construção que envolve o aluno como sujeito de sua
aprendizagem.

Ação docente
Difusão  de  informações  pré-
fabricadas  e  imposição  de
normas e convenções exteriores,
chegadas prontas os alunos.

Ensinar é ajudar alunos a confrontar e ressignificar
informações  relevantes  no  âmbito  da  relação  que
estabelecem com a  realidade,  capacitando-os  para
reconstruir significados atribuídos a essa realidade e
a essa relação.

Ação discente
Associar  o  “compreender”  ao
“memorizar”  conteúdos
externos e prontos.

Ação  de  confronto  entre  a  realidade  objetiva  e  o
conjunto  de  significados  que  cada  um  constrói  a
partir de experiências pessoais e das regras sociais
existentes.

Envolvimento do
aluno

Desnecessário e perturbador da
ordem.  A  conversa  como
instrumento de indisciplina.

O diálogo conduzido é atividade essencial. O aluno é
convidado a opinar e aprende a respeitar opiniões
divergentes. 

As competências
Inexistem. A ideia do “aprender
para saber fazer” se associa ao
trabalho servil.

Intensa,  significativa,  mas  centralizada  nos
conteúdos trabalhados. Prevalece o opinar e buscar
construir  hipóteses,  existe  um  falar  disciplinado,
objetivo, ordenado.

O diálogo e o
silêncio

Diálogo  como  atributo
específico  do  professor  e
desnecessário  ao  aluno.  O
silêncio como obrigação e prova
de atenção.

Intenso,  significativo,  mas  centralizado  nos
conteúdos trabalhados. Prevalece o opinar e buscar
construir  hipóteses,  existe  um  falar  disciplinado,
objetivo, ordenado.

Construção da
Aprendizagem

Atributo  do  professor,  que,
geralmente  não  o  “construiu”.
Quando muito “assimilou”.

Ação  que  coloca  os  alunos  como  eixo  da
aprendizagem.  Todos  devem  apreender  conceitos,
ainda que com linguagem e estilos específicos.

Auto-avaliação O  aluno  jamais  se  autoavalia.
Acolhe  os  resultados  da
avaliação  idealizados  e
apresentados por seu professor.

Ainda  que  nem  sempre  perceptível  para  a  maior
parte  dos  alunos,  a  dinâmica  da  aula  propõe  a
reflexão constante e significativa.

Fonte: SELBACH, S. et al. Ciências e didática. 2010, p. 37 a 39.
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A partir  dessa  visão  contemporânea  de  se  pensar  a  aula  e  o  processo  de  ensino-

aprendizagem, os autores da obra citada destacam que:

 A aprendizagem científica deve ser essencial para a percepção da natureza em seu todo

dinâmico e da sociedade como elemento na interação e transformação com o mundo;

 O ensino de ciências deve permitir a visão de bem individual e coletivo na saúde pessoal,

social e ambiental;

 Para  o  aluno,  a  aprendizagem  de  ciências  deve  ser  um  processo  de  produção  de

conhecimentos  que  o  permita  associar  essa  atividade  (ciência)  com  aspectos  sociais,

econômicos, culturais e políticos;

 O  ensino  científico  deve  permitir  ao  aluno  reconhecer  as  relações  entre  tecnologia,

suprimento das necessidades humanas e desenvolvimento científico;

 A aprendizagem de ciências deve contribuir para que o jovem desenvolva sua criticidade,

permitindo-lhe a elaboração de juízos sobre as práticas científico-tecnológicas (SELBACH

et al., 2010).

Os  pontos  apresentados  acima  não  trazem  nenhuma  novidade  em  termos  de

importância do ensino de ciências. Porém, o que se deseja é que tais pontos sejam exercitados

durante a prática diária do professor em sala de aula. 

No texto  O ensino de ciências e a educação básica: propostas para superar a

crise, da Academia Brasileira de Ciências (2008), lê-se que:

O ensino adequado de ciências estimula o raciocínio lógico e a curiosidade, ajuda a
formar cidadãos mais aptos a enfrentar os desafios da sociedade contemporânea e
fortalece  a  democracia,  dando  à  população  em  geral  melhores  condições  para
participar dos debates cada vez mais sofisticados sobre temas científicos que afetam
nosso quotidiano. (ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2008, p. vii).

Na Declaração Sobre a Ciência e o Uso do Saber Científico da Unesco (1999),

pode-se ler que, na alfabetização científica, deve-se observar o lugar das ciências naturais hoje

e a direção que estão tomando, bem como o impacto social que possuem e o que a sociedade

espera delas. Também, a necessidade crescente de conhecimento científico para a tomada de

decisões; a pesquisa científica e o uso do conhecimento científico devem respeitar os direitos

humanos e da dignidade dos seres humanos, competindo aos cientistas o uso da ciência de

maneira ética ou com consequências positivas e com base em um amplo debate público.

Fernández-González (2008), em seu texto Ciências para el mundo conteporáneo:

Algumas  reflexiones  didácticas,  ilustra  o  perigo  para  o  futuro  da  Europa  decorrente  da

diminuição dos jovens que estudam ciência, pontuando três aspectos:
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 A ideia de uma ciência acadêmica e formalista rica em termos técnicos, bem como a

matematização superando os significados conceituais;

 A falta de conexão com o cotidiano, lembrando que os objetos que nos rodeiam possuem

fundamentos científicos e uma função tecnológica;

 A falta de ligação com a mídia, referindo-se às informações que tratam de problemas

corriqueiros de evidente base científica.

Há,  portanto,  uma  deficiência  na  alfabetização  científica  dos  jovens,

impossibilitando-os de se portarem como indivíduos plenos em uma sociedade pluralista em

algumas  situações  e  reacionária  e  intransigente  em  outras.  O  conceito  de  alfabetização

científica não é novo, tendo ganhado força a partir da década de 1950 e se intensificado mais

recentemente. “De facto, desde 1995, publicações como o  Journal of Research in Science

Teaching, apresentam editoriais solicitando contribuições que fizessem propostas coerentes

neste campo de investigação e inovação educativas.” (CACHAPUZ et al., 2011, p. 21).

Todos os pontos  mencionados acima não têm contribuído para tornar a ciência

atraente entre os jovens estudantes, resultando em uma perda de interesse por algo que parece

difícil,  arbitrário e pouco relacionado com a realidade. Daí, conclui-se que a alfabetização

científica é um dos mais graves problemas que existem na educação escolar atual, precisando

urgentemente de novas propostas político-pedagógicas, como sustenta Marco-Stiefel (2000):

 Uma  alfabetização  científica  prática,  permitindo  a  utilização  dos  conhecimentos

diariamente com a intenção da melhora nas condições de vida e o conhecimento de nós

mesmos;

 Uma alfabetização científica cívica, proporcionando uma intervenção social com critérios

científicos em decisões políticas;

 Uma alfabetização científica cultural, relacionando-se com os diversos níveis da natureza

da ciência, com o significado da ciência e da tecnologia e a sua atuação na sociedade.

Em 2006, a  Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educacíon

Pública da Argentina divulgou o Programas de estudio para o Ensino Médio, elaborado por

docentes  da  Direção  Geral  de  Desenvolvimento  Curricular,  para  que  os  professores  e

administradores conheçam seus componentes fundamentais, articulando ações para promover

o  desenvolvimento  curricular  em  suas  escolas,  melhorando  suas  práticas  de  ensino  e

econtribuindo para que os estudantes exerçam efetivamente o direito à educação básica de

qualidade. O documento propõe a redefinição dos conteúdos relacionados com o ensino de

ciências manuseados em contextos menos fragmentados e mais ligados à vida pessoal e social
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dos alunos,  objetivando principalmente  ajudar  os  alunos  na  construção de  conhecimentos

relacionados com a vida. O documento diz ainda que, para que isso aconteça, os conceitos

devem estar associados com a prática e a ação e que as noções abstratas referentes a situações,

experiências,  emoções  e  sentimentos  estimulem  laços  pessoais  com  essas  questões.  Isso

implica o fortalecimento dos procedimentos, valores e atitudes desenvolvidas ao longo da

educação básica. Como procedimentos, o texto sugere:

 Pesquisa,  seleção,  interpretação  e  análise  de  informações  (observação,  comparação,

medição);

 Pesquisa  (previsão,  hipótese,  relação  de  variáveis,  delineamento  experimental,

classificação, uso de modelos, elaboração de conclusões);

 Construção e manuseamento de materiais (manipulação de instrumentos de observação e

medição);

 Comunicação oral e escrita.

Já as atitudes são:

 Interesse, curiosidade, criatividade e imaginação;

 Flexibilidade de pensamento;

 Ceticismo esclarecido;

 Respeito pela vida e pelos outros;

 Iniciativa, perseverança e independência;

 Responsabilidade;

 Liberdade;

 Honestidade;

 Solidariedade.

Em uma perspectiva internacional sobre alfabetização científica, existem vários

aspectos que são importantes, dentre os quais, citam-se: a educação científica pecisa motivar

os jovens para pensarem em carreiras relacionadas com a pesquisa científica e tecnológica,

fazendo  com  que  as  pessoas  desenvolvam  um  significativo  conhecimento  de  mundo

contribuindo para sua atuação cidadã. 

A ideia da "ciência para todos" foi discutida na obra Além do ano 2000: Educação

em Ciências para o Futuro, em que os autores recomendam um currículo de ciências visto por

alunos  de  5  a  16  anos,  para  a  melhoria  geral  da  alfabetização  científica.  Esses  autores

sugerem, também, que o resultado da educação científica nas escolas deve contribuir para a

produção de uma população confortável, competente e confiante com a ciência, afirmando
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que o currículo deve fornecer  conhecimento científico suficiente  para permitir  aos  alunos

lerem simples artigos de jornal sobre ciência e acompanhar programas de TV em que novos

avanços científicos são apresentados. Esta formação deve permitir-lhes expressar sua opinião

sobre questões de importante cunho social e ético.

Mais uma vez,  confirmando a relevância do assunto,  cita-se o  Programme for

International Student Assessment (PISA) - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes

(2001) –, uma iniciativa internacional para a avaliação comparada que é aplicada a estudantes

na  faixa  dos  15  anos.  O  programa  é  desenvolvido  e  coordenado  pela  Organização  para

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com o objetivo de originar indicadores

que contribuam para a discussão da qualidade da educação, de modo a subsidiar políticas de

melhoria do ensino básico. A importância relaciona-se com a verificação de até que ponto as

escolas  estão  preparando  seus  jovens  para  exercer  o  papel  de  cidadãos  na  sociedade

contemporânea.  O  programa  Pisa  acontece  a  cada  três  anos,  abrangendo  três  áreas  do

conhecimento – Leitura, Matemática e Ciências. 

Bybee (1997) sustenta que a alfabetização científico-tecnológica deve ultrapassar

o vocabulário, os esquemas conceituais e os métodos procedimentais e incluir várias outras

dimensões da ciência e da tecnologia, como a história da ciência, a natureza da ciência e da

tecnologia e o papel de ambas na vida do indivíduo.

2.3 A Biologia como área da ciência

No prefácio de seu livro  Isto  é Biologia: a ciência do mundo vivo, Ernst Mayr

salienta que:

Hoje a biologia é um campo florescente de investigação. Testemunhamos revoluções
sem  precedentes  na  genética,  na  biologia  celular  e  na  neurociência,  bem  como
avanços espetaculares na biologia evolutiva, na antropologia física e na ecologia.
Toda  uma  indústria  surgiu  a  partir  da  pesquisa  em  biologia  molecular;  seus
resultados são claramente visíveis em campos tão distintos quanto a medicina,  a
agricultura, a reprodução animal e a nutrição humana, para citar só alguns. (MAYR,
2008, p.9).

O que o autor nos apresenta é uma área das ciências que apresenta, cada vez mais,

impactos grandiosos sobre a sociedade – a Biologia. Segundo Mayr,

A palavra ‘biologia’ foi  introduzida por volta de 1800 por três autores,  de modo
independente, mas descrevia algo que estava por vir, e não um campo já existente.
Isso ocorreu finalmente no século XIX, quando, num período de cerca de quarenta
anos,  todas  as  principais  subdivisões  da  biologia  se  estabeleceram.  Esses
desenvolvimentos são assinalados pelos seguintes nomes e datas: K. E. Von Baer
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(1828), embriologia; Schwann e Schleiden (1838-39), citologia; J. Müller e Bernard
(décadas de 1840-50), fisiologia; Darwin e Wallace (1858-59), evolução; e Mendel
(1866,  1900),  genética.  A biologia  se  desenvolveu  como um ramo separado  da
ciência  ao  longo  desse  período  de  quarenta  anos.  Mas  foi  somente  na  segunda
metade  do  século  XX que  a  biologia  adquiriu  predominância  entre  as  ciências.
(MAYR, 2005, p. 20).

A Biologia (do grego bios = vida; logos = estudo) é a área da ciência dedicada ao

estudo da vida, observando as relações dos organismos vivos entre si e destes com o meio,

buscando compreender os mecanismos que a regem. Hoje, essa definição é compreendida sem

grandes  elucubrações,  porém a  separação  entre  as  ciências  físicas  e  as  ciências  da  vida

demandou um tempo bastante longo. Mayr (2008, p. 14) relata que a Biologia era “[...] um

tipo de ciência muito diferente das ciências físicas; ele diferia delas fundamentalmente no seu

objeto de estudo, na sua história, nos seus métodos e na sua filosofia.” Havia uma necessidade

emergente  de  uma  nova  filosofia  da  ciência  capaz  de  se  debruçar  sobre  o  acaso,  a

probabilidade e o pluralismo; distanciando-se do reducionismo imposto pelas ciências físicas.

A dificuldade de entendimento pleno do papel da Biologia surgia já na definição

de seu objeto central de estudo que é a vida. Em um primeiro momento, observava-se a não

distinção entre organismos e objetos naturais não vivos, de acordo com uma visão animista.

Com a Revolução Científica no século XVII, ocorreu uma limitação no direito de possuir

alma atingindo o ambiente – montanhas,  água,  florestas.  Essa confusão contribuiu para o

pensamento fisicalista alegar que não havia diferenças entre os organismos vivos e a matéria

inanimada. Para os vitalistas, os organismos vivos possuíam características bem específicas,

não podendo ser reduzidos às leis da química e da física. Superadas as visões fisicalista e

vitalista, surgiu, no cenário científico, a visão organicista que acreditava na ideia de que “As

características únicas dos organismos vivos não se devem à sua composição,  e sim à sua

organização.” (MAYR, 2008, p. 38).

Na Coleção Explorando o Ensino: Biologia, do Ministério da Educação – MEC

(2006), a Biologia é apresentada como uma ciência una, ainda que estudando os mais diversos

aspectos relacionados à vida, como os ecossistemas, as populações, os indivíduos ou os seus

órgãos, ou mesmo focando os mecanismos em seus menores e mais complexos detalhes, em

nível celular ou molecular.

Nesse contexto, os conhecimentos biológicos auxiliam e permitem a compreensão

dos acontecimentos que surgem ao longo dos tempos e que afetam diretamente as várias áreas

de atuação da Biologia. Portanto, seu estudo pode influenciar na tomada de decisões mais

adequadas no sentido da preservação da vida, contribuindo para a formação cidadã.
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Para  Forneris  (1997),  os  conceitos  da  Biologia  são  indispensáveis  para  o

entendimento  do  ser  humano,  fundamentais  para  que  a  humanidade  possa  ter  um futuro

viável.

Krasilchik (2004) também diz que a formação biológica contribui para que os

indivíduos sejam capazes de compreender e aprofundar o conhecimento de processos e de

conceitos biológicos, a importância da ciência e da tecnologia na modernidade. Além disso,

deve permitir  a tomada de decisões em um contexto ético de responsabilidade e respeito,

surgindo daí o conceito de alfabetização biológica que admite quatro níveis:

1. Nominal  – quando  o  estudante  reconhece  os  termos,  mas  não  sabe  seu  significado

biológico;

2. Funcional  – quando  os  termos  memorizados  são  definidos  corretamente,  sem que  os

estudantes compreendam seu significado;

3. Estrutural  – quando  os  estudantes  são  capazes  de  explicar  adequadamente,  em  suas

próprias palavras e baseando-se em experiências pessoais, os conceitos biológicos;

4. Multidimensional  – quando  os  estudantes  aplicam  o  conhecimento  e  as  habilidades

adquiridas, relacionando-os com conhecimentos de outras áreas, para resolver problemas

reais.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2002, p. 14) acrescentam que: 

Cada ciência particular possui um código intrínseco, uma lógica interna, métodos
próprios  de investigação,  que se expressam nas teorias,  nos modelos construídos
para interpretar os fenômenos que se propõe a explicar. Apropriar-se desses códigos,
dos  conceitos  e  métodos  relacionados  a  cada  uma  das  ciências,  compreender  a
relação entre ciência, tecnologia e sociedade, significa ampliar as possibilidades de
compreensão e participação efetiva nesse mundo.

Colocando, também, que a Biologia possui como objetivo o estudo do fenômeno

da vida em toda a sua diversidade de manifestações.

Ademais, os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2002) comentam que os

temas relativos à área de conhecimento da Biologia aparecem cada vez mais frequentemente

nos meios  de comunicação -  jornais,  revistas,  rede mundial  de computadores (internet)  -,

exigindo do professor a apresentação desses assuntos de maneira mais clara e contextualizada,

possibilitando ao aluno associá-lo com a realidade do desenvolvimento científico atual e com

os conceitos básicos do pensamento biológico.

A disciplina escolar  Biologia tem exposto  desafios  que exigem,  por  parte  dos

alunos, conhecimentos biológicos muitas vezes não tão simples assim. O raciocínio crítico a

respeito de assuntos como a clonagem é fundamental,  pois envolve discussões não só de

caráter científico por si só, mas também o aspecto ético.
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Desse  modo,  a  tecnologia  relacionada  à  Biologia  tem  mostrado  que  a

alfabetização científica é cada vez mais importante, seja no que diz respeito a um vocabulário

científico seja ao entendimento do seu impacto sobre a vida da comunidade.

2.4 A História da Ciência como recurso didático

A História  da  Ciência  tem sido,  ao  longo  dos  tempos,  uma  área  bastante

pesquisada e de grande relevância para uma melhor compreensão do estatuto epistemológico

da ciência.  Essa área se reveste de muita  importância,  em decorrência de seu impacto se

refletir  não  apenas  na  busca  da  ciência,  mas  ter  também  influência  na  educação,

especialmente, no que diz respeito aos conteúdos com os quais se relaciona e o resultado do

que a ciência, ao longo de sua história, produz. Nesse sentido, a compreensão da História da

Ciência é relevante para a educação, potencializando um melhor entendimento dos conteúdos,

com reflexo direto no livro didático. Por isso, Tavares (2010, p.14) afirma que:

A discussão pela incorporação da História da Ciência nos currículos de Ciências e
no ensino das Ciências tornou-se uma questão presente em todo o século XX. Mas,
em fins do século XIX já havia professores ingleses que consideravam a História da
Ciência em elemento motivador aos alunos.

Ainda a esse respeito, Martins (1998, p. 18) afirma que “A História da Ciência

pode ser utilizada como um dispositivo didático útil, contribuindo para tornar o ensino da

ciência a nível médio mais interessante e facilitar sua aprendizagem”. 

Leite (2004, p. 88) faz referência à importância da História da Ciência como 

[...] um aporte para o ensino de Ciências, ao ser considerada como conteúdo em si
mesmo;  como  um  recurso  para  auxiliar  na  escolha  de  conteúdos  (conceitos
estruturantes); como estímulo para o ensino; como mediador do entendimento dos
conteúdos;  bem  como  um  expediente  que  contribui  para  a  construção  de  uma
imagem da Ciência mais próxima a dos epistemólogos modernos.

Outro  aspecto  importante  em  relação  ao  estudo  da  História  da  Ciência,

destacado por Martins (1998), é a referência obrigatória às outras áreas do conhecimento,

como a Filosofia, a Epistemologia, a Sociologia, evidenciando que o olhar interdisciplinar é

condição  sine qua non  para o estudo da ciência. Apesar disso, destaca que o tratamento da

História das Ciências, associada ao ensino de Ciências nas escolas, ainda é um desafio a ser

efetivado.

Contudo, e apesar do empenhamento de alguns professores, a inclusão da História
da Ciência nas aulas de ciências apenas sofreu um desenvolvimento significativo no
fim dos anos quarenta quando, em Harvard, Connant, acreditando que era mais fácil
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compreender a natureza da ciência se estudasse o modo como ela se desenvolveu
desde as suas origens, introduziu na educação geral em ciências a história de casos
da ciência. (TAVARES, 2010 apud SEQUEIRA, 1988, p. 14).

Daí  pode-se  dizer  que  a  perspectiva  Histórica  da  Ciência  e  o  Ensino  de

Ciências  não  podem ser  vistos  à  margem do que  ocorre  ao  longo  de  sua  história  e  das

vicissitudes de seus acertos e equívocos. Por isso, a importância da História da Ciência para a

formação dos  professores  e  alunos  serve  de  ferramenta  para  possibilitar  a  superação dos

problemas relativos ao ensino de Ciências (PEREIRA; SILVA, 2009).

Outro  aspecto  essencial  remete-se  ao  Ensino  de  Ciências  e  a  História  da

Ciência, como a possibilidade de se estabelecer uma reflexão sobre o nascimento e caminhar

da  ciência  ao  longo  dos  tempos,  entendendo  o  que  se  passou  em  cada  época  com

contribuições para as descobertas científicas e a compreensão do mundo, de seus fenômenos e

da vida. Por isso que:

Uma das razões é que a Ciência precisa ser estudada segundo sua história. Não se
trata em absoluto de estudar a história do seu passado, visto que uma ciência do
passado não pode ser considerada o passado da Ciência atual. O que queremos dizer
é  que  cada  ciência  precisa  ser  estudada  em  seu  passado,  compreendendo-se  as
condições  em  que  foi  produzida  e,  sobretudo,  que  métodos  considerados  hoje
ultrapassados constituíram-se, em sua época, um grande avanço. Outra razão, e que
consideramos relevante, é o fato de que os cientistas não dão a importância merecida
ao  estudo  crítico  dos  processos  históricos  que  constituíram  e  estruturaram  seus
conceitos e teorias. Ora, quando desconsideramos tal estudo, não nos capacitamos
para elaborar uma crítica adequada ao saber científico, do nosso próprio saber, do
saber que nos foi transmitido e que transmitimos. (TRINDADE; TRINDADE, 2003,
p. 8).

Então, cabe refletir sobre um ensino de Ciências contextualizado a partir de sua

história. A atemporalidade científica mostra que a simples apresentação de datas e resultados

não contribui para o pensamento crítico e sistêmico. 

A concepção  positivista  da  ciência  ainda  se  faz  presente  nos  livros  didáticos

concebendo o homem, o cientista e a pesquisa sob uma visão triunfalista, pois apresenta a

ciência como uma atividade neutra, sem conflitos e tensões, identificando apenas a versão dos

“vencedores”  (GAGLIARDI  e  GIORDAN,  1986;  CICILLINI,  1992;  PEDUZZI,  2001;

DELIZOICOV  et  al.,  2002;  TRINDADE  e  TRINDADE,  2003;  LEITE,  2004).  Esse

entendimento  é  reforçado  pela  dificuldade  de  se  observar,  na  formação  dos  professores,

disciplinas  que contemplem a Filosofia  e a  História  da Ciência nos  cursos de graduação.

Quando  presente,  o  tema,  muitas  vezes,  está  inserido  como  conteúdo  da  disciplina  de

metodologia científica.

Para Peduzzi (2001), o valor didático da História da Ciência, de uma forma geral,

não é reconhecido quando da produção dos livros didáticos pelos seus autores.
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Pius,  Rosa  e  Primon  (2008)  salientam  que  David  Ausubel  e  colaboradores

defendem a ideia de que toda aprendizagem deve ser significativa, isto é, que o estudante

relacione a nova informação a ser aprendida com o que já sabe, dando-lhe um lugar dentro de

um todo mais amplo. Assim sendo, o papel do professor no uso do material utilizado em sua

prática diária da sala de aula deve ser o de mudar a forma de transmissão do conteúdo, para

que a construção, elaboração ou apropriação do conhecimento gere uma nova visão da ciência

e da sua relação com a sociedade.

Daí,  o  desafio:  redimensionar  o  trabalho  docente,  buscar  novas  bases,  outros
caminhos,  tendo  sempre  em  vista  as  necessidades  dos  jovens  que  precisarão
conviver,  cada vez mais intensamente,  com as mais diferentes pessoas,  das mais
variadas  raças  e  culturas,  expressando-se  em  idiomas  diversos,  com  crenças
diferentes das suas. (TRINDADE; TRINDADE, 2003, p. 10).

Dentro dessa visão de diversidade cultural,  é  que,  no ensino de ciências,  a

História  da  Ciência  permite  a  interação  de  diversas  áreas  do  saber  escolar,  ajudando  no

entendimento  dos  múltiplos  enfoques  dados  à  ciência  e  sua  relação  com  a  sociedade,

principalmente, sob o ponto de vista que se convencionou chamar de Ciência, Tecnologia e

Sociedade (CTS). Isso é importante, porque, se a palavra ciência significa conhecimento, deve

prevalecer o raciocínio de que, quanto maior for este conhecimento, melhores devem ser os

resultados científicos atrelados a ele. Melhor, também, deve ser a percepção do mundo que

pretende explicar.

O conhecimento é fruto do acúmulo de experiências decorrentes das relações entre

os indivíduos e destes com o meio, em que a explicação da realidade e do mundo deve ser

verificável  na  chamada  verdade  científica.  É  claro  que  a  ideia  de  verdade  também está

relacionada ao momento  em que foi  produzida,  de modo que  aquilo que  foi  considerado

verdadeiro  em determinada  época  pode  não  sê-lo  em outra,  mostrando  que  o  estudo  da

História da Ciência é importante para a formação científica crítica.

Em contrapartida, a Ciência não é uma abstração da atividade investigativa do

homem em busca da verdade; antes, deve servir a sociedade melhorando as relações entre os

homens e destes com a natureza. Sendo fruto da atividade humana, ela está diretamente ligada

às questões políticas e sociais, devendo contribuir para uma visão de mundo mais correta e

justa. Tal postura ética que se exige da Ciência se converte na vigilância de suas produções e

as consequências dos erros que a eles se atribui, pois, em muitos casos, se não utilizada de

maneira adequada, pode trazer danos para a humanidade.

Em resposta às dificuldades apresentadas pelas abordagens focadas na transmissão
conceitual, como também às mudanças ocorridas no mundo atual, tanto no que tange
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aos  aspectos  políticos  e  econômicos  quanto  na  organização  interna  do  setor
produtivo,  pretende-se  hoje  que  a  escola  trabalhe  com  maior  atenção  aspectos
humanistas da cultura. Como consequência, o apoio ao uso da História da Ciência
no ensino das disciplinas desta área voltou à pauta de discussão. (PEREIRA; SILVA,
2009, p. 1).

Essa exigência ética para as ciências é potencializada com o seu ensino atrelado à

sua  história,  pois  permite  que  o  aluno  tenha  uma  visão  ampla  da  ciência,  de  suas

possibilidades  e  de  suas  limitações.  Além  disso,  a  análise  histórica  contribui  para  o

entendimento de que a ciência muda através dos tempos, sendo construída por pessoas que

costumam  se  basear  em  evidências  para  a  lapidação  de  suas  teorias.  Outros  aspectos

importantes dizem respeito  ao desenvolvimento dos  conceitos  não de forma abrupta,  mas

decorrente  de  um  processo  lento  e  gradual,  e  que  a  aceitação  ou  a  discordância  de

determinados elementos de conteúdo científico não depende apenas de seu valor em si. 

Nesta pesquisa, abordou-se a problemática do ensino de ciências, particularmente,

relacionada à concepção da História da Ciência nos livros didáticos de Biologia do ensino

médio.  Na  análise,  buscou-se  centrar-se  na  observação  da  concepção  manifesta  sobre  a

clonagem.  De  início,  parte-se  do  pressuposto  de  que  também  forças  sociais,  políticas,

econômicas, filosóficas e religiosas influenciam a ciência. Logo, esta responde às demandas

sociais  de  uma  época  histórica.  “Utilizar,  no  entanto,  a  abordagem  histórica  pode  ser

problemático para os professores de Ciências, pois, nos cursos de formação de docentes, a

História da Ciência está ausente ou pouco presente” (LEITE, 2004, p. 88).

Monk e Osborne (1997) chamam a atenção para dois  aspectos importantes  na

dificuldade dos professores não enxergarem na História da Ciência um papel fundamental no

currículo de ciências. O primeiro ponto está relacionado ao fato de a maioria dos professores

de ciências operar a partir de uma compreensão relativamente pobre da natureza da ciência,

levando-os a concentrarem-se na ciência em si, e não no processo de produção científica. Não

existe uma problematização dos métodos utilizados pelos pesquisadores. O segundo ponto é

visto da seguinte maneira, mesmo possuindo entendimento sofisticado a respeito da natureza

da ciência, os professores tomam decisões sobre o que ensinar e como ensinar de acordo com

imperativos da sala de aula, por exemplo, a necessidade de ensinar um conteúdo específico

para a preparação dos alunos para testes padronizados.

Esses autores ainda apresentam uma lógica alternativa para a inclusão da História

da  Ciência  no  currículo  de  Ciências,  baseando-se  em  uma  teoria  construtivista  da

aprendizagem. De acordo com essa teoria, os alunos entram em sala de aula não só com as

concepções anteriores sobre o conteúdo da ciência e de seus processos, mas também sobre a
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natureza da ciência. Essas concepções nos alunos são, muitas vezes, bastante resistentes às

mudanças.

Na perspectiva construtivista, esses alunos devem ser colocados em ambientes de

instrução que possam desafiá-los a articular e reconhecer a insuficiência de suas concepções

anteriores. Somente com a superação desses conhecimentos trazidos pelos alunos, é que os

professores  têm qualquer  possibilidade  de facilitar  o  desenvolvimento  de  um pensamento

mais sofisticado em relação aos fenômenos científicos e da natureza da ciência.

Metz et al. (2007) relatam que muitos educadores defendem o uso de narrativas

históricas durante o processo de ensino de Ciências. No entanto, reconhecem também que

existem diversas dificuldades tanto pedagógicas, quanto epistemológicas na implementação

dessas narrativas em sala de aula.

Na mesma linha, Monk e Osborne (1997) expressaram a necessidade de uma nova

visão na educação científica. O ensino de Ciências é caracterizado por uma visão formal da

ciência, ou seja, a apresentação do conhecimento científico é baseada em princípios e leis,

sem levar em consideração os contextos históricos, sociais ou filosóficos em que as ideias são

incorporadas. Portanto, a ciência ensinada na escola, como Duschl (1990) descreve, é mais

factual, ou seja, o conhecimento presente nos livros didáticos acaba tendo pouca semelhança

com a ciência em si. 

Há uma total descontextualização do livro didático, existindo o pressuposto de

que  a  aprendizagem  através  de  um  conjunto  de  exemplos  é  suficiente  para

obtenção de um entendimento da ciência. Deve-se esperar que os alunos desenvolvam uma

compreensão  mais  profunda,  permitindo-lhes  generalizar  através  de  diversas  e  relevantes

conexões. Os autores ainda destacam as várias consequências decorrentes do retrato atual da

educação científica, como:

 A  representação  da  ciência  é  feita  como  um  "catálogo"  de  ideias  ensinadas

independentemente  dos  contextos  que  poderiam  fornecer  relevância  essencial  e

significado;

 A falta  de  ênfase  nas  realizações  intelectuais  significativas  da  ciência  e  como  elas

influenciaram a compreensão de nós mesmos e do mundo que nos rodeia;

  Uma excessiva ênfase no conteúdo que limita o tratamento de outros aspectos essenciais

da ciência, como a natureza da ciência;

 A incapacidade de manter a admiração e curiosidade que as crianças possuem no início de

sua educação e perdem à medida que progridem no ensino;
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 A falta de discussão ou análise de questões contemporâneas importantes relativas à ciência;

 Aulas cansativas e baseadas em procedimentos de rotina.

O  que  tende  a  estar  ausente  no  ensino  de  ciências  é  uma  crítica  sobre  a

investigação  científica.  Por  conseguinte,  uma  abordagem  que  incorpore  componentes

relevantes e bem desenvolvidos da História da Ciência pode começar a esclarecer crenças

errôneas associadas ao que os cientistas fizeram e fazem. Tal abordagem amplia o ensino

tradicional repensando, inclusive, os aspectos metodológicos envolvidos, incorporando ideias

em seu contexto original para torná-las relevantes, reconhecendo e valorizando uma tradição

intelectual, bem como proporcionando um caminho natural para aumentar a compreensão das

questões científicas.

Duarte (2007, p. 86) relata que uma:

[...]  educação  para  a  cidadania  exige  colocar  uma  maior  ênfase  no  estudo  das
ciências  e  da  sua  história.  A  relevância  da  História  da  Ciência  para  o
desenvolvimento  da  cidadania  encontra  eco  no  currículo  português  de  Ciências
Físicas  e  Naturais  quando se afirma a importância de conhecer relatos  de como
ideias importantes foram aceitas e desenvolvidas, ou rejeitadas e substituídas, bem
como  reconhecer  que  o  conhecimento  científico  está  em  evolução  permanente,
sendo um conhecimento inacabado.

A autora (2007, p. 88) ainda diz que:

O reconhecimento das limitações da educação científica tradicional para atuar numa
sociedade que  se reclama,  cada vez  mais,  como “sociedade da  informação e do
conhecimento” conduziu à retomada da discussão sobre a necessidade de inovar e
produzir  novos  currículos  e  novas  formas  de  ensinar  ciências.  Esta  idéia  vai
atravessar  diferentes  culturas  e  países,  nomeadamente  Portugal,  conduzindo  a
importantes  reformas  ou reorganizações  curriculares,  onde a  História  da  Ciência
aparece  como  uma  dimensão  importante  na  promoção  da  cidadania  e  do
conhecimento  das  ciências  como cultura.  Mas  estarão  os  professores  preparados
para enfrentar esse novo desafio?

De  uma  forma  geral,  deve-se  reconhecer  que,  durante  a  graduação  nas

faculdades e universidades, os alunos dos cursos de licenciatura nas áreas de ciências não

possuem, em seu currículo, disciplinas voltadas para a História da Ciência. Daí, a resposta

para a pergunta acima feita por Duarte (2007) ser facilmente respondida: os professores não

estão capacitados para a introdução da História da Ciência em suas aulas do ensino básico.

Pessoa  Junior  (1996)  lembra  que  o  uso  de  uma  abordagem  histórica  na

educação em ciências dependerá da concepção de ensino do professor. Então essa abordagem

dependerá  dos  objetivos  determinados  inicialmente  pelo  professor  para  suas  aulas.  Por

exemplo, nas situações de classe que permitam explorar as transições teórico-metodológicas

sofridas pela ciência ao longo dos tempos, a História da Ciência poderia ser utilizada como
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enfoque  de  ensino.  O  autor  coloca  ainda  que  alguns  pontos  devem  ser  levados  em

consideração durante esse processo, como a escolha adequada com conteúdo científico a ser

trabalhado; o nível escolar dos alunos; que ênfase deve ser dada ao se trabalhar com a História

da Ciência e o tipo de abordagem histórica. 

Na observação dessas abordagens, aparece a ‘história internalista de longo prazo’,

na qual a História da Ciência atua sobre os episódios que descrevem o desenrolar da ciência.

Aliás, este tipo de abordagem é clássica nos livros didáticos que fazem menção à História da

Ciência,  privilegiando uma tríade caracterizada  pelo  autor,  a  data  e  a  descoberta.  Fatores

externos ao processo científico, como a política, a economia, a religião e a cultura, não são

levados em consideração nas discussões. A abordagem referente ao ‘perfil epistemológico de

alguns cientistas’ centra-se na discussão sobre a elaboração das ideias,  teorias,  diálogos e

erros cometidos pelos pesquisadores.

A História das Ciências, ao fornecer informação contextualizada dos conceitos e

teorias  científicas  que  prevaleceram  em  vários  momentos  da  história,  pode  facilitar  e

enriquecer a compreensão conceitual (RUTHERFORD; AHLGREN, 1989).

Para a abordagem externalista da História da Ciência, existe uma preocupação na

apresentação da sociedade da época, ou seja, é importante uma análise político-econômico-

social. Os fatores sociais possuem influência direta nas ideias aceitas pela ciência, de modo

que deve estar claro que os fatores não-racionais também são relevantes na construção do

conhecimento científico.

Na abordagem internalista da História da Ciência, as visões objetiva e racional da

ciência devem prevalecer.

O debate acerca da abordagem Internalista e Externalista da HC é muito amplo e
complexo. Um exemplo desta complexidade é que estas abordagens são entendidas
sob diferentes  perspectivas,  dependendo do historiador,  ou filósofo que as  esteja
estudando.  Sendo  assim,  a  abordagem  Externalista  também  é  algumas  vezes
interpretada como abordagem sociológica, abordagem sócio-psicológica, História da
Ciência marxista, abordagem explícita, etc. Já a abordagem Internalista, por sua vez,
é interpretada como abordagem racional, abordagem implícita, etc...  (OLIVEIRA;
SILVA, 2011, p.4).

Já a abordagem na ‘História a partir dos originais’ trabalha diretamente com a

leitura e discussão apoiada em textos originais.

Quando se observa a abordagem ‘reconstrução da História da Ciência a partir de

teorias  de dinâmica  científica’,  esta  se  apoia  em teorias  do conhecimento  científico  e  na

exploração das noções de ‘paradigma’.
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Ademais, na abordagem histórica, existe a exploração dos ‘antigos instrumentos

científicos’, resgatando-se a história dos experimentos científicos.

Portanto, independentemente da formação dos investigadores, a maioria concorda

que a História da Ciência pode ajudar os professores a antecipar as concepções trazidas pelos

alunos (WANDERSEE, 1985) ou a obter uma percepção das dificuldades conceituais que, em

alguns casos, assumem o caráter de verdadeiros obstáculos epistemológicos (PEDRINACI,

1999). 

2.5 A biotecnologia

A biotecnologia se traduz em uma ampla e multidisciplinar área do conhecimento,

estando intimamente ligada ao cotidiano das pessoas por meio da produção de medicamentos,

alimentos, bebidas, diagnóstico, vacinas, dentre outros processos. Bruno, Horn e Landgraf

(2014,  p.1)  definem essa área  da ciência  como “um conjunto  de  atividades  baseadas  em

conhecimentos  multidisciplinares  que  utiliza  agentes  biológicos  (organismos,  células,

moléculas) para o desenvolvimento de produtos úteis ou para a resolução de problemas.” 

Os mesmos autores continuam:

A biotecnologia abrange os seguintes processos:
 obter ou modificar produtos para uso em saúde humana ou animal;
 melhorar  plantas  e  animais  ou  desenvolver  microrganismos  para  usos

específicos;
 aplicar  as  capacidades  de  microrganismos,  células  cultivadas  de  animais  ou

vegetais ou parte deles na indústria, na saúde e nos processos relativos ao meio
ambiente e ao desenvolvimento sustentável;

 modificar e desenvolver novos processos industriais.  (Bruno; Horn; Landgraf,
2014, p.1).

Como a  biotecnologia  é  caracterizada  pela  utilização  de  organismos  vivos  ou

partes  deles  para  a  obtenção  de  um  determinado  produto,  processos  simples,  como  a

fermentação, também são considerados como exemplo de biotecnologia. Isso pode ser visto

na produção de pães em uma padaria por meio da fermentação de leveduras, bem como no

melhoramento genético utilizado para a seleção e o aprimoramento de qualidades específicas

das espécies. Com isso, queremos mostrar que a biotecnologia surgiu há muito tempo, desde

que o homem passou a manipular os seres vivos com determinados objetivos. Por exemplo, ao

longo  de  centenas  de  anos,  os  agricultores  vêm realizando  cruzamentos  entre  diferentes

espécies de plantas chegando a indivíduos resistentes à seca,  com maior  teor  proteico ou

resistentes a pragas. No entanto, as técnicas de manipulação de DNA são mais recentes na

ciência  e  passaram  a  caracterizar  a  engenharia  genética,  como  no  caso  da  geração  de
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organismos  transgênicos,  identificação  de  pessoas  com  base  na  análise  do  DNA e  da

clonagem, como veremos a seguir. 

2.6 A caracterização da clonagem

O termo clonagem tem aparecido com muita frequência no dia a dia das pessoas

em novelas e filmes de ficção científica, como a telenovela O Clone, exibida pela Rede Globo

de televisão, entre os anos de 2001 e 2002, e o filme A Ilha, de 2005, dirigido por Michael

Bay. Trata-se, no entanto, de um vocabulário que não é típico do cidadão comum nem de sua

realidade técno-científica. Aliás, “A palavra clone surgiu na língua inglesa no início do século

XX, para identificar indivíduos idênticos geneticamente” (NEVES, 2010, p. 34).

Vogelstein,  Alberts  e  Shine  (2002)  explicam  que,  na  linguagem  científica,  a

clonagem é uma palavra amplamente usada, que se refere à produção de uma cópia de alguma

entidade - um gene, um organismo, uma célula – um objetivo que, em muitos casos, pode ser

obtido  por  outros  meios  que não aquele através  da técnica conhecida como transferência

nuclear entre células somáticas. Exemplos disso são as bactérias que podem clonar-se por

fissão binária; as plantas que se reproduzem por clonagem através de meios assexuados como

a propagação vegetativa.

No  entanto,  para  o  público  em  geral,  o  termo  clonagem  tem  gerado  muita

confusão,  principalmente,  porque  parece  ter  se  tornado  quase  sinônimo  de  transferência

nuclear  entre  células  somáticas,  um  procedimento  que  pode  ser  utilizado  para  muitas

finalidades diferentes. Porém, apenas um desses fins envolve a intenção de criar um clone de

organismo, por exemplo, um ser humano. 

A clonagem é um processo assexuado muito comum na multiplicação de plantas.

De uma forma geral, todos os órgãos das plantas podem ser fontes de propagação assexuada.

Porém,  os  caules  são as  estruturas  mais  comuns,  como os  estolões  em morangueiros,  os

rizomas, os bulbos e os tubérculos em outras plantas. Folhas e raízes também podem dar

origem a novas plantas por clonagem (VAJTA; GJERRIS, 2006).

Da mesma forma, Zatz (2004) diz que a clonagem é um mecanismo comum entre

as várias espécies de plantas e bactérias.

Neves (2010) caracteriza a clonagem como um processo reprodutivo assexuado

existente  naturalmente entre  organismos unicelulares  e  plantas,  baseando-se em um único

patrimônio genético.
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Segundo Griffiths et  al.  (1998), o clone é formado por uma população celular

idêntica originada assexuadamente a partir de uma célula genitora.

Entretanto,  quanto  aos  animais,  observam-se  processos  reprodutivos  muito

diversificados.  Por  exemplo,  em cnidários  e  platelmintos,  pode-se encontrar  a  reprodução

assexuada; a fragmentação está presente em muitos vermes; e a partenogênese pode ser vista

em peixes, insetos, sapos e lagartos. A partenogênese é um fenômeno reprodutivo rápido que

permite a exploração rápida dos recursos disponíveis.

É  importante  ressaltar  que  a  reprodução  assexuada  em  mamíferos  não  é  um

fenômeno comum, embora os gêmeos monozigóticos sejam geneticamente idênticos. Porém,

Vajta  e  Gjerris  (2006)  acentuam  que  estes  gêmeos  não  podem  ser  considerados  clones

relevantes  para  o  efeito  de  clonagem,  visto  que  eles  não  são  o  resultado  de  reprodução

assexuada;  e,  embora  compartilhem seus  materiais  genéticos  (nuclear  e  mitocondrial),  os

clones  produzidos  artificialmente  possuem  DNA  nuclear  iguais  e  DNA  mitocondrial

diferentes.

Quanto à clonagem específica de pedaços do DNA, para trabalhar diretamente

com  genes  específicos,  os  cientistas  desenvolveram  métodos  para  a  amplificação  de

segmentos  bem definidos  de  DNA em várias  cópias  idênticas,  um processo  chamado  de

clonagem de DNA (CAMPBELL et al., 2009).

Genericamente,  pode-se  dizer  que  um  clone  é  uma  cópia  exata  de  algo.  A

clonagem de um gene significa, então, a produção de várias cópias exatas de um fragmento de

uma molécula de DNA que codifica uma cadeia polipeptídica. Então, toda referência feita ao

processo de clonagem precisa, antes de tudo, caracterizar de que tipo de clonagem se está

falando.  A clonagem de um organismo inteiro  é  uma cópia  geneticamente  idêntica  desse

organismo, o que é tecnicamente mais difícil com animais, se compararmos com plantas e

outros seres vivos, e pode envolver ramificações éticas não associadas com a clonagem do

gene. 

O fenômeno ovelha Dolly,  apresentado ao mundo em 1997, mostrou que seria

possível obter clones de mamíferos a partir de células adultas. Porém, um longo caminho foi

percorrido  ao  longo  dos  séculos  para  se  chegar  a  esse  resultado.  Antes  da  Dolly,  outros

animais  haviam  sido  clonados,  como  os  invertebrados  ouriços-do-mar  e  os  vertebrados

salamandras, sapos e rãs (CAMPBELL et al., 2009).

Durante  a  história,  muitas  situações  contribuíram  para  tornar  esse  assunto

controverso.  Erros,  confusões,  mal-entendidos,  rivalidades,  controvérsias  e  acusações  de

fraude  fizeram e  fazem parte  da  construção  do  conceito  e  da  prática  da  clonagem.  Por
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exemplo, o receio de algumas pessoas de que o clone seria uma duplicata não apenas do DNA

de uma pessoa, mas também de sua consciência ou o temor de que os clones seriam réplicas

sem alma. 

No entanto, deve-se salientar que a ficção científica pode torna-se fato científico.

Lembremos do livro Admirável Mundo Novo (HUXLEY, 1981), em que um mundo futuro é

apresentado com a geração de novos indivíduos sem a necessidade de uma gravidez. 

Após a fertilização do ovócito pelo espermatozoide gerando o zigoto ou célula-

ovo  e,  ao  atingir  a  fase  de  blastocisto,  implanta-se  na  parede  uterina  onde  se  inicia  um

processo de divisão que deveria culminar com a formação de apenas um embrião, mas que

acaba dando origem a dois – gêmeos univitelinos, conhecida como clonagem humana. No

entanto, essa separação pode não ocorrer de maneira normal, originando os gêmeos siameses. 

Nesse contexto, percebemos que, de alguma forma, existia uma preocupação em

tentar explicar fenômenos como o descrito anteriormente. Aristóteles (384-322 a.C.) refletiu

sobre os  gêmeos siameses  se  perguntando se eles  surgiam a partir  de dois  embriões  que

haviam combinado ou de um que tinha dividido: a fusão ou fissão?

A possibilidade de gerar descendentes geneticamente idênticos aparece também

em outros animais, como o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), que pode produzir quatro

indivíduos geneticamente idênticos a partir de cada ovócito fertilizado. 

2.6.1 História da Clonagem

O  alemão  Hans  Adolf  Edward Driesch  (1867-1941)  foi  um  dos  primeiros

cientistas a tentar dividir um embrião. Em 1885, o procedimento foi realizado com uma célula

embrionária de ouriço-do-mar, em que ele a sacudiu até dividi-la em duas células-filhas que

se desenvolveram em indivíduos completos.  Essa foi  provavelmente a  primeira  clonagem

animal realizada por um humano bem sucedida a partir de um único embrião, estabelecendo

um  padrão  para  trabalhos  futuros,  ficando  conhecida  como  clonagem  por  cisão.  É  algo

parecido  com  a  bipartição  em  organismos  unicelulares,  só  que  nesse  caso,  envolvendo

indivíduos multicelulares. Tal experimento, pode ser utilizado pelo professor em classe para

desmitificar a ideia de que a clonagem é um fenômeno que envolve, necessariamente, técnicas

complexas.

Wilmut e Highfield (2006) comentam que Driesch havia sido impulsionado por

um desejo de explorar a ciência básica, não objetivando gerar um clone para o seu próprio
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bem. Segundo os autores, Driesch estava convencido também de que a explicação definitiva

para o desenvolvimento estava fora dos limites da ciência, ou seja, ele acreditava que uma

‘força  vital’ impulsionava  a  transformação  milagrosa  do  óvulo  fertilizado  em um adulto,

sendo, portanto, considerado um dos últimos grandes porta-vozes dessa ideia de vitalismo.

Pereira Júnior e Puttini (2007) comentam que os chamados vitalistas, eram proponentes da

existência  de uma força vital  adicional às forças físicas conhecidas para tentar  explicar  o

surgimento e o desenvolvimento da vida. 

Na verdade,  os  pioneiros  da  clonagem estavam tentando  entender  os  detalhes

básicos da biologia do desenvolvimento, preocupando-se com o mecanismo pelo qual os seres

humanos se formavam a partir da fertilização, ou seja, desenvolvendo-se a partir de uma única

célula em um arranjo complexo de milhares de células. Os autores citados acima acrescentam,

também,  que,  até  o  momento  em  que  Driesch  entrou  em  cena,  existiam  duas  teorias

conflitantes  sobre como as  células  se  diferenciavam gradualmente a  partir  de uma célula

embrionária. A primeira entendia que havia um propósito específico para cada célula, seja

como uma célula nervosa seja como uma célula hepática - as células haviam perdido todos os

genes, exceto aqueles relevantes para a sua tarefa específica. A segunda ideia aceitava que

todo o genoma era mantido, porém, seletivamente, os genes eram ‘ligados’ ou ‘desligados’.

Já  o  pesquisador  August  Weismann  (1834-1914)  acreditava  que  a  informação

genética presente em uma célula se esgotaria à medida que esta sofresse diferenciação. Porém,

os experimentos realizados por Driesch com a divisão de embriões, em 1892, mostraram que,

em algumas divisões, após a fecundação, as células embrionárias mantinham a capacidade de

se diferenciar em qualquer tipo de célula do corpo, ou mesmo em um indivíduo inteiro. Essas

células permaneciam totipotentes2. 

Por  volta  de  1890,  Weismann  havia  questionado  a  teoria  de  Jean-Baptiste

Lamarck  (1744-1829)  sobre  as  características  adquiridas  pelos  pais  durante  suas  vidas,

podendo ser transmitidas aos seus descendentes. Em seus experimentos, demonstrou que as

injúrias sofridas por camundongos, como o corte de seus rabos, não eram transmitidas para as

gerações seguintes. À luz de trabalhos posteriores, sabe-se agora que as células individuais

obtidas a partir de embriões de ovinos, na fase embrionária de duas células, são capazes de se

tornarem animais adultos, assim como o observado em outras espécies animais. 

Weismann exerceu grande influência sobre a comunidade científica da sua época

sob muitos aspectos. Churchill (1968) comenta que o pesquisador em 1892, apresentou ao

2 As células totipotentes são caracterizadas com tendo a capacidade de se diferenciarem em todos os 
tipos celulares, derivando-se diretamente dos blastômeros.
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mundo  acadêmico  uma  teoria  que  explicou  diversos  fenômenos  biológicos  como  a

hereditariedade, o desenvolvimento, a regeneração, a reprodução sexual, a divisão mitótica, e

a teoria de Darwin da evolução pela seleção natural.

O primeiro vislumbre do processo de transferência nuclear utilizado para criar a

Dolly apareceu décadas após o primeiro esforço de germinação em laboratório. Um elemento

de  transferência  nuclear  surgiu  nas  pesquisas  de  Jacques  Loeb  (1859-1924),  quando  ele

mostrou como simular uma fertilização em ovos de ouriços-do-mar, através de um processo

conhecido como ativação.

Outro  pesquisador  importante  foi  Hans  Spemann  (1869-1941),  que  ajudou  a

estabelecer  o  que  denominou  de  desenvolvimento  biológico  para  investigar  como  a

fertilização  de  ovos  se  desenvolvia  em um indivíduo  adulto.  Spemann  e  Hilda  Mangold

(1898-1924)  descobriram  detalhes  do  desenvolvimento  por  transplante  de  tecidos  entre

embriões de tritões para criar gêmeos conjugados. Os experimentos de transferência nuclear

com esses animais tiveram muito sucesso, em virtude da fácil manipulação de seus ovos. Para

muitos, Spemann é considerado o ‘pai’ da clonagem, tendo publicado, em 1938, um trabalho

sobre o desenvolvimento e a indução em embriões. A técnica aplicada por ele era simples:

usando  um fio  de  cabelo,  conseguiu  dividir  o  citoplasma  de  ovos  recém fecundados  de

salamandras em duas secções – uma continha o núcleo (DNA), e a outra possuia apenas o

citoplasma. A região que possuía o núcleo foi dividida quatro vezes gerando um embrião de

dezesseis  células.  Spemann soltou  o cabelo,  permitindo que  um dos dezesseis  núcleos  se

reencontrasse com a secção que continha o citoplasma. Ao criar uma nova célula composta

por partes de células-ovo orginais, havia mostrado que o núcleo mantinha a capacidade de

fazer com que a nova célula pudesse se diferenciar em qualquer outro tipo celular. Com isso,

ele havia inventado um novo caminho para a clonagem. Embora a experiência tenha sido

chamada de ‘germinação’, hoje sabemos que a denominação mais adequada é ‘clonagem’.

Spemann  tinha  realizado  a  primeira  manipulação  nuclear  para  gerar  clones  de  animais

documentada. 

Ademais,  em  1938,  propôs  um  modelo  de  experimento  muito  importante  na

atualidade,  quando se  fala  em clonagem.  A técnica  proposta  consiste  na  transferência  do

núcleo  de  uma  célula  diferenciada  para  um  óvulo  cujo  núcleo  havia  sido  removido

anteriormente (enucleado).

Após o trabalho pioneiro de Spemann, e a clonagem de um sapo, por Briggs e King,
em  1952,  prosseguiriam  as  pesquisas  neste  campo.  O  embriologista  inglêsJohn
Bertrand  Gurdon  (1933),  utilizando-se  da  técnica  de  transplante  de  núcleo,
produzida, em 1967, o primeiro clone de um vertebrado, implantando uma célula de
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intestino de um sapo ungulado (com casco) no óvulo de outro sapo, que teve o
núcleo  removido;  o  óvulo  desenvolveu-se,  dando  nascimento  a  um  novo  sapo
ungulado;  tal  experiência  foi,  contudo,  contestada  por  muitos  cientistas,  com
alegação que células sexuais já estariam presentes, em pequeno número, no tecido.
(ROSA, 2010, p. 361).

Em 1949, Robert Briggs (1911-1983) estava estudando o papel do núcleo celular e

dos cromossomos na transferência de informações para o desenvolvimento do ser vivo. Suas

pesquisas contribuíram para o entendimento do desenvolvimento genético dos anfíbios. Os

experimentos  realizados  por  Briggs  giravam,  principalmente,  em torno  de  duas  questões

importantes: o potencial de desenvolvimento de núcleos durante a embriogênese por meio de

transplantação  nuclear  para  oócitos  e  o  papel  dos  produtos  dos  genes  maternos  no

desenvolvimento do embrião. 

Juntamente com Thomas J. King (1921-2000), Briggs desenvolveu uma técnica

para o transplante de núcleos de células embrionárias para um óvulo enucleado, determinando

que, dependendo do estágio em que se encontrava a célula da qual o núcleo foi retirado, a

diferenciação dos óvulos que receberam esse núcleo era diferente. Então, pode-se concluir

que  as  mudanças  nos  padrões  de  expressão  de  genes,  durante  a  embriogênese,  significa

alterações durante o desenrolar embrionário. Dos trabalhos de Briggs e King, dois aspectos

importantes surgem: muitos núcleos em estágio avançado sofrem reprogramação significativa

de função molecular pelo citoplasma do ovócito, e o procedimento de transplante nuclear se

tornou  o  protótipo  para  a  clonagem  de  animais  metazoários  (McKINNELL;  Di

BERARDINO, 1999). Ao escolherem para seus estudos a rã-leopardo americana, Briggs e

King tinham em mãos animais cujos ovos eram bastante grandes, cerca de um milímetro, se

comparados aos de outros anfíbios. Fizeram, então, a transferência do DNA retirado da célula-

ovo para o núcleo de uma célula de rã obtida a partir de um embrião em estágios iniciais.

Essas manipulações originaram, com sucesso, girinos. 

Os pesquisadores  Robert  Briggs  e  Thomas  J.  King,  interessados  em  estudar  os
processos  de  ativação  e  desativação  de  genes  durante  a  diferenciação  celular,
transferiram células embrionárias, no estágeio de blastocisto, para óvulos anucleados
de rãs. Dos 35 embriões obtidos, 27 chegaram à fase de girino. Posteriormente, o
experimento foi  repetido com sucesso por outros pesquisadores,  provando que a
clonagem de animais através de células embrionárias era possível e que quanto mais
desenvolvido fosse o embrião menor seriam as possibilidades de obtenção de clones,
já  que  as  células  estariam  em  um  estágio  mais  avançado  no  processo  de
diferenciação. (BONFIM, 2005, p. 13).

Os trabalhos de Briggs e King se aproximavam dos questionamentos de Spemann

em  relação  à  capacidade  de  uma  célula  adulta,  portanto,  diferenciada,  conseguir  ainda

direcionar o desenvolvimento embrionário. Com isso, descobriram que cerca de metade dos
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núcleos de blastocistos modificados geravam girinos normais, caracterizando um método que,

em princípio, funcionava. Porém, as tentativas de usar núcleos de células mais diferenciadas

nas  próximas  fases  do  desenvolvimento  embrionário  do  blastocisto,  como  durante  a

gastrulação,  não lograram êxito.  Daí  a  conclusão de que  o potencial  de desenvolvimento

diminui à medida que as células se diferenciam, tornando impossível a produção de um clone

a partir do núcleo de célula adulta. 

No final dos anos de 1950, um estudante de pós-graduação da Universidade de

Oxford, John Gurdon (1933), conseguiu provar que todas as células de um adulto contêm

todas as informações necessárias para a formação de um indivíduo, caracterizando o genoma.

Em 1962, um estudo que analisava a capacidade de desenvolvimento de núcleos retirados de

células  epiteliais  intestinais  do  anfíbio  Xenopus  laevis foi  publicado.  Utilizando  técnicas

desenvolvidas por Briggs e King, Gurdon mostrou que o núcleo de algumas células epiteliais

intestinais de girinos, após o transplante em ovos enucleados, poderiam se transformar em

girinos normais (GURDON, 2013).

O método, contudo, só funcionava em 2% das tentativas, gerando controvérsias com
relação  ao  estágio  de  diferenciação  das  células  utilizadas  por  Gurdon  em  seu
esperimento. Alguns cientistas acreditavam que ele teria utilizado, acidentalmente,
células que dariam origem aos gametas sexuais, presentes nos intestinos de algumas
espécies  de rãs.  Enquanto estão localizadas  no intestino,  estas  células  ainda  não
sofreram divisão por meiose tendo, portanto, número diplóide de cromossomos (2n),
necessários e suficientes para a formação de um novo organismo. Desse modo, as
discussões em torno da clonagem continuaram confusas durante toda a década de
1960.  Até  aquele  momento,  sabia-se  somente  que  era  possível  obter  clones
desenvolvidos de sapos a partir de células embrionárias e embriões de sapos a partir
de células diferenciadas. A possibilidade de se obter um clone adulto a partir de uma
célula totalmente adulta era considerada biologicamente inviável. Então, na década
de 1970, diante dos resultados insatisfatórios das  pesquisas  realizadas até aquele
momento,  a  clonagem foi  sendo abandonada pelos  cientistas  renomados  e  pelos
grandes laboratórios  de biologia molecular.  Os  estudos continuaram sendo feitos
somente por pesquisadores que trabalhavam com animais de fazendas, sem possuir
qualquer importância para a comunidade científica. (BONFIM, 2005, p. 13-14).

O termo ‘clone’ foi  usado pela  primeira  vez  em um discurso,  em 1963,  pelo

biólogo britânico J. B. S. Haldane (1892-1964). Já em 1964, F. E. Steward, da Universidade

de Cornell, obteve sucesso com uma planta adulta a partir da utilização do núcleo de uma

célula  totalmente diferenciada da raiz  de cenoura,  mostrando que a  clonagem a partir  de

células diferenciadas era possível.

Já Paul Berg (1926), em 1972, na Universidade de Stanford, criou as primeiras

moléculas de DNA recombinante.

Stanley Cohen de  Stanford  e  Herbert  Boyer  da Universidade da California,  San
Francisco, e seus colaboradores foram os primeiros a passar de fatos para atos: eles
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juntaram  um pedaço  de  DNA,  um fragmento  de  restrição,  com  o  DNA de  um
pequeno  plasmídeo  cortado  com a  mesma enzima  de  restrição,  em presença  de
ligase, e com este material transformaram células de coli. O experimento funcionou,
iniciando com isto uma nova era...  (HAUSMANN, 1997, p. 204).

Em  1975,  Gurdon,  Ronald  Laskey  (1945)  e  Raymond  Reeves  (1904-1987)

relataram o trabalho realizado com o transplante de núcleos de células da pele adultas para o

Jornal de Embriologia e Morfologia Experimental, evidenciando que Gurdon realmente estava

usando células doadoras totalmente diferenciadas. Além disso, Gurdon havia trabalhado com

sapos albinos, clonados por transferência nuclear de células de um girino albino nos ovos de

rãs de pigmentação normal (WILMUT; HIGHFIELD, 2006).

O pesquisador Henry Harris (1925) trabalhou com a fusão de células cancerígenas

com  células  normais,  descobrindo  que  os  híbridos  resultantes  cresciam  normalmente,

evidenciando o que atualmente se chama de ação dos genes supressores de tumor que ajudam

na prevenção do câncer. Suas pesquisas influenciaram Chris Graham na utilização do método

de  fusão  celular  no  desenvolvimento  de  uma  técnica  para  a  transferência  nuclear  não

envolvendo  a ruptura de membranas celulares. Com duas células lado a lado, as membranas

são fundidas para que ocorra o envolvimento dos dois núcleos, originando híbridos. Em 1965,

Harris e John Watkins haviam publicado um artigo que descrevia a fusão de células humanas

e de camundongos para a formação de células híbridas.  Essa técnica abriu espaço para o

estudo das relações entre a informação nuclear de uma célula e o seu citoplasma, no que diz

respeito aos sinais enviados e à função dos genes. 

Em 1975, Derek Bromhall, investigando a possibilidade de transplante nuclear em

mamíferos, apresentou um embrião de coelho clonado por transferência de núcleos de células

embrionárias.  Ao  se  mudar  para  Oxford  em  1967,  Bromhall  começou  a  trabalhar  mais

especificamente com coelhos, embora alguns problemas se fizessem presentes, como os ovos

de coelhos são maiores do que os ovos de camundongos; os coelhos são mais propensos à

infecção; as cirurgias devem ser realizadas em condições estéreis. Nos anos que se seguiram,

Bromhall desenvolveu um equipamento para microcirurgias e técnicas de cultura necessárias

para a transferência nuclear entre células. 

Na Universidade de Varsóvia, Andzej Tarkowski estava usando a eletricidade para

estimular a divisão de ovos em camundongos e, mais tarde, passou a usá-la para fundir seus

embriões.  Os estudos de  Tarkowski contribuíram para a biotecnologia, também, através do

conceito  difundido  na  produção  de  embriões  por  tetraploidia,  de  modo  que  dela  surgem

melhores resultados a partir da eletrofusão de embriões em estágio de duas células, resultando

em  um  embrião  tetraploide  (4n),  com  competência  para  se  desenvolver  até  estágios
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avançados, mas não a termo (KUBIAK; TARKOWSKI, 1985). Dessa forma, a produção de

embriões  quiméricos  compostos  por  diploidia  de  animais,  por  exemplo,  mais  sensíveis  à

variação de temperatura, e a tetraploidia de indivíduos mais resistentes poderiam dar origem a

um gado  com características  (fenótipo)  mais  adaptadas  às  condições  de  um determinado

ambiente, tornando sua produção economicamente viável.

Em janeiro de 1981, Karl Illmensee e Peter Hoppe, ambos da Universidade de

Genebra, Suíça, anuciaram a clonagem de três camundongos utilizando células embrionárias.

Os  óvulos  tinham sido  fecundados  por  transferência  nuclear,  cresceram  durante
vários dias no laboratório e depois foram implantados no útero de camundongos
fêmeas. Os embriões se desenvolveram normalmente, originado três camundongos
adultos. O experimento mostrava que, assim como os anfíbios, era possível clonar
mamíferos a partir de células embrionárias. (BONFIM, 2005, P. 15).

Outros  pesquisadores  tentaram  chegar  aos  mesmos  resultados  obtidos  por

Illmensee e Hoppe, no entanto não conseguiram sucesso. Isso fez com que a comunidade

científica passasse a questionar  a possibilidade de obtenção de clones de mamíferos.  “Os

indícios  de  que  o  experimento  se  tratava  de  uma  fraude  eram  enormes.  Após  várias

investigações,  o  pesquisador  foi  acusado  de  forjar  os  resultados  de  seus  experimentos,

tornando-se  desacreditado  perante  a  comunidade  científica”  (BONFIM,  2005,  p.  15).  De

Pracontal, também comenta a situação, dizendo:

Então, quando Karl Illmensee, biólogo da Universidade de Genebra, publicou em
1981,  na  influente  revista  Cell,  um  artigo  no  qual  pretendia  ter  conseguido  o
nascimento de três ratinhos por clonagem, ele causou sensação. Retrospectivamente,
parece  que  era  mesmo  um  blefe.  Ninguém  conseguiu  refazer  a  clonagem  de
Illmensee, e ele não se vangloriou uma segunda vez. Vangloriou-se tanto menos
quando  três  de  seus  colaboradores  –  entre  os  quais  o  biólogo Klaus  Bürki  –  o
acusaram de fraude em janeiro de 1983. (DE PRACONTAL, 2004, p. 204).

No ano de 1983, Kary Mullis inventou a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR),

permitindo a rápida replicação de fragmentos de DNA. 

A clonagem de genes humanos em bactérias ou leveduras permitiu, por exemplo, a
produção em massa de insulina humana desde 1982 e  a  produção da vacina  da
hepatite  e  da  hormona de  crescimento desde  1986.  Desta  forma,  obtêm-se  estes
produtos  em quantidades ilimitadas  e,  portanto,  a  custos  mais  reduzidos.  (REIS,
2003, p. 22).

Em 1984, Steen Willadsen separou quimicamente o núcleo uma célula de cordeiro

em um  estágio  inicial  do  desenvolvimento  embrionátio  e  a  fundiu  com uma  célula-ovo

enucleada. O embrião formado foi colocado no útero de uma ovelha mãe de aluguel para que

o  desenvolvimento  ocorresse.  Mais  tarde,  em 1986,  Willadsen  obteve  uma  vaca  clonada

usando células diferenciadas extraídas de embriões de uma semana de idade, e, no mesmo
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ano,  Neal  First,  Randal Prather  e Willard Eyestone,  todos da Universidade de Wisconsin,

também clonaram uma vaca a partir de células embrionárias. 

A década de 1980 anunciava aquilo que, mais tarde, se tornaria um dos eventos

mais espetaculares da Ciência moderna, a clonagem de um indivíduo adulto. A biotecnologia

evoluia  rapidamente  visando  ao  desenvolvimento  de  técnicas  capazes  de  serem aplicadas

beneficiando a indústria  e  a  medicina,  por  meio da reserva de órgãos para transplantes  e

tratamento  de  doenças,  por  exemplo.  Ao  mesmo  tempo,  as  questões  éticas  também

começavam a ganhar força, especialmente, com a ideia da imortalidade da alma e com o mito

de Pandora. Esses aspectos seriam intensificados nos anos 1990, com o surgimento do Projeto

Genoma Humano, caracterizando a colaboração internacional na tentativa de sequenciar o

material genético humano.

Em 1995, Ian Wilmut e Keith Campbell, do Instituto Roslin, na Escócia, clonaram

com sucesso duas ovelhas por meio do uso de células extraídas de embriões diferenciados.

Em 1996,  clonaram a ovelha Dolly a partir  de células cultivadas  de ovelhas e  de células

somáticas totalmente diferenciadas. Já em 24 de maio de 1997, apresentaram um novo clone

de ovelha demonstrando mais claramente como a técnica poderia ser utilizada para beneficiar

a saúde humana. A ovelha Polly possuía um gene humano responsável pela síntese de uma

proteína usada no combate da fribrose cística. “O objetivo inicial das pesquisas do grupo era

utilizar a clonagem para gerar animais que fossem capazes de produzir medicamentos para

uso humano no leite, como por exemplo, fatores de coagulação sangüínea para hemofílicos”.

(BONFIM, 2005, p. 11).

Para Rosa (2010),

A primeira  verdadeira  clonagem foi  realizada  em 1996,  pelo  inglês  Ian  Wilmut
(1944),  formado  em  Engenharia  genética  animal  pelo  Darwin  College,  da
Universidade de Cambridge, com a colaboração do biólogo inglês Keith Campbell,
especialista  nos  ciclos  das  células.  Pouco  antes,  haviam  clonado  duas  ovelhas
(Megan  e  Morag)  de  células  diferenciadas  de  nove  dias  pela  sincronização  das
células de embrião com o óvulo. (ROSA, 2010, p. 370).

Em  alguns  momentos,  os  professores  se  depararão  com  informações

desencontradas como aquelas que dizem respeito à formação acadêmica de Ian Wilmut. O

pesquisador estudou agricultura na Universidade de Nottingham, interessando-se muito cedo

por embriologia e  engenharia  genética de animais.  Em 1971,  completa  seu Doutorado na

Universidade de Cambridge com uma Tese sobre o congelamento do sêmen suíno. Depois, em

1973 passa a fazer parte da equipe que produziu o primeiro bezerro a partir de um embrião

congelado,  chamado  de  Frosty.  Já  em  1974,  como  membro  da  Research  Station  sobre
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reprodução animal em Edimburgo, na Escócia, uma organização sem fins lucrativos afiliada à

Universidade de Edimburgo e hoje conhecida como Instituto Roslin, realiza diversas pesquisa

sobre clonagem (ACADEMY OF ACHIEVEMENT, 2010).

Aspectos pitorescos são interessantes para serem mostrados aos alunos, como o

dia em que Wilmut recebeu a informação em1986, em um pub, de que um embriologista

dinamarquês havia conseguido produzir um cordeiro a partir das células de um embrião já em

desenvolvimento. A partir de então, Wilmut começou a explorar a possibilidade de clonagem

de uma ovelha a partir de células de uma ovelha adulta (idem, 2010).

Outro ponto que pode ser discutido em sala de aula, diz respeito à fraude em um

relatório  sobre  a  clonagem de  camundongos.  O caso citado anteriormente,  envolveu  Karl

Illmensee e Peter Hoppe (1981). Essa situação gerou diversos problemas para as pesquisas

científicas  nessa  área,  especialmente,  quanto  ao  financiamento  para  a  investigação  de

clonagem que quase acabou. Wilmut e Keith Campbell, trabalharam praticamente sozinhos,

enquanto o resto da comunidade científica abandonou o conceito. Em 1996, Wilmut e sua

equipe  no  Roslin  produziram  um  par  de  ovelhas,  Megan  e  Morag,  a  partir  de  células

embrionárias. Em fevereiro de 1997, Wilmut anunciou o nascimento de Dolly.

Em julho de 1998, pesquisadores japoneses apresentaram os primeiros clones de

vacas adultas. Neste momento, os estudos estão voltados para o domínio da técnica que utiliza

células  adultas  para  a  clonagem.  Portanto,  cada  vez  mais,  surgem notícias  a  respeito  da

clonagem de mamíferos, como no caso das vacas apresentadas pelos japoneses do Instituto de

Pesquisa do Gado de Ishikawa. 

A Universidade  do Havaí  anunciou,  em 22 de julho de  1998,  a  realização de

‘clonagem em série’, para a qual trabalharam com clones de clones de camundongos, criando

três gerações idênticas. 

No dia 26 de abril de 1999, foi anunciado, nos Estados Unidos, o nascimento dos

primeiros clones de cabras adultas.  Os indivíduos formados receberam, também, um gene

humano para produção de uma proteína específica no leite. Também nos Estados Unidos, no

ano  de  2000,  cinco  porcos  clones  de  indivíduos  adultos  foram  apresentados  como  um

primeiro passo para a criação de suínos capazes de fornecer órgãos para transplantes. Já em

2001, foi divulgado o nascimento do clone de um animal ameaçado de extinção, um gauro.

“Espécies  em  extinção  têm  sido  objeto,  também,  de  pesquisas,  com  o  intuito  de  sua

preservação através da técnica da clonagem, mas o processo se encontra ainda num estágio

inicial”. (ROSA, 2010, p. 371).
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No Brasil, em 17 de março de 2001, foi apresentado um clone de um embrião, a

bezerra Vitória, que foi desenvolvida a partir  de células embrionárias em uma fazenda da

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Vitória  foi  o primeiro animal

originado na América Latina por transferência nuclear. Neste caso, foram utilizadas células

embrionárias e o citoplasma de ovócitos pré-ativados, em que a enucleação foi realizada em

telófase II (NEVES; MIRANDA; TORTORELLA, 2010, p. 418).

Em março de  2002,  cientistas  franceses  anunciaram a  clonagem de coelhos  a

partir de células de animais adultos. Além disso, neste mesmo ano, pesquisadores do Museu

Australiano anunciaram um projeto para criação do primeiro clone de um animal extinto, o

tigre da Tasmânia. No Brasil, em 11 de julho, nasceu a bezerra Penta, o primeiro clone de um

animal adulto. Para o processo, foram criados 19 embriões, dos quais 15 foram implantados,

resultando no nascimento  de  apenas  um indivíduo.  Já  no  ano de 2003,  pesquisadores  da

Universidade de Idaho, nos Estados Unidos, apresentaram o primeiro clone de um equino, e

cientistas italianos anunciaram a criação do primeiro clone de um cavalo adulto. Cada vez

mais,  as  pesquisas  visavam à  produção  de  indivíduos  e  substâncias  úteis  à  indústria  e  à

medicina, tanto que, no Brasil, com o objetivo de utilizar fibroblastos fetais de um indivíduo

adulto como doadores de núcleo, nasceu, no Centro Experimental Sucupira, a bezerra Lenda

(NEVES; MIRANDA; TORTORELLA, 2010, p. 418). Já, em fevereiro de 2004, nasceu a

bezerra Vitoriosa, cópia da vaca Vitória, ou seja, o primeiro clone de um clone na América

Latina. No mesmo ano, cientistas sul-coreanos anunciaram a produção de uma linhagem de

células-tronco pluripotentes a partir de dezenas de embriões obtidos por clonagem e, em 2005,

apresentaram o primeiro clone de um cão.

A História da Clonagem nos permite enxergar a busca da ciência em dominar

técnicas  que  determinariam  grande  impacto  na  sociedade,  seja  através  da  clonagem

terapêutica, com a produção de células-tronco, seja da clonagem reprodutiva humana para a

obtenção de indivíduos. Entretanto, sabemos que a clonagem reprodutiva não é permitida por

lei, o que tem gerado intensas discussões éticas.

No próximo capítulo, discutiremos a relação entre Ciência, Sociedade e Ensino,

mostrando como essas três áreas estão intimamente ligadas.
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3. CIÊNCIA, SOCIEDADE E ENSINO

Neste  capítulo,  abordamos,  em um primeiro  momento,  a  importância  do  livro

didático como fonte de conhecimento e de divulgação da ciência e os critérios preconizados

para a produção de um bom livro didático. No segundo tópico, discutimos sobre a abordagem

CTS – Ciência,  Tecnologia e  Sociedade – como elemento social  impactante na formação

cidadã.  Por  fim,  levantamos  a  discussão  sobre  a  relação  entre  a  Bioética  e  a  Ciência,

observando  o  grande  avanço  da  biotecnologia  e  o  afloramento  dos  temores  e  dúvidas  a

respeito da clonagem.

3.1 O livro didático e o ensino de Biologia

A organização pedagógica e didática nas escolas brasileiras, de uma forma geral,

privilegia a utilização do livro didático como principal ferramenta na sala de aula. Este papel

central tem direcionado, inclusive, o processo de ensino-aprendizagem. Daí a importância de

uma produção, seleção e uso adequados dessa ferramenta.

No entanto,  existe  um questionamento sobre o que é  um livro didático,  como

Nascimento e Carneiro (2005) comentam que, ao se observar a literatura específica da área,

não se encontra consenso quanto à caracterização e definição do que seja um livro didático.

Porém, mesmo existindo controvérsias em relação à definição desse material, vários autores

destacam sua relevância e aplicabilidade ao longo do ano letivo das escolas de ensino básico

no Brasil. Isso ocorre pois o livro didático possui funções importantes no processo de ensino-

aprendizagem, como a transmissão de conhecimento,  o desenvolvimento de competências

específicas e a contribuição para a educação social e cultural.

Díaz (2011) ajuda a generalizar a importância do livro didático como ferramenta

pedagógica ao fazer referência à sua longa história como recurso educacional, observando,

inclusive, que esta não afetou sua validade. 

Nascimento  e  Carneiro  (2005)  consideram o  livro  didático  como  um recurso

impresso  veiculador  de  conhecimentos  científicos  generalizados  de  uma  determinada

disciplina,  sendo estruturado de maneira intencional para se inserir no processo de ensino

como um suporte da educação formal. De acordo com Vasconcelos e Souto (2003), o livro

didático deve ser utilizado como um instrumental  capaz de promover uma reflexão sobre

inúmeros aspectos da realidade e estimular a capacidade investigativa do estudante para este

assuma a condição de agente ativo na construção do seu conhecimento. 



57

Cassab e Martins (2003) afirmam que o livro didático, além de auxiliar a prática

pedagógica do professor, representa, muitas vezes, a única fonte de informação científica para

os estudantes das escolas públicas.

Ainda sobre a relevância dos livros didáticos no âmbito escolar, várias pesquisas

mostram como deve ser feita a avaliação destes, o que deve ser observado, como as análises

têm sido realizadas e os resultados obtidos (BIZZO, 1996; SILVA e TRIVELATO, 1999). A

confirmação  também está  presente  em Neto  e  Fracalanza  (2003),  ao  salientarem que  os

pesquisadores  acadêmicos,  há  pelo  menos  vinte  anos,  vêm investigando  a  qualidade  das

coleções didáticas, bem como ressaltando suas deficiências e propondo melhorias.

Porém, Nascimento e Martins (2005) comentam que os livros didáticos não têm

sido fonte de estudos mais sistemáticos. Tanto que, segundo as autoras, os poucos estudos

estão  concentrados  na  análise  de  conteúdos  e  abordagens,  limitando-se  à  verificação

conceitual e à apresentação dos conteúdos.

Dada a relevância do assunto, o Ministério da Educação implantou, em 2004, a

avaliação de livros didáticos para o ensino médio, no âmbito do então Programa Nacional do

Livro  para  o  Ensino  Médio  (PNLEM),  com a  publicação  da  Resolução  nº  38  do  Fundo

Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  (FNDE).  Já  em  2007,  foram  avaliados  e

distribuídos os livros didáticos de Biologia para os alunos das escolas públicas de ensino

médio de todo o País. Em 2010, o Decreto 7.084, de 27.01.2010, passou a regulamentar a

avaliação e distribuição de materiais didáticos para toda a educação básica (PNLD, 2011).

Com o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2012 -, as obras didáticas

de Biologia para o ensino médio foram avaliadas sob dois critérios: comuns para os diversos

componentes curriculares e específicos para cada componente curricular.

a. Critérios Comuns:
I.  observância  de  princípios  éticos  necessários  à  construção  da  cidadania  e  ao
convívio social republicano;

b. Critérios Eliminatórios Específicos  para a área de Ciências  da Natureza e suas
Tecnologias - componente curricular Biologia:
I.  apresenta  a  compreensão  do  fenômeno  vida  como  manifestação  de  sistemas
organizados e integrados, em constante interação com o ambiente físico-químico e
cultural, abordando a diversidade dos seres vivos, no nível de uma célula, de um
indivíduo, e de organismos interagindo no seu meio;
II. possibilita ao aluno a participação no debate de temas polêmicos contemporâneos
que envolvem os conhecimentos da área de Biologia em articulação com outros
saberes (filosófico, sociológico e outros), como o uso de transgênicos, clonagem,
reprodução assistida entre outros assuntos, visando contribuir para que o aluno se
posicione frente a essas questões e outras do seu dia a dia; 
III. auxilia na compreensão da biodiversidade do planeta, especificamente do Brasil,
reconhecendo a sua influência na qualidade de vida humana e, consequentemente,
no uso de seus produtos, apontando contradições, problemas e soluções respaldadas
eticamente; 
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IV. auxilia na construção de uma visão de que o conhecimento biológico e as teorias
em Biologia se constituem em modelos explicativos, elaborados em determinados
contextos  sociais  e  culturais,  superando  a  visão  a-histórica  de  que  a  vida  se
estabelece como uma articulação mecânica de partes; 
V. evita a visão finalista e antropocêntrica do fenômeno biológico;  
VI. possibilita o reconhecimento das formas pelas quais a Biologia está engendrada
nas  culturas,  seja  influenciando  a  visão  de  mundo,  seja  participando  de
manifestações culturais, literárias e artísticas; 
VII. possibilita que o aluno perceba e utilize os códigos intrínsecos da cultura da
Biologia.  Para  isso,  deve  apresentar,  de  forma  organizada,  o  conhecimento
biológico, utilizando as formas específicas de expressão da linguagem científica e
tecnológica, bem como suas manifestações nas mídias; 
VIII. contribui para a percepção de que os conhecimentos biológicos podem servir
de base para reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero etc., que
se fundem, inclusive, em alegados pressupostos biológicos, posicionando-se diante
delas de forma crítica, com respaldo em pressupostos epistemológicos coerentes e na
bibliografia de referência;
IX.  divulga  conhecimentos  biológicos  para  a  formação  de  atitudes,  posturas  e
valores  que eduquem cidadãos  no contexto de  seu  pertencimento étnico-racial  –
descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos
– e de relações de gênero e sexualidade para interagirem na construção de uma
nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua
identidade valorizada. (BRASIL, 2011, p. 9-10).

Assim como em outras disciplinas, a Biologia se utiliza das informações presentes nos

livros  como  um  importante  veículo  para  a  disseminação  de  seus  conceitos,  pesquisas  e

atualidades.  Dessa  forma,  esses  meios  devem  contribuir  para  a  formação  cidadã  dos

estudantes,  especificamente,  ao retratar  o  assunto clonagem de  seres  vivos,  seus  aspectos

históricos, éticos e sociais. 

Com a abordagem desses aspectos sobre o tema clonagem nos livros de Biologia

do ensino médio, alguns critérios citados acima mantêm relação mais íntima. O fenômeno

clonagem afeta  diretamente a  compreensão e  importância  da diversidade dos  seres  vivos,

especialmente,  em ambientes  naturais.  Da mesma forma,  é  importante  a  participação dos

estudantes  no  diálogo  sobre  temas  polêmicos  contemporâneos  que  envolvem  os

conhecimentos  da  Biologia  em  articulação  com  outros  saberes  (filosófico,  sociológico,

histórico),  como  a  clonagem  e  a  reprodução  assistida,  entre  outros  assuntos.  A ideia  é

contribuir para que o aluno tome posição frente a essas questões e outras do seu dia a dia.

Nesse contexto, as análises de conteúdos nos livros didáticos são importantes e

balizadoras  da  construção  de  conteúdos  e  da  atuação  do  professor  durante  as  aulas.  A

identificação de erros, de abordagens equivocadas e de ausência de temas podem representar

o afastamento do aluno da sua realidade sob diversas formas, como o não entendimento do

fenômeno clonagem em suas duas vertentes básicas,  que são a  Clonagem terapêutica e  a

Clonagem reprodutiva.
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Se o tema não está presente na aula como algo que futuramente pode ter impacto

na vida dos estudantes, certamente os aspectos éticos também não se farão presentes, abrindo

caminhos para a recepção de informações através dos meios de comunicação sem gerar a

reflexão necessária.

Quando se observa os PCN+ (BRASIL, 1998) referentes às Ciências da Natureza,

ao falar sobre a reformulação do ensino médio e as áreas do conhecimento, o documento diz

que  o  mundo  atual  passa  por  transformações  rápidas  e  vivencia  inúmeras  contradições,

exigindo do estudante-cidadão a superação da reprodução de dados, das classificações e da

identificação de símbolos, significando então:

 saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir;
 enfrentar problemas de diferentes naturezas;
 participar socialmente, de forma prática e solidária;
 ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e,
 especialmente,  adquirir  uma  atitude  de  permanente  aprendizado.  (BRASIL,

1998, p. 9).

Ainda, pode-se encontrar nos PCN+ o desejo para que os alunos efetivamente

aprendam e possam:

 comunicar-se e argumentar;
 defrontar-se com problemas, compreendê-los e enfrentá-los;
 participar  de um convívio social  que  lhes  dê oportunidades de se realizarem

como cidadãos;
 fazer escolhas e proposições;
 tomar gosto pelo conhecimento, aprender a aprender. (BRASIL, 1998, p. 9).

Os conhecimentos biológicos devem contribuir para a realização da cidadania do

indivíduo:

Dominar conhecimentos biológicos para compreender os debates contemporâneos e
deles participar, no entanto, constitui apenas uma das finalidades do estudo dessa
ciência no âmbito escolar ...  Por tais características,  aprender Biologia na escola
básica  permite  ampliar  o  entendimento  sobre  o  mundo  vivo  e,  especialmente,
contribui para que seja percebida a singularidade da vida humana relativamente aos
demais seres vivos, em função de sua incomparável capacidade de intervenção no
meio. Compreender essa especificidade é essencial para entender a forma pela qual
o ser humano se relaciona com a natureza e as transformações que nela promove. Ao
mesmo tempo, essa ciência pode favorecer o desenvolvimento de modos de pensar e
agir  que permitem aos indivíduos se situar no mundo e dele participar de modo
consciente e conseqüente. (BRASIL, 1998, p. 33-34).

Levando-se em consideração as competências gerais que são determinadas pelos

PCNEM, relativamente às disciplinas da área das Ciências da Natureza, tem-se que, na área

de  Biologia,  o  aluno  deve  ter  a  capacidade  de  “Analisar,  argumentar  e  posicionar-se

criticamente em relação a temas de ciência e tecnologia” (BRASIL, 1998, p. 37).
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Com  isso,  os  livros  didáticos  deveriam  contemplar  aspectos,  como  a

interdisciplinaridade, o cotidiano do estudante e a construção da cidadania. No entanto, por

exemplo, os tópicos relacionados à clonagem, sua história e os aspectos éticos envolvidos,

quando presentes, aparecem inseridos em caixas de textos e seções, muitas vezes sem conexão

como o restante do capítulo. O caráter de divulgação científica presente nos livros através dos

textos pode

 
[...] funcionar como elementos motivadores e estruturadores da aula; organizadores
de explicações; desencadeadores de debate e; contextos para a aquisição de novas
práticas de leitura, estabelecendo relações com o cotidiano dos alunos, ampliando
seu  universo  discursivo,  e  permitindo  ressaltar  aspectos  da  natureza  prática
científica. (MARTINS, NASCIMENTO; ABREU, 2004, p. 95).

De  qual  interdisciplinaridade  se  deve  falar  quando  o  tema  é  a  clonagem?  É

importante trazer para a sala de aula as questões históricas e sociais que mostram a construção

do caminho percorrido pelos pesquisadores em relação à clonagem, bem como os aspectos

éticos que exigem conhecimento profundo sobre o assunto, para que não ocorra a veiculação

de pensamentos errôneos e discriminantes.

Em nossa  pesquisa,  baseamo-nos  no  trabalho realizado por  Leite  (2004),  que,

embora tenha feito a análise de livros utilizados na formação dos professores, portanto do

ensino superior, nos permitiu analogamente observar os livros de Biologia do ensino médio.

Para a análise dos livros, procuramos encontrar nestes traços de alguma referência à História

da Ciência,  como esse enfoque histórico é  realizado e quais concepções  de ciência  estão

presentes.  “Levei  em consideração  o  fato  de  que  mesmo quando a  visão  de  ciência  e  a

História  da  Ciência  estão  ausentes  dos  textos,  tacitamente  está  presente  a  percepção  dos

autores sobre como se origina e desenvolve o conhecimento científico” (LEITE,  2004, p.

107). No entanto, consideramos importante um aprimoramento na formação dos professores

e, consequentemente, autores, no sentido de tornar a História da Ciência presente em sala de

aula e nos livros didáticos uma ferramenta de aprendizagem útil.

3.2 Ciência, tecnologia e sociedade

A visão sobre o ensino de ciências baseada na “ciência pura” tem mudado para

uma visão que compreende a inter-relação entre tecnologia e sociedade. Os aspectos sociais,

filosóficos,  políticos,  econômicos e  éticos  são pilares  que devem fazer  parte  da educação

científica.  No  século  XIX,  a  “ciência  pura”  calcava-se  na  neutralidade,  quase  sempre,

restringindo-se aos interiores dos laboratórios. Seguia uma metodologia específica de caráter
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universal,  uniforme  e  atemporal,  distanciando-se  da  vida  em  si.  O  cotidiano  não  era

contemplado,  pois  a  preparação dos  cientistas  objetivava uma preparação para exercer  as

funções  laboratoriais  (SANTOS,  1992;  CACHAPUZ,  1999;  AULER,  2007;  PINHEIRO,

MATOS e BAZZO, 2007; ZUIN et al., 2008; HOFFMANN, 2011).

Zauith, Ogata e Hayashi (2011) enfatizam que a visão de uma ciência baseada em

um desenvolvimento linear sempre trouxe grandes esperanças para a sociedade. Porém, essa

visão simplista está sendo questionada com o objetivo de sedimentar novas concepções mais

ligadas ao social,  político, econômico e cultural,  buscando uma educação científica para a

cidadania.

Em contrapartida, a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) está mais

ligada aos saberes populares, superando a exclusividade restrita do meio acadêmico e dando

relevância ao cotidiano da população. A visão CTS se distancia da racionalidade científica

positivista.

A  concepção  CTS  preocupa-se  com  a  divulgação  e  a  popularização  de
conhecimentos técnico-científicos para que cada vez mais cidadãs e cidadãos,  de
posse  dessas  informações,  se  transformem  em  agentes  atuantes  na  sociedade,
defendam suas próprias  opiniões  e  se tornem, assim,  protagonistas  de  mudanças
capazes de influenciarem na tomada de decisões. (ZUIN et al., 2008, p. 57).

Os autores acima continuam dizendo que o movimento CTS deve estar voltado

para  uma  concepção  de  ensino  capaz  de  desenvolver  conhecimentos,  competências  e

habilidades que auxiliem na compreensão das implicações da ciência  e  da tecnologia nos

modos de produção social  (ZUIN et  al.,  2008).  Destaca-se,  assim,  a  importância  para os

estudantes, durante seu processo de formação, receberem um aprendizado que lhes permita

entender e julgar as evidências científicas e tecnológicas, para que sejam capazes de decidir

coerentemente  diante  dos  problemas  envolvendo  a  sociedade  (PINHEIRO,  MATOS  e

BAZZO, 2007).

A  origem  do  movimento  CTS  está  ligada  às  consequências  decorrentes  do

impacto  da  ciência  e  tecnologia  na  sociedade  moderna.  Porém,  segundo  Auler  (2007)  e

Zauith,  Ogata  e  Hayashi  (2011),  o  hemisfério  norte  tem observado  mais  repercussões  a

respeito  do enfoque CTS,  tanto que,  nos Estados Unidos,  Canadá,  Espanha e  Portugal,  a

educação CTS está consolidada. Na América Latina e no Brasil, o tema é algo emergencial,

com iniciativas fracas e isoladas onde não se compreendem os objetivos, os conteúdos, a

abrangência e a modalidades de implementação. 

Normalmente, o caminho seguido com a intenção de mudanças privilegia apenas

ações estanques baseadas na mudança curricular, na estrutura laboratorial e na implantação de
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sistemas  computacionais.  Ou seja,  as  efetivas  alterações  devem considerar  não  apenas  os

recursos materiais, mas as discussões didático-pedagógicas e epistemológicas, como salienta

Bazzo (2011, p. 12), ao dizer que “É preciso a reflexão aprofundada de suas consequências no

processo  de  aprendizado  em  relação  também  às  questões  de  ordem  cognitiva  e

epistemológica.”  Consequências  essas  dos  avanços  tecnológicos  sobre  a  sociedade.  Por

exemplo, não são apenas os saberes técnicos da profissão que fazem a diferença na atuação

dos  professores  em sala  de  aula,  quando o  assunto  é  ensino  de  ciência  e  tecnologia.  Se

estivéssemos  falando  da  formação  docente  de  anos  atrás,  contentaríamo-nos  com  uma

formação empírica deficiente, no entanto, hoje, devido à grande circulação de informações e

avanços científico-tecnológicos  surpreendentes,  as  escolas  precisam ajudar  diretamente  na

construção cidadã de seus alunos.

 
[...]  o  sistema  de  ensino  tem reproduzido:  um repasse  de  conteúdo  para  alunos
passivos  e  contemplativos.  As  discussões  das  reais  fundamentações  da  educação
tecnológica ficam completamente marginalizadas por falta de qualquer reflexão de
sua implicação no contexto social. (BAZZO, 2011, p. 15).

A deficiência didático-pedagógica na formação dos professores impede que eles

mesmos conheçam e utilizem as teorias do conhecimento em sua prática diária na sala de

aula, mais uma vez, favorecendo uma concepção de ensino positivista calcada na realidade do

objeto e na memorização de informações técnicas.

Bazzo (2011, p.16-17) indica algumas alternativas para auxiliar na resolução dos

problemas  relativos  à  deficiência  na  formação  dos  professores  que  lidam  com  o  tema

tecnologia na sala de aula. O autor propõe que o processo de formação deve ser analisado sob

três  ângulos:  formação  de  profissionais,  formação  de  professores  na  área  tecnológica  e

formação  de  formadores  de  professores  da  área  tecnológica.  Dentro  dessa  tríade,  alguns

pontos são levantados para serem discutidos, como a reflexão sobre:

a) Conhecimentos sistematizados, elaborados de maneira positivista, aplicados no
ensino da área tecnológica;

b) Compartimentalização e dissociação entre conhecimento específico e a realidade
do aluno;

c) O culto ao treinamento (modelo empírico);
d) O ensino baseado no trabalho e resultado individuais;
e) A atuação do professor em sala com seus gestos, oratória e ritmo influenciando na

aprendizagem;
f)  Ausência  de  critério  na  formulação  da  linguagem  nas  diversas  disciplinas

apresentadas aos alunos;
g) O ensino padronizador de alunos, privilegiando a homogeneidade e descartando

as peculiaridades de cada indivíduo;
h) As propostas de superação das dificuldades de aprendizagem a partir do aumento

da carga horária destinada às aulas práticas;
i) O ambiente escolar inibindo a participação e o processo criativo dos alunos;
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j) O privilégio da repetição de tarefas e memorização. (BAZZO, 2011, p. 17-25).

Tanto Miotello (2011) como Bazzo (2011) enxergam os cursos de formação de

professores e  de outros  profissionais  como um caminho importante  para as reflexões  que

envolvem CTS.

Quando  Bazzo  (2011,  p.  91)  ressalta,  em  seu  livro  Ciência,  Tecnologia  e

Sociedade e o contexto da educação tecnológica, que “A lógica primordial do comportamento

humano é a lógica da eficácia tecnológica; suas razões são as razões da ciência”, ele explicita

a dependência da sociedade atual em relação às tecnologias, muitas vezes, cegando o homem

diante dos possíveis resultados negativos da aplicação de determinado produto tecnológico.

Além disso, o autor diz que não é interessante avaliar apenas os possíveis impactos da ciência

e tecnologia na sociedade, mas tentar entender o irreversível ao que se está exposto (BAZZO,

2011, p. 91).

É preciso um desmascaramento, uma exposição da ciência e tecnologia para que

seja claro para todos, que existem inúmeras forças atuando sobre elas, direcionando-as por

caminhos muitas vezes obscuros. Existe, atualmente, um volume agressivo de informações

através  de  propagandas  direcionadas  ao  público  em  geral,  por  parte  das  empresas,  de

laboratórios,  de  cientistas  que  dependem  mais  criticamente  dos  avanços  tecnológicos.

Produtos e técnicas são apresentados e vendidos como soluções mágicas, e os responsáveis,

como amigos de índole inquestionável.

Para Bazzo (2011, p.95),

Somente  quando  a  ‘alfabetização  em  ciência  e  tecnologia’ for  entendida  neste
contexto mais amplo poderá haver uma esperança real  de que a configuração do
nosso mundo futuro será traçada por um eficiente controle público, de modo que os
processos  científicos  e  tecnológicos  beneficiem  verdadeiramente  a  humanidade.
Porém, dentro dessa tentativa de se proporcionar uma alfabetização em ciência e
tecnologia, é necessário antes procurar decifrar o que se entende por analfabetismo
científico-tecnológico.

Miotello  (2011,  p.7)  reconhece  que  as  sociedades  mais  desenvolvidas  se

preocupam mais com os impactos das inovações tecnológicas, porém o avanço precisa ser

mais  rápido  em  nosso  meio  para  tentar  “acompanhar  a  disseminação  acelerada  das

tecnologias”.

As  alterações  no  contexto  social,  cada  vez  mais  rápidas  e  incisivas,  exigem

mudanças na educação. O papel da escola precisa ser questionado diariamente, levando-se em

consideração sua função na construção da cidadania. Os avanços tecnológicos trazem consigo

a exigência de uma formação de competências básicas, para que o aluno possa inserir-se no
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meio social, assumindo seu papel conforme preconiza a Constituição Brasileira de 1988, em

seu artigo 205: “A educação, direito de todos, é dever do estado e da família e será promovida

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988,

art. 205).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, em seu artigo

22,  também reforça  a  importância  de  uma  formação  para  a  cidadania,  dizendo  que:  “A

educação  básica  tem  por  finalidades  desenvolver  o  educando,  assegurar-lhe  a  formação

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no

trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996, p. 9).

A mesma LDB, na Seção IV, art. 35, que trata do ensino médio, caracteriza essa

etapa da formação educacional do indivíduo como um momento para:

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV  –  a  compreensão  dos  fundamentos  científico-tecnológicos  dos  processos
produtivos,  relacionando  a  teoria  com  a  prática,  no  ensino  de  cada  disciplina.
(BRASIL, 1996, p. 14).

Já no art. 36, encontra-se:

I  -  destacará  a  educação  tecnológica  básica,  a  compreensão  do  significado  da
ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e
da  cultura;  a  língua  portuguesa  como  instrumento  de  comunicação,  acesso  ao
conhecimento e exercício da cidadania. (idem, p. 14).

Então,  Pinheiro,  Matos  e  Bazzo  (2007)  entendem  que,  nessa  perspectiva,  a

discussão sobre a ciência e a tecnologia deve permitir ao estudante a percepção da interação

da ciência e da tecnologia com todas as áreas da sociedade, considerando as suas relações

recíprocas,  contribuindo para  que o  aluno adquira  uma concepção ampla  e  humanista  da

tecnologia, o que é interessante para que ele possa avaliar os impactos da ciência e tecnologia

sobre sua vida e por quais caminhos elas devem conduzi-lo. 

Auler (2007) analisa três dimensões interdependentes a respeito do enfoque CTS

existentes na literatura: a abordagem de temas de importância social, a interdisciplinaridade e

a tomada de decisões em temas de Ciência-Tecnologia baseada em processos democráticos.

Na primeira dimensão, segundo o autor, existe razoável consenso no âmbito do

enfoque  CTS,  defendendo-se  construções  curriculares  apoiadas  na  abordagem  de  temas

relacionados a problemas de importância social. Isso permitiria partir do problema social para
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os conceitos científicos e de volta a estes. Quanto à segunda dimensão, sustenta-se uma busca

para se conseguir uma superação da excessiva fragmentação disciplinar, por exemplo, entre as

denominadas  ciências naturais  e ciências  humanas,  de forma que os  campos disciplinares

deveriam interagir, articulando-se e relacionando-se em torno dos temas, considerando-se sua

complexidade  e,  portanto,  exigindo-se,  para  sua  análise,  diversos  olhares.  Na  terceira

dimensão,  a  atenção  deve  se  voltar  para  a  tomada  de  decisões  em  relação  à  Ciência  e

Tecnologia,  objetivando-se  decisões  mais  democráticas  e  menos  tecnocráticas.  O

desenvolvimento  científico,  ao  gerar  desenvolvimento  tecnológico,  gera  também

desenvolvimento econômico, determinando, por sua vez, o desenvolvimento social. Portanto,

para que esse caminho seja obedecido de forma adequada, faz-se necessária a participação de

toda a sociedade.

Santos (1992, p. 14-15), em sua Dissertação de Mestrado, já fazia referência ao

caráter  interdisciplinar  da  abordagem CTS,  manifestando  a  preocupação com os  aspectos

sociais relacionados com a aplicabilidade dos resultados da Ciência e Tecnologia.

A educação tecnológica abre um canal para o desenvolvimento do pensamento

crítico  em relação aos  diversos  interesses  presentes  no desenvolvimento  tecnológico.Com

isso, o conhecimento científico que chega ao estudante precisa ser elaborado e ampliado, para

que sua aplicação na sociedade seja eficaz, não somente no âmbito técnico, mas também no

aspecto relacionado à cidadania. O foco no abstrato, no quantitativo e no caráter acadêmico

das  aulas  de  ciências  dificulta  a  utilização  da  experiência  dos  alunos,  bem  como  sua

preparação crítica para atuar no seu contexto social.  Portanto, a aprendizagem unicamente

baseada em conceitos e teorias precisa ser superada.

Uma característica marcante no enfoque CTS é o estímulo ao trabalho conjunto de

várias disciplinas curriculares, levando o estudante a compreender a importância da ciência e

da  tecnologia,  bem como  a  interação  entre  eles.  Em virtude  disso,  há  a  necessidade  de

mudanças curriculares que contribuam para aumentar a sensibilidade e abertura aos problemas

contemporâneos marcados pelo componente científico-tecnológico, dando ênfase à superação

da lógica interna das disciplinas pela visão interdisciplinar. Essa ideia pode ser vista, também,

em Hoffmann (2011, p. 11), quando comenta que:

Os estudos de CTS têm eminentemente um caráter multidisciplinar. Os temas são
abordados  em  uma  perspectiva  crítica  e  relacional,  de  maneira  a  evidenciar  as
diferentes  dimensões  do  conhecimento  estudado.  Como  consequência,  há  uma
articulação dinâmica entre as questões científicas, tecnológicas e sociais, abordando
as dimensões éticas, econômicas, políticas, históricas ou culturais.
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Os PCNEM sustentam que,  além de  ter  o  conhecimento  sobre  a  ciência  e  a

tecnologia,  é  relevante  ter  princípios  de  ação cidadã,  entendendo  a  sociedade  como uma

construção coletiva. A alfabetização dos alunos deve capacitá-los à participação no processo

democrático de tomada de decisões, caracterizando uma ação cidadã.

Diante do exposto, a abordagem CTS, segundo Pinheiro, Matos e Bazzo (2007),

pode  ser  realizada  de  modo  que  seja  introduzida  nas  disciplinas  de  ciências,  através  da

estruturação do conteúdo científico, por meio do CTS ou do ensino de Ciência, Tecnologia e

Sociedade por intermédio do CTS. Para esses autores,

O enfoque CTS inserido nos currículos é um impulsionador inicial para estimular
o  aluno a  refletir  sobre  as  inúmeras  possibilidades  de  leitura  acerca  da  tríade:
ciência, tecnologia e sociedade, com a expectativa de que ele possa vir a assumir
postura  questionadora  e  crítica  num futuro  próximo.  Isso  implica  dizer  que  a
aplicação  da  postura  CTS  ocorre  não  somente  dentro  da  escola,  mas  também
extramuros. (PINHEIRO; MATOS; BAZZO, 2007, p. 155).

Por isso, há a urgência de uma transformação no processo ensino-aprendizagem

relacionada  com  a  construção  de  uma  nova  metodologia  para  o  ensino  de  ciências,

complementando-se o currículo.

3.3 Bioética e Ciência

Nas últimas décadas, as reflexões sobre o impacto da biotecnologia na sociedade

têm sido dificultadas em virtude da velocidade com que as transformações acontecem. Diante

de tal conjuntura, a bioética tem se fortalecido, cada vez mais, como elemento imprescindível

na relação entre ciência e sociedade. Para Garrafa (1999), a bioética traz consigo o objetivo de

gerar reflexões, ponderações e mediações quando determinado assunto é origem de grandes

polêmicas.

Na visão de Sandel (2013), a genética tem nos apresentado, ao mesmo tempo,

uma promessa e um dilema. Essa promessa está relacionada ao fato de que o tratamento e a

prevenção de  inúmeras  doenças  debilitantes  estão  mais  próximos  do nosso  alcance.  Já  o

dilema envolve  a  possibilidade de manipulação de  nossa própria  natureza,  ou seja,  nossa

estrutura  anatômica  e  fisiológica.  Já  Drumond  (2007)  diz  que  essa  realidade  científico-

tecnológica tem provocado impactos na economia global e, apesar do pouco tempo de sua

evolução, os resultados obtidos têm determinado perplexidades científicas e éticas. Ademais,

acrescenta:
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a aplicação de novas tecnologias à medicina e à saúde humana tem que levar em
conta  os  princípios  fundamentais  da  pessoa  humana,  a  saber:  o  princípio  da
dignidade e inviolabilidade; o princípio da não comercialização do corpo humano; o
princípio da não discriminação; o princípio da confidencialidade e o princípio da
autonomia,  através  do  consentimento  livre  e  informado.  (DRUMOND,  2007,  p.
146).

Desde a elucidação da estrutura do DNA na década de 50, os avanços em torno

desta  molécula  vêm  estimulando  novos  empreendimentos  que  têm gerado  possibilidades

diversas  nos  campos da agropecuária  e  saúde,  entre  outros.  Porém, esse desenvolvimento

também traz consigo inúmeros questionamentos que envolvem a formação religiosa, cultural

e moral das pessoas. Em termos positivos, pode-se falar em técnica de fertilização  in vitro;

diagnóstico  de  patologias  pré-implantação  de  embriões,  durante  o  desenvolvimento

embrionário e após o nascimento; transgenia; tecnologia do DNA recombinante; clonagem;

vacinas gênicas; terapias gênicas e células-tronco.

Em termos negativos,  tem-se a eugenética como elemento para a produção de

seres perfeitos; a potencialização do aborto nas situações em que os exames indicam que o

nascituro apresenta alguma anomalia e os alimentos transgênicos podendo causar impactos no

meio ambiente e na saúde das pessoas.

Quando o tema é a clonagem de seres humanos, algumas perguntas precisam ser

respondidas, como:

 Qual a necessidade de se clonar uma pessoa? 

 Os benefícios são maiores que os malefícios? 

 Como serão tratados os erros decorrentes desses experimentos? 

 A sociedade em geral possui maturidade para entender o processo de clonagem humana?

Em seu artigo, Garrafa (2000) comenta que a participação e o controle social no

que diz respeito à biotecnologia é uma referência cidadã. Embora o autor tenha falado sobre

transgênicos, isso pode ser estendido às outras áreas da biotecnologia. O autor relata, também,

que “[...]  principalmente nestas  últimas três  décadas,  a  chamada ética prática ou aplicada

adquiriu uma importância especial  como ferramenta da área dos direitos humanos,  para o

estudo e discussão dos novos temas oriundos do campo da biotecnociência.” (GARRAFA,

2000,  p.  171).  Além disso,  afirma  que:  “Neste  sentido,  entre  as  diferentes  disciplinas  ou

setores relativos à ética prática, a bioética é a que mais tem-se destacado como instrumento

contributivo na análise, aperfeiçoamento e consolidação da cidadania” (GARRAFA, 2000, p.

172).
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No entanto,  o  uso do termo bioética  pode ser  utilizado de  forma equivocada,

privilegiando o pensamento de algo que é castrador,  proibidor,  limitador,  contra o avanço

científico.  Pode-se  dizer  que  a  bioética  procura  a  conciliação  pacífica  para  situações

conflitantes,  que  envolvam,  de  uma  forma  ou  de  outra,  assuntos  ligados  à  vida,  não  só

humana.

A sofisticada intervenção tecnocientífica em um meio não somente natural  como
também cultural, atravessado por atos de vontade e de escolha apaixonados, é tão
‘humana’ quanto a ética, com a qual, neste pé, pode e deve estabelecer diálogo. E,
nos casos extremos em que se torne impossível a sua consagração, é necessário, ou
até mesmo indispensável, que a referência concreta do agir paute-se nos limites mais
avançados possíveis da ética e incorpore o tema da tolerância. Como pano de fundo
do cenário,  a participação e o controle social adquirem importância fundamental.
(GARRAFA, 2000, p. 176).

Enquanto isso, Drumond faz referência à importância de estruturais internacionais
na observação da ética e dos direitos humanos. 

Os  organismos  internacionais  como  a  UNESCO,  preocupados  em  estabelecer
marcos  éticos,  por  meio  de  princípios-guias,  promulgou  a  Declaração  Universal
sobre  o Genoma e  os  Direitos  Humanos,  em 11 de novembro  de  1997,  que foi
considerada  uma  conquista  comparável  à  Declaração  Internacional  dos  Direitos
Humanos, de dezembro de 1948 e mais recentemente, em 19 de outubro de 2005, a
declaração Universal sobre bioética e direitos Humanos. (idem, p. 151).

A clonagem em seres humanos coloca o Direito e a Ética em confronto com os

possíveis  avanços  científicos,  desafiando-nos a  participarmos de  um debate  que  tem sido

adiado desde o advento da ovelha Dolly. Sandel (2013) comenta que o nascimento de Dolly

contribuiu  para  uma  avalanche  de  preocupações  acerca  da  clonagem  de  seres  humanos.

Segundo  o  autor,  os  cientistas  em geral  concordam que a  clonagem é  um procedimento

arriscado, podendo gerar anormalidades e defeitos congênitos sérios. Porém, ele faz alguns

questionamentos interessantes em cima da ideia de que esta tecnologia melhore representando

tanto  risco  quanto  uma  gravidez  comum.  “A clonagem  humana  ainda  assim  seria  algo

censurável? O que há exatamente de errado em gerar um filho que seja um gêmeo idêntico do

pai ou da mãe, de um irmão mais velho que morreu tragicamente ou, até mesmo, de um

cientista, um atleta ou uma celebridade admirados?” (SANDEL, 2013, p. 20).

Segundo  o  autor,  para  alguns,  a  clonagem  violaria  o  direito  da  criança  à

autonomia. Estas não seriam livres, ainda que os melhoramentos genéticos envolvam apenas

talentos, como a música ou o esporte. Porém, mesmo as crianças geradas de forma natural não

escolhem suas características físicas, pois não dominam a própria herança genética. A questão

é que, quando a ciência caminha mais depressa que a compreensão moral, homens e mulheres

tentam articular seu mal-estar correndo atrás dos conceitos de autonomia, justiça e direitos
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humanos.  No  entanto,  essa  porção  do  nosso  vocabulário  moral  não  nos  permite  encarar

adequadamente temas como a clonagem e a engenharia genética – “a revolução genômica

induziu a uma espécie de vertigem moral.” (SANDEL, 2013, p. 22).

Para Hoffe (2006), uma discussão importante dentro do assunto biotecnologia e

clonagem  diz  respeito  ao  papel  da  Biologia  como  demarcadora  da  linha  que  separa  o

permitido do não-permitido, a partir somente do entendimento racional da natureza. Ela não

pode  inferir  o  dever-ser  do  ser.  Porém,  para  outros,  como  existem situações  naturais  de

clonagem em bactérias, plantas e animais, a Biologia teria legitimidade para avançar neste

quesito. Mas como o assunto é controverso, faz-se necessário trazer à tona a lembrança de que

o procedimento em discussão ainda enfrenta inúmeros problemas, como um baixo percentual

de manipulações bem sucedidas e embriões gerados que morrem cedo. O autor complementa

dizendo que:

No seu relatório sobre Human Cloning and Human Dignity (2001), a comissão Kass,
Conselho  de  Bioética  do  Presidente  dos  EUA,  decide  por  unanimidade  proibir
rigorosamente, por tempo ilimitado, a clonagem para de geração de filhos em seres
humanos. Já cinco anos antes, o Parlamento Europeu, e seis semanas depois, uma
Comissão francesa, outras seis semanas depois, uma Comissão norte-americana e,
em novembro do mesmo ano 1997, a Assembléia Geral das Nações Unidas decidem
pela  proibição  da  clonagem  humana,  parcialmente  pela  proibição  abrangente,
parcialmente pela proibição da clonagem reprodutiva (cf. o dossiê extenso de 2003).
(HOFFE, 2006, p. 87).

Costa e Diniz (2006) abrem o capítulo Clonagem, Mídia e Bioética, tecendo um

comentário sobre o artigo de Patrick Hopkins –  Bad copies: how popular media represent

cloning as an ethical problem –  de 1998, que mostra a atuação da mídia estadunidense na

apresentação de Dolly e  a repercussão dessa notícia  na sociedade.  Segundo os  autores,  o

fenômeno  Dolly,  na  mídia  estadunidense,  teria  suscitado  mais  dúvidas  relacionadas  aos

aspectos  morais  da  técnica  abrindo  caminho  para  a  clonagem  humana  que  os  aspectos

relativos  à  técnica  em  si.  O  caminho  histórico  foi  pouco  abordado,  o  que  relembraria

exemplos  de  clonagem realizadas  com girinos  e  ratos  desde  os  anos  1950.  Entretanto,  a

discussão orbitou não em torno da ética da clonagem, mas em torno da fantasia do mau uso da

técnica, ficando o foco nas consequências negativas e não em seus possíveis benefícios. O

medo  antecedeu  a  reflexão  ética  e  crítica  sobre  os  usos  e  abusos  da  técnica.  No artigo,

Hopkins apresentou as seguintes constantes morais: o medo da perda da unicidade de cada ser

humano,  o  receio  do  surgimento  de  projetos  megalomaníacos  por  parte  de  indivíduos

egocêntricos e o desejo de substituição de uma criança morta.
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Os  autores  encontraram,  entre  as  constantes  morais  na  mídia  brasileira,  a

referência à Igreja Católica e os postulados morais contrários à clonagem de seres humanos; a

referência a projetos megalomaníacos e a possibilidade da reprodução sem o macho.

 
Além dos constantes morais enumerados acima, outras possibilidades de mau uso da
técnica da clonagem em humanos foram sugeridas. A idéia de fabricação de seres
metamorfoseados – os monstros da criação humana [...]. O curioso, no entanto, é
que,  se,  por  um lado,  a  idéia da fabricação de seres-Frankensteins  ou,  ainda,  de
humanos com características genéticas pré-selecionadas, foi recebida com profundo
desprezo e,  até  mesmo rejeitada pela mídia brasileira,  a  criação de animais não-
humanos  sem  precedentes  na  natureza,  como  o  Rama,  foi,  por  outro  lado,
considerada um grande avanço científico. (COSTA; DINIZ, 2006, p. 77).

Assim, para Costa e Diniz (2006, p. 81), a clonagem de Dolly girou em torno de

três pilares fundamentais: “o medo, a ideologia especista da ciência e o princípio da santidade

da vida da espécie humana.” Os autores sustentam ainda que a mídia brasileira deixou de lado

o poder esclarecedor e desmistificador da bioética.

Partindo da evidência de que o conhecimento científico possui grande repercussão

na sociedade, gerando muitas discussões de caráter bioético, é ideal termos uma visão ampla

do impacto das novas biotecnologias na vida e na natureza como um todo. Dentre as questões

mais controversas, tem-se a possibilidade de “duplicação” do ser humano, algo como assumir

momentaneamente o domínio sobre a sua “criação divina”. Então, nunca se verificou tão clara

a urgência em se estabelecer instâncias de reflexão e discussão sobre a maneira pela qual os

cientistas buscam a realização de seus intentos.

 No  próximo  capítulo,  discutiremos  a  presença  do  tema  clonagem nos  livros

didáticos  de  forma  mais  direta,  analisando  seu  aspecto  histórico  de  forma  qualitativa  e

quantitativa.
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4. A CLONAGEM E O LIVRO DIDÁTICO

Neste capítulo, direcionamos o estudo para o tema central da pesquisa que é a

História da Ciência presente nos livros didáticos de Biologia do Ensino Médio, questionando

se os livros trazem essa História e como o fazem. Realizamos um mapeamento preliminar dos

livros didáticos de Biologia direcionados para o ensino médio e a investigação de capítulos

específicos da Genética que continham o tema Biotecnologia e o assunto Clonagem, levando

em consideração  o  foco  de  interesse  na  dimensão  histórica  da  ciência,  especialmente,  a

História da Clonagem. A presença e importância da História e Filosofia da Ciência no ensino

de Ciências é abordada por diversos pesquisadores na literatura específica (MARTINS, 1998;

MATTHEWS, 1995; PEREIRA, 2009). Isso tem feito com que alguns países reestruturassem

seus currículos para a inserção da História da Ciência no ensino (OKI; DE MORADILLO,

2008). 

Martins  (1998)  tem mostrado que  a  importância,  nas  últimas  décadas,  dada  à

aplicabilidade da História e Filosofia da Ciência para o ensino e aprendizagem de Ciências

pode ser verificada através dos diversos estudos que fazem referência a isso, na forma de

publicação de artigos em periódicos especializados ou na realização de eventos e congressos

específicos. 

Para  a  delimitação  do  locus e  foco  da  pesquisa,  escolhemos  alguns  livros  de

Biologia  (dez)  e  buscamos  o  tema  História  da  Clonagem  em  capítulos  específicos.

Verificamos que, na maioria das vezes, os tópicos referentes à clonagem estão inseridos no

capítulo de Biotecnologia ligados aos avanços da Biologia Molecular na Genética. Na escolha

do  tema,  levamos  em  consideração  as  reflexões  feitas  sobre  o  ensino  de  Ciências  na

atualidade, bem como sobre a História da Ciência e as abordagens históricas presentes nos

livros de Biologia.

Como implicações na escolha do problema, entendemos que a pesquisa visa a ter

um caráter de aplicabilidade para o desenvolvimento e enriquecimento do ensino de Ciências,

especialmente, ensino de Biologia no nível médio. A pergunta central de nosso trabalho é:

Qual é a concepção do ensino de clonagem nos livros didáticos de Biologia no ensino médio

em uma perspectiva histórica?

Para o estudo, foram levantadas algumas hipóteses como as apresentadas a seguir:

-  Os  livros  didáticos  analisados  não  estão  apresentando  o  assunto  Clonagem  de  forma

adequada.
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- A História da Ciência, quando presente, possui linearidade, isolamento e somente aspectos

biográficos.

- A Clonagem é explorada de maneira mais globalizante, não envolvendo questões sociais e

éticas.

-  A visão  triunfalista  da  ciência  prepondera,  passando  a  imagem  de  pesquisas  sempre

vitoriosas e envoltas em uma aura de misticismo distante do mundo real.

O caráter bibliográfico do estudo nos permitiu analisar dez livros de Biologia do

ensino  médio,  visando  sempre  a  uma  cobertura  mais  ampla  possível  sobre  o  objeto  da

pesquisa. Como fontes bibliográficas, utilizamos livros de leitura corrente (obras literárias e

de  divulgação),  bem como de  referência  (dicionário).  Periódicos  de  natureza  científica  e

impressos diversos também foram levados em consideração.

Entendendo a relevância de uma construção de sentidos como um espaço a ser

trabalhado,  desejamos,  com  este  estudo,  buscar  como  as  Histórias  da  Ciência  se  fazem

presentes nos livros. Assim como Queiroz (1992), reconhecemos que:

A  concentração  do  interesse  do  pesquisador  em  determinados  problemas,  a
perspectiva em que se coloca para formulá-los, a escolha dos instrumentos de coleta
e análise do material nunca são fortuitos; todo estudioso está sempre engajado nas
questões  que lhe atraíram a atenção,  está  sempre engajado de forma profunda e
muitas vezes inconsciente naquilo que executa. (QUEIROZ, 1992, p. 13).

Portanto, encontramos na pesquisa qualitativa um suporte metodológico adequado

para nosso trabalho, permitindo a compreensão dos fenômenos estudados em todas as etapas

do processo de pesquisa. Ela permite um direcionamento ao longo do seu desenvolvimento;

não apresentando, também, a necessidade de enumeração e medição de eventos como aparece

na pesquisa quantitativa.

4.1 A História da Clonagem nos livros didáticos de Biologia no Ensino Médio

Ao considerar que os livros didáticos ocupam posição de destaque nas escolas

brasileiras  e  que  a  História  da  Ciência  é  importante  na  formação  científica  dos  alunos,

investigar como a abordagem da História da Clonagem é feita nos livros didáticos contribui

com o objetivo deste trabalho, que busca auxiliar na compreensão da relevância didática da

abordagem sobre a História da Ciência na sala de aula, especificamente, em relação ao tema

clonagem.

Sendo o eixo central da pesquisa é investigar a dimensão histórica da clonagem

nos livros  utilizados no  ensino  médio,  tornou-se  importante  estabelecer  alguns  pontos  de
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orientação  para  a  análise  desse  material.  Utilizamos  como  referência  as  observações

apontadas  pelos  autores  citados  na  breve  revisão  bibliográfica  apresentada  anteriormente.

Procuramos verificar se os livros tratavam dos temas centrais da pesquisa: História da Ciência

e da Clonagem. Dessa forma, investigamos se os seguintes aspectos estavam presentes nos

livros:

1) O conceito de clonagem;

2) História da Clonagem;

3) Linearidade da História da Ciência, ressaltando somente os resultados positivos.

Baseamo-nos em elementos que pudessem nos ajudar a perceber a visão histórica

da ciência presente nos livros, visto que isso pode contribuir para uma aprendizagem mais

qualificada da ciência.

Para realizar a investigação, levamos em consideração os livros de Biologia do

ensino médio utilizados pelas escolas particulares de Fortaleza, através das listas de livros

didáticos  disponibilizadas  pelas  escolas  no  início  do  ano  de  2013.  Além  disso,  foram

adicionados à pesquisa alguns títulos disponíveis no momento inicial do trabalho. Durante a

análise, procuramos investigar a presença do tema clonagem inserido no capítulo de genética.

Apresentamos a seguir os livros selecionados para a análise:

Tabela 2: Livros utilizados na pesquisa.

LIVROS ANALISADOS
Livro Título Autor Edição/Ano Editora

A Biologia: Vol. 3 César da Silva Júnior, Sezar Sasson e Nelson Caldini
Júnior

8ª/2011 Saraiva

B Biologia: Vol. 3 José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho 3ª/2009 Modern
a

C Biologia Hoje:
Vol. 3

Sérgio Linhares e Fernando Gewandsznajder 12ª/2009 Ática

D Biologia: Vol. 3 Armênio Uzunian e Ernesto Birner 4ª/2013 Harbra

E Novas Bases da
Biologia: Vol. 3

Nélio Bizzo 1ª/2011 Ática

F Biologia: Vol. 3 Antônio  Carlos  Bandouk,  Elisa  Garcia  Carvalho,
Tatiana  Rodrigues  Nahas,  João  Batista  Vicentin
Aguilar e Juliano Viñas Salles

1ª/2009 SM

G Biologia
Integrada

Luiz Eduardo Cheida 1ª/2003 FTD

H Biologia Wilson Paulino 1ª/2012 Ática

I Biologia Antônio Carlos Pezzi,  Demétrio Ossowski Gowdak,
Neide Simões de Mattos

1a/2010 FTD

J Biologia:
Ciência e

Tecnologia

Sídio Machado 1a/2009 Scipione
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Durante a leitura dos livros, o assunto clonagem foi observado dentro do tema

maior, genética. Cada autor denomina o capítulo referente ao assunto de maneira diferente,

como se pode observar abaixo:

Tabela 3: Capítulos referentes aos livros utilizados na pesquisa.

LIVROS ANALISADOS
Livro A: Capítulo 14 – Biotecnologia.

Tópico: Clones e clonagem.
Livro B: Capítulo 8 – Aplicações do conhecimento genético.

Seção 8.3: A genética molecular e suas aplicações.
Tópico 2: Clonagem molecular do DNA.

Livro C: Capítulo 8 – A manipulação do DNA.
Tópico  2:  Aplicações  da  engenharia  genética  –  Clonagem  do  DNA e  construção  do  DNA
recombinante.

Livro D: Capítulo 6 – Biotecnologia e engenharia genética.
Leitura: Dolly: a clonagem de um mamífero.
De olho no assunto: Clonagem de DNA pela técnica do PCR.

Livro E: Capítulo 5 – Expansão da Genética.
Tópico: Impressão genômica ou marca de genoma.
Capítulo 6 – Biologia molecular e biotecnologia.
Tópico 6: Biotecnologia – Amplificação e identificação do DNA.

Livro F: Capítulo 8 – Biotecnologia.
Tópico: Clonagem de organismos.

Livro G: Capítulo 31 – Mutações e engenharia genética.
Tópico: Engenharia genética.

Livro H: Módulo 22 – Biotecnologia do DNA – a engenharia genética.
Módulo 60 – Casos especiais de reprodução.

Livro I: Capítulo 11 – Biotecnologia.
Tópico: Clonagem.

Livro J: Unidade 7
Capítulo 30 – Da genética molecular à genômica

Por meio da leitura dos capítulos específicos citados acima referentes ao tema

clonagem, procuramos observar a existência de alguma referência à História da Ciência, no

caso, História da Clonagem. 

No  próximo  tópico,  apresentaremos  um  mapeamento  dos  livros  focando  nos

resultados encontrados.

4.2  Mapeamento  dos  livros  didáticos:  a  ideia  de  continuidade,  acumulação  de

conhecimento, linearidade e apresentação de resultados positivos
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Os aspectos utilizados para o mapeamento dos livros foram escolhidos a partir da

leitura da Tese de Doutorado de Leite (2004), apresentada à Universidade Federal de Santa

Catarina, com o título A produção coletiva do conhecimento científico: um exemplo no ensino

de genética.  No capítulo  quatro,  a  pesquisadora comenta  que estabeleceu critérios  para a

análise de seu objeto de estudo, no caso, livros utilizados nos cursos de Ciências Biológicas

durante a licenciatura, na abordagem da História da Ciência da hereditariedade, a partir das

características apontadas pelos autores citados em sua revisão bibliográfica.  Em relação a

isso, são quatro os aspectos presentes na Tese (LEITE, 2004, pág. 108):

1) idéia de continuidade e de acumulação de conhecimento; história linear, como
uma cronologia de resultados positivos;

2)  história  centrada  em  heróis;  “descobertas”  apresentadas  como  resultado  de
atividade  de  uma  pessoa  e  que  resultam  da  acumulação  de  dados  das
experiências;

3)  anedotas  e  descobertas  sem  contextualização  e  sem  realizar  a  ligação  entre
Ciência e Sociedade; e

4) visão da ciência ligada ao empirismo indutivista.

Acreditamos que os elementos escolhidos para nos auxiliar no reconhecimento do

tipo  de  visão  de  Ciência  presente  nos  livros  são  satisfatórios,  pois  abrangem  pontos

fundamentais  na  análise  da  História  da  Ciência:  ideia  de  continuidade,  acumulação  de

conhecimento, linearidade e apresentação de resultados positivos.

Segundo  Martins  (1998),  a  noção  de  continuidade  surge  quando  os  autores

apresentam  somente  os  trabalhos  que  contribuíram,  de  maneira  favorável,  para  o

estabelecimento de uma teoria, de um pensamento.

Na  leitura  dos  livros  de  Biologia,  no  tocante  ao  assunto  clonagem,  não

encontramos  uma abordagem substancial  da  histórica  da  Ciência  relacionada  às  questões

sociais,  religiosas  e  éticas.  Quando presente,  essa  abordagem histórica  se  faz  inserida  de

maneira bastante simplificada, pois não existem contextualizações que poderiam mostrar que

a ciência é fruto da interação de vários trabalhos, construída ao longo do tempo e influenciada

por aspectos sociais,  políticos, religiosos e econômicos.  As descobertas científicas,  muitas

vezes, são apresentadas de forma linear. Além disso, os textos carecem de evidências que

mostram a quebra de paradigma decorrente das discussões e oposições entre os pesquisadores,

existindo  apenas  a  apresentação  do  evento  em  si,  seu  resultado  positivo  e  do  objetivo

alcançado. Portanto, a imagem aparentemente passada é a de que o pesquisador tinha total

domínio sobre as etapas dos experimentos, excluindo as falhas e desencontros. Isso pode ser

verificado, por exemplo, no livro Biologia (I), em que autores comentam que “Só em 1997 foi

anunciado ao mundo o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula de animal adulto,
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mas a ovelha Dolly nasceu em 1996 no Instituto Roslin, na Escócia” (PEZZI, GOWDAK e

MATTOS, 2010, pág. 115). Neste ponto, as dificuldades encontradas não foram abordadas,

como a grande quantidade de tentativas que não deram certo. Por que embora a ovelha Dolly

tenha nascido em 1996, só foi apresentada ao mundo em 1997? Que paradigma foi quebrado

com o êxito na clonagem de um mamífero adulto?

Leite  (2004),  em  sua  Tese  de  Doutorado,  comenta  que,  além  da  noção  de

continuidade  histórica,  de  acumulação linear  do  conhecimento,  aparece,  em determinados

momentos, nos livros de genética utilizados no ensino superior, certo teor de dogmatismo

mostrando um conhecimento científico inquestionável. Ademais, afirma que: “Ao privilegiar

a apresentação dos fatos e  acontecimentos  que contribuíram para o estabelecimento deste

sistema de ideias sem mostrar as discussões, disputas e desacordos, os alunos não percebem o

‘quebra-cabeça’ que é a Ciência” (LEITE, 2004, p. 115-116).

De  uma  forma  geral,  os  livros  do  ensino  médio  tratam  dos  conceitos  atuais

relacionados  à  genética  e  à  clonagem,  permitindo  aos  estudantes  estarem  relativamente

atualizados quanto às teorias vigentes (sistema de ideias correto). “Deste modo, as tensões e

contradições presentes no desenvolvimento dos conceitos e idéias presentes na história da

hereditariedade são suprimidas. De maneira implícita, tem-se a idéia de um progresso linear e

continuo do conhecimento científico” (LEITE, 2004, p. 116).

Em  diversos  momentos,  podemos  encontrar,  nos  capítulos  estudados,  a

apresentação de  personalidades  que tiveram participação na  História  da  Genética,  porém,

quando o tema era a clonagem, há raras situações em que os pesquisadores são citados.

Isso sugere que os trabalhos individuais realizados vão sendo somados ao longo do
tempo  e  resultam no  conhecimento  científico  produzido  em uma área  de  saber.
Momentos de acumulação de conhecimento acontecem, porém há períodos em que
há descontinuidades e rupturas no processo de desenvolvimento da Ciência. (LEITE,
2004, p. 124).

Com  o  objetivo  de  conseguir  maior  abrangência  e  fidelidade  de  resultados,

analisamos dez livros didáticos utilizados no ensino de Biologia. Isso porque um único livro

constituiria  um  universo  amostral  demasiadamente  restrito,  impedindo  comparações  e

reflexões sobre o objeto da pesquisa.

Segundo  D’Ambrosio  (2004),  quando  se  focaliza  uma  área  específica  do

conhecimento, como o conhecimento científico, a história busca a compreensão da narrativa

de fatos, datas e nomes que estão associados à geração, organização intelectual e social e à

disseminação deste conhecimento nas diversas culturas, bem como ao longo da evolução da
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humanidade. Tomando-se isso como suporte, foram considerados como História da Ciência

trechos que apresentavam:

a) qualquer referência temporal ao fato, como datas, ano, décadas, séculos;

b) o envolvimento dos sujeitos, como nomes de pesquisadores;

c) o avanço técnico-científico, como teorias, experimentos, publicações.

A análise  dos  livros  levou  em consideração  os  capítulos  relacionados  com o

assunto  biotecnologia.  Em alguns  livros,  o  tema  estava  presente  em apenas  um capítulo,

enquanto, em outros, foi encontrado em dois.

Com a leitura do material, procuramos trechos que pudessem indicar a presença

da História da Ciência. Em alguns casos, foi feita a cópia do ponto que abrangia o tema,

apresentando-o  neste  trabalho.  A seguir,  tem-se  o  resultado  desta  análise,  citando  o  que

consideramos importante para o tema da clonagem.

Nesse sentido, damos início à análise dos livros considerados para efeito desta

pesquisa:

a) Livro A – Biologia (Silva Júnior, Sasson e Caldini) - Capítulo 14

Os  autores  iniciam  o  capítulo  Biotecnologia apresentando  o  quadro

Biotecnologias  antigas  e  recentes  no  qual  descrevem  processos  biotecnológicos  simples,

como a fermentação, e técnicas mais complexas e avançadas, como a clonagem e a utilização

de células-tronco. Esta  introdução possui  um elemento importante  para a apresentação do

capítulo,  pois  mostra  ao  aluno  que  os  processos  biotecnológicos,  não  necessariamente,

precisam ser complexos, como é o caso da fermentação da massa de pães. 

Quanto ao tópico  A tecnologia do DNA recombinante, os autores escrevem que

“Em 1972, os geneticistas Cohen e Boyer obtiveram o primeiro organismo transgênico” (p.

182). Observa-se a apresentação somente de resultados exitosos, sem apontar para o fato de

que  Stanley  Cohen,  da  Universidade  de  Stanford,  Herbert  Boyer,  da  Universidade  da

Califórnia, e seus colaboradores foram os primeiros a obterem um organismo transgênico,

inaugurando uma nova era para a Ciência. 

Mais adiante,  relatam que “Enxertos de genes de microrganismos, como vírus,

bactérias e lêvedos, têm sido realizados desde a década de 1980” (p. 183). Entendemos que

essa explicitação possui um aspecto positivo na escrita dos autores, pois permite ao estudante

entender  que  a  Ciência  tem  procurado  contribuir  para  melhorar  a  qualidade  de  vida  da

sociedade. Nesse caso, os enxertos de genes em bactérias Escherichia coli fizeram com que
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esse micro-organismo passasse a sintetizar insulina humana, o que determinou um impacto

positivo na vida dos diabéticos. 

Com isso,  percebe-se que “A comunicação científica,  em espaços escolares ou

extra-escolares, não pode ser entendida fora do contexto de uma discussão mais abrangente

acerca da comunicação na sociedade.” (NASCIMENTO, 2005, p. 15).

Na página 191, os autores escrevem sobre  Clones e clonagem e iniciam com a

pergunta, O que são clones?, onde comentam sobre os vários modos de obtenção de clones,

como o cultivo de lêvedos em laboratório, a reprodução assexuada em hidras e esponjas, bem

como o brotamento em plantas. Aqui os autores mostram que existe a formação de clones na

natureza,  contribuindo para que o aluno entenda que a clonagem também se trata  de um

fenômeno natural. Isso é interessante, pois rompe com a ideia de que a clonagem da ovelha

Dolly foi o evento que trouxe ao mundo a possibilidade de obtenção de clones e que esse

processo  não  ocorreria  na  natureza.  Posteriormente,  fazem um breve  comentário  sobre  a

ovelha Dolly e, a seguir, realizam referência à clonagem reprodutora e a espécie humana e,

por  fim,  à  clonagem terapêutica  (p.  192).  Relatam ainda  que  “A obtenção de  clones  em

laboratório não é exatamente uma novidade” e que, há muitas décadas, os pesquisadores já

haviam obtido clones  de anfíbios (p.191).  Vemos isto como um auxílio para que o aluno

imagine  a  possibilidade  de outras  pesquisas  gerando clones,  mesmo antes  do advento  da

ovelha Dolly,  apresentada ao mundo em 1997. Este aspecto abre espaço para a discussão

sobre a construção do conhecimento na ciência.

Neste tópico, lemos que:

A grande novidade, em relação à ovelha Dolly, foi o fato de conseguir um clone pelo
enxerto de núcleos de células adultas – portanto, já diferenciadas – em ovócitos de
ovelha. O trabalho iniciou-se com a cultura de células das glândulas mamárias de
ovelhas da raça finn-dorset e com a remoção dos núcleos de ovócitos de ovelhas da
raça  scotish  black-face. A fusão  das  células  aos  ovócitos,  por  estímulo  elétrico,
resultou em 247 embriões (blastocistos), que foram transferidos para 13 mães de
aluguel, ovelhas da raça scotish blackface. Apenas uma dessas ovelhas gerou outra
ovelha, batizada de Dolly, clone da finn-dorset, doadora da célula mamária. Assim, o
que parecia impossível aconteceu: um clone a partir do núcleo de uma célula de um
animal  adulto,  já  diferenciada.  (SILVA JÚNIOR; SASSON;  CALDINI,  2011,  p.
191).

Historicamente,  nada é acrescentado quando os autores falam sobre clonagem.

Ainda que indiquem que a clonagem não era nenhuma novidade antes do aparecimento da

ovelha Dolly,  permanece uma lacuna histórica e  sobre a  noção de construção da ciência.

Quanto  ao  comentário  feito  sobre  clonagem  reprodutora  e  terapêutica,  não  há  nenhuma

evidência de seus aspectos históricos. Basicamente, resumem-se as definições. 
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Na página 187, no tópico  A terapia gênica, é dito que “Essa técnica é bastante

recente e ainda está em fase de estudos. Iniciou-se em 1990, em crianças com deficiência

imunológica por falta de certa substância nos linfócitos”. Além disso, comentam: “No ano de

2006, pesquisadores da Universidade de Washington conseguiram usar métodos de terapia

gênica para tratar camundongos portadores da distrofia muscular de Duchenne.”

No tópico Exemplos de terapias com células-tronco, é citado que os japoneses, no

final  de  1999,  observaram a  diferenciação  de  células-tronco  da  medula  óssea  em células

cardíacas (p. 190). No Brasil,  entre 2001 e 2002, os médicos injetaram células-tronco em

pacientes  com  lesões  no  miocárdio  (p.  190).  Em  2006,  cientistas  alemães  induziram

espermatogônias de camundongos a se diferenciarem em neurônios (p. 190).

Em resumo, o livro não aborda o tema da clonagem sob o ponto de vista da sua

História,  não existindo referências mais  profundas em relação ao seu desenvolvimento ao

longo das décadas, nem discussões sobre paradigmas que foram superados. 

b) Livro B – Biologia (Amabis e Martho) - Capítulo 8

O capítulo 8 tem como título Aplicações do conhecimento genético, e os autores

fazem algumas referências históricas pontuais, como no caso da Heterose (vigor híbrido), que

permitiu  ao  pesquisador  norte-americano  George  H.  Shull  (1874-1954)  obter,  em  1909,

variedades de milho mais resistentes a partir de cruzamentos específicos (p. 185).

No  quadro  Amplie  seus  conhecimentos,  aparece  um  texto  sobre  a  Origem  e

propagação da laranja-da-baía dizendo que esta surgiu de maneira espontânea em 1810 e que

“Em 1870, um missionário presbiteriano estadunidense em missão na Bahia, impressionado

com a ausência de sementes e com o excelente sabor da laranja-da-baía, enviou doze mudas

dessa variedade ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em Washington” (p.

186).  Também citam que  “Em 1873,  duas  dessas  mudas  foram enviadas  à  Califórnia  e

plantadas no quintal da casa de Luther C. Tibbets” (p. 186).
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Figura 1 – Quadro complementar indicando a origem e propagação da laranja-da-baía

Fonte: AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia. v. 3, 3. ed. São Paulo: Moderna, 2009. p. 186.

A exposição acima do quadro Amplie seus conhecimentos dá um caráter anedótico

à  origem  e  propagação  da  laranja-da-baía,  não  contribuindo  significativamente  para  a

compreensão histórica da ciência.

Na Seção 8.3, página 191, em relação às enzimas de restrição, é dito que foram

descobertas no início dos anos 1970. Em seguida mostram que,

Além de evidenciar a existência de um sistema de defesa bacteriano e da complexa
interação entre bactérias e seus vírus parasitas, a descoberta das enzimas de restrição
permitiu grandes avanços na Genética Molecular.  Por isso,  os três pesquisadores
responsáveis pela elucidação do mecanismo de ação das endonucleases de restrição,
o suíço Werner Arber (n. 1929) e os estadunidenses Daniel Nathans (1928-1999) e
Hamilton Smith (n. 1931), recebera, o Prêmio Nobel em Medicina ou Fisiologia em
1978. (AMABIS; MARTHO, 2009, p. 192).

No tópico referente à Clonagem molecular do DNA, os autores comentam sobre o

encontro em 1972, em um congresso científico, dos pesquisadores Stanley Cohen (n. 1922) e

Hebert Boyer (n. 1936) e que, a partir desse momento, trabalharam com a ideia de uma DNA

recombinante em bactérias.

O plasmídio recombinante, produzido pela união do DNA plasmidial ao segmento
de DNA selecionado, multiplica-se juntamente com a bactéria hospedeira. Assim, a
partir  de  uma  única  célula  bacteriana  transformada,  que  recebeu  o  plasmídio
recombinante, obtêm-se bilhões de bactérias idênticas, cada uma com uma ou mais
cópias do DNA recombinante. (AMABIS; MARTHO, 2009, p. 196).

Na clonagem molecular, há moléculas de DNA idênticas obtidas através de uma

bactéria transformada.
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Como em outros livros, é bem comum a definição, apresentação do mecanismo de

ação  e  importância  da  clonagem de  DNA.  Já  a  apresentação  do  tópico  gera  a  ideia  de

descobertas ocorrendo de forma isoladas, sem conexão com outras pesquisas. 

Outro  ponto  interessante  é  o  comentário  feito  sobre  o  encontro  de  dois

pesquisadores em um congresso e que, a partir daquele momento, passaram a trabalhar juntos

em cima da mesma ideia. Eles trabalhavam isoladamente sem conhecer a pesquisa do outro?

Não havia entre eles e outros cientistas contradições e tensões?

Nesse livro B, no início do capítulo 1, referente à genética – páginas 26 a 28 -,

existe um quadro apresentando os Marcos da Genética no Século XX, em que é mostrada uma

síntese dos principais eventos da genética ao longo do século XX. A apresentação é feita

levando-se em consideração o ano e o evento.  Então,  desde 1900 até 2004, uma série de

acontecimentos são expostos sem nenhuma conexão entre si e com o momento social, político

e econômico em que foram apresentados. Outro aspecto que chama a atenção é que não existe

nenhum  comentário  em  relação  à  clonagem  da  Dolly.  No  comentário  dos  autores,

“Acompanhe, a seguir, uma síntese dos principais eventos da Genética ao longo do século

XX.  Alguns  desses  eventos  serão  estudados  nos  capítulos  seguintes.”  (p.  26).  Com essa

afirmação, poderíamos esperar que os eventos que serão estudados pudessem ser explorados

quanto aos seus aspectos históricos, porém não é isso que ocorre.
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Figura  2  – Apresentação  das  datas  referentes  aos  marcos  da  Genética  no  século  XX.
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Fonte: AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia. v. 3, 3. ed. São Paulo: Moderna, 2009. p. 26-28.
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Ainda no capítulo 8 – Aplicações do conhecimento genético –, os autores fazem

referência à Propagação de plantas por cultura de tecidos, que consiste na cultura de tecidos

vegetais  obtendo-se milhares de plantas idênticas.  Portanto,  estamos falando do fenômeno

clonagem.  Em  contrapartida,  ao  escreverem  que  “Essa  técnica  tem  sido  empregada  na

produção, em larga escala, de plantas como orquídeas e violetas. A vantagem é que a partir da

cultura de células de uma única planta, podem ser produzidas milhares de plantas idênticas”

(p.  187),  deixam de  fazer  referência  a  outras  utilidades  do  processo,  como  obtenção  de

exemplares para a produção de alimentos e para a utilização na produção de papel. Outro

ponto  que  poderia  ter  sido  explorado  diz  respeito  ao  desenvolvimento  dessa  técnica  de

propagação  de  plantas  a  partir  da  cultura  de  tecidos.  Quais  foram os  atores  envolvidos?

Quando surgiu  a  ideia  de  se  conseguir  clones  através  desse  processo?  Essa  omissão  dos

nomes dos pesquisadores acaba dando uma ideia de consenso sobre a técnica apresentada.

Nas  páginas  196  e  198,  os  autores  apresentam,  respectivamente,  a  Clonagem

molecular do DNA  e a  Clonagem molecular em vírus, nas quais descrevem genericamente

como ocorrem esses fenômenos. No entanto, não é feita nenhuma citação ao evento clonagem

humana.

Portanto, quanto ao foco da nossa pesquisa, não há apresentação das tensões e

discussões sobre o desenvolvimento dos conceitos e ideias sobre a clonagem. A referência

feita aos experimentos mostra uma postura de história linear da ciência, de acumulação de

conhecimentos. Apenas a história de sucesso é contemplada pelos autores do livro, dando a

impressão de certeza em relação às pesquisas e de que estas decorrem de trabalhos isolados.

c) Livro C – Biologia Hoje (Linhares e Gewandsznajder) - Capítulo 8

No  tópico  2,  cujo  título  é  Aplicações  da  engenharia  genética,  os  autores

comentam  sobre  a  “Clonagem  do  DNA e  construção  do  DNA recombinante”,  no  qual

descrevem, de forma simples, a formação do DNA recombinante e a utilização das enzimas de

restrição. A utilização dessas enzimas permite a realização de cortes específicos no DNA,

obtendo-se fragmentos que são transplantados em outro organismo. Na descrição feita, “Esse

organismo passa a fazer várias cópias idênticas do DNA estranho” (p. 139).

Em outro  parágrafo,  os  autores  citam que,  na  reprodução  bacteriana,  o  DNA

recombinante se replica e é transmitido para novas bactérias, caracterizando a “clonagem de

DNA, clonagem molecular ou clonagem gênica”.
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Na página 144 do livro, é apresentado um quadro intitulado Biologia e Tecnologia

em que  a  técnica  do  PCR (Reação  em Cadeia  da  Polimerase)  é  descrita  como processo

utilizado para a amplificação de um fragmento de DNA.

Neste capítulo, não há nenhuma referência específica à clonagem de seres vivos,

bem como aos aspectos éticos e históricos relacionados, havendo, apenas, comentários sobre a

clonagem de DNA. Ainda assim, também não é feita nenhuma referência histórica à técnica,

existindo somente sua apresentação. Portanto, quanto ao objeto de nosso estudo, o livro não

contempla nenhum dos pontos eleitos para sua análise.

d)  Livro D – Biologia (Uzunian e Birner) - Capítulo 6

No  capítulo  6,  página  122,  é  observada  a  diferença  entre  Biotecnologia  e

Engenharia genética, no qual os autores comentam que, desde muito tempo atrás, o homem

pratica o melhoramento de espécies animais e vegetais e que “Depois do conhecimento da

estrutura do DNA, na década de 1950, e do entendimento de seu processo de duplicação e da

sua participação na produção de proteínas, surgiu uma vertente da biotecnologia conhecida

como engenharia genética [...]”.

Quanto ao tópico  A manipulação dos genes, é dito que: “Com a elucidação da

estrutura da molécula de DNA por Watson e Crick, em 1953, e o reconhecimento de que ela

era o principal constituinte dos genes, o grande desafio para os cientistas consistia em fazer

uma análise detalhada da sua composição nos diversos seres vivos” (p. 122).

Além disso seguem apresentando que “A partir da década de 1970, ficou mais

fácil analisar a molécula de DNA com o isolamento das  enzimas de restrição – também

chamadas de endonucleases de restrição” (p. 123).

Os autores citam a multiplicação dos fragmentos de DNA pela técnica do PCR,

bem como o processo resumido de formação da Dolly. A multiplicação dos fragmentos de

DNA é possível mediante a utilização de enzimas de restrição e seu reconhecimento pela

técnica de eletroforese em gel. Após a obtenção, os fragmentos são multiplicados (clonados)

através da tecnologia do DNA recombinante ou, pela técnica do PCR.

Em um espaço denominado  Leitura (p. 125), os autores expõem um texto cujo

título é Dolly: a clonagem de um mamífero, explicando que, no início de 1997, foi divulgado

um artigo, na revista científica Nature, apresentando o Dr. Ian Wilmut e seus associados como

responsáveis pela clonagem de um mamífero (ovelha),  utilizando o núcleo de uma célula

adulta.
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Os pesquisadores já haviam descoberto que o núcleo de uma célula nas primeiras
fases de seu desenvolvimento embrionário, antes de diferenciar-se, podia ser usado
para substituir o núcleo de um óvulo. O núcleo dessa célula embrionária direcionaria
o desenvolvimento de um novo indivíduo, sem a necessidade de fusão do óvulo com
um espermatozoide. (BIRNER; UZUNIAN, 2013, p. 125).

O texto também diz que ocorreram muitas tentativas (277) para que se chegasse a

Dolly.

O livro, na página 125, fala também sobre  A Multiplicação dos Fragmentos de

DNA utilizando as  enzimas de restrição para a  clonagem de pedaços de DNA através  da

tecnologia do DNA recombinante ou da técnica do PCR. Porém, não cita como o processo de

descoberta dessas tecnologias ocorreu, nem o porquê dos estudos envolvendo esses processos.

Ao falarem sobre A tecnologia do DNA recombinante: as bactérias em ação e A técnica do

PCR: uma reação em cadeia, os autores citam que esta passou a ser utilizada na década de

1980 para a produção de milhares de cópias de um único pedaço de DNA (p. 126 e 127).

Nas situações descritas em relação ao livro, observa-se que os experimentos, os

resultados e alguns fatos são descritos sem nenhuma contextualização, de modo que dúvidas

sobre qual a origem das pesquisas, em que momentos elas surgem, quem está por trás desses

processos, quais são os interesses e as consequências podem surgir e não são respondidas pelo

livro.

Os autores, utilizando-se de um espaço denominado Leitura, na página 125, fazem

um relato sobre a Dolly dando uma pequena dimensão histórica do processo. Em comparação

com outros livros, esse se detém mais especificamente no tema da ovelha Dolly. Pontos como

a dificuldade da técnica, a possibilidade de volta ao funcionamento de genes inativos e sua

aplicabilidade  são  comentados  brevemente,  mas,  ainda  assim,  as  discussões  não  se

aprofundam, de modo que não são feitas outras referências à clonagem de outros animais a

partir de células adultas. Isso continua evidenciando o isolamento na apresentação dos fatos,

dando a entender que se tratam de situações únicas.

Quanto  aos  pontos  que  elegemos  como  suporte  para  a  análise  dos  livros,  os

autores carecem de uma apresentação histórica mais rica e produtiva em seus textos.

e) Livro E – Novas Bases Da Biologia (Bizzo) - Capítulos 5 e 6

Em relação a este livro, é interessante encontrar o assunto Biologia molecular e

biotecnologia dentro da Unidade 3, referente à Evolução Biológica. 
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O autor abre o tópico, no Capítulo 5, fazendo referência a algumas conclusões de

Mendel a respeito dos resultados obtidos com o cruzamento de ervilhas. Logo em seguida,

comenta sobre a visão mendeliana de equivalência dos gametas, dizendo que o fenômeno

clonagem de mamíferos foi possível depois que os pressupostos mendelianos foram vencidos.

Os experimentos  de  clonagem de  mamíferos  mostravam que  o  material  nuclear
implantado no citoplasma do ovócito tinha resultado muito diferente se proveniente
do sexo masculino ou feminino. O caminho que levou à clonagem de Dolly... em
1996, foi longo. A retirada do núcleo (diploide) do ovócito era seguida da introdução
de um núcleo (diploide) de uma célula do corpo (somática).  A técnica foi  sendo
aperfeiçoada até que se conseguiu iniciar a clivagem e formar um blastocisto para
ser implantado no útero. (BIZZO, 2011, p. 167).

E continua,

No  entanto,  os  blastocistos  de  ovelhas  com  núcleo  somático  de  um  indivíduo
masculino  (XY) desenvolviam bem a  placenta,  mas não  o  embrião.  O contrário
ocorria utilizando núcleo somático feminino (XX), pois o embrião se desenvolvia
relativamente bem, mas a placenta não. (BIZZO, 2011, p. 167).

Observamos,  neste  ponto,  a  ideia  de  certeza  quanto  aos  experimentos  que

envolveram a clonagem, pois não há discussão quanto aos resultados. Embora relatando que

um longo caminho foi percorrido para se chegar à ovelha Dolly, algumas perguntas referentes

a esse caminho ficam sem respostas: quais foram os experimentos que iniciaram o estudo da

clonagem? Quem esteve envolvido nesses experimentos? Que implicações religiosas e éticas

estão presentes? Que obstáculos foram vencidos?

No que se refere ao ensino de Genética,  um dos maiores problemas encontrados
reside na veiculação da idéia/visão de Ciência como verdade inquestionável. Esta
concepção dificulta o entendimento da natureza da atividade científica e desestimula
os estudantes. A concepção positivista de Ciência, ainda muito presente, impõe uma
racionalidade  técnica  que  faz  com  que,  muitas  vezes,  os  professores  sintam-se
responsáveis  pela  detenção  das  verdades  definitivas  que  deverão  transmitir  aos
estudantes. (FERRARI; SCHEID, 2006, p. 17).

Concordamos quando as autoras citadas acima afirmam que, se não há discussão

quanto ao desenvolvimento da ciência  e  de seus  resultados,  estamos passando uma visão

positivista da ciência sem questionamentos.

No  capítulo  6,  são  apresentadas  a  amplificação  e  a  identificação  do  DNA

utilizando-se  a  técnica  de  PCR.  Segundo  o  autor,  para  que  o  estudo  do DNA possa  ser

realizado de forma adequada, é necessária uma quantidade suficiente de material,  sendo a

PCR a técnica ideal para isto. 

Essa  técnica  se  baseia  no  conhecimento das  condições  em que o DNA pode se
desnaturar, ou seja, separar as duas hélices complementares, iniciar sua replicação e
completá-la, com a enzima DNA polimerase. Os novos segmentos replicados podem
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ser novamente desnaturados e, na presença das mesmas condições, acabam por se
replicar  novamente,  como em uma reação  em cadeia.  Assim,  a  partir  de poucas
moléculas  é  possível  gerar  milhares  de  moléculas  idênticas  em  pouco  tempo.
(BIZZO, 2011, p. 198-199).

Quanto à estrutura do DNA, é dito que esta foi proposta por Watson e Crick em

1953 (p. 183). Com isso, prossegue dizendo que “Nos eucariotos descobriu-se um mecanismo

mais complexo, uma vez que o RNA transcrito é processado, levando à produção de um RNA

mais curto e com marcações em suas extremidades” (p. 187).

Na página 195, tópico 6, Biotecnologia, lê-se que: “Uma das primeiras aplicações

tecnológicas da genética ocorreu na produção agrícola. Como vimos, já em 1909 os princípios

mendelianos mostravam resultados em plantas como aveia e trigo, com o entendimento do

efeito aditivo dos poligenes”.

Além disso, apresenta fatos como:

- Em 1926, nos Estados Unidos, surgem empresas especializadas na produção de

sementes geneticamente modificadas (p. 195).

- Na década de 1970, apareceram novas pesquisas referentes à manipulação do

DNA e, também, foram descobertas as enzimas de restrição (p. 196).

- Por fim, que “Em 1983 foi publicado um artigo descrevendo como o DNA da

bactéria  E. coli tinha sido alterado, produzindo DNA recombinante (DNA-r) que continha o

gene para produção de insulina humana” (p. 200).

Esses  exemplos  de  trabalhos  realizados  dão  uma  ideia  de  soma  ao  longo  do

tempo,  de  acumulação  de  conhecimentos.  Porém,  sabemos  que  existem  períodos  de

descontinuidade e rupturas que exigem uma nova maneira de pensar a Ciência.

No livro, no tópico  Impressão genômica ou marca de genoma, faz-se referência

aos trabalhos mendelianos que permitiram a conclusão de que os sexos possuíam equivalência

na construção da próxima geração. Diz também que esse pensamento imperou por quase 80

anos e que foi superado permitindo a produção de clones de mamíferos, como o caso da

ovelha Dolly. Encontramos aqui um exemplo de ruptura, de quebra de paradigma em relação

à concepção de equivalência dos gametas quanto à informação genética. O autor tenta situar o

leitor quanto às descobertas científicas, especialmente na caracterização de algumas doenças,

como Huntington, Prader-Willi e Angelman. (p. 167).

Assim,  como  nos  livros  anteriores,  a  abordagem histórica  da  ciência  deixa  a

desejar, existindo, em alguns momentos, a apresentação de uma sequência linear de fatos na

construção do conhecimento científico em questão.
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f) Livro F – Biologia (Bandouk, Carvalho, Nahas, Aguilar e Salles) - Capítulo 8

O capítulo 8 do livro apresenta o tópico Um gene, uma enzima, no qual comentam

que “um passo importante na elucidação do modo de ação dos genes foi dado em 1941 pelos

pesquisadores estadunidenses George Wells Beadle e Edward Lawrie Tatum, em seus estudos

com Neurospora crassa, o fungo vermelho do pão” (p. 139, p. 40). E continuam,

 
Já no final da década de 1940 constatou-se que a anemia falciforme – uma doença
caracterizada por hemácias em forma de foice – é um caso de herança mendeliana
recessiva.  O  químico  Linus  Pauling  então  comparou  a  hemoglobina  de  pessoas
afetadas  e  de  pessoas  não  afetadas  pela  doença  e  detectou  diferenças  na  carga
elétrica das moléculas.

Quanto  aos  organismos  transgênicos,  os  autores  citam  que  provavelmente  a

primeira aplicação comercial de um organismo transgênico ocorreu em 1978, na Califórnia,

quando Herbert Boyer introduziu o gene humano para a síntese de insulina em bactérias (p.

146).

O tópico Clonagem de organismos inicia com a definição de clone caracterizando-

o como indivíduos com o mesmo material genético e explicando que a clonagem pode ser

natural, associada à reprodução assexuada, ou pode ocorrer artificialmente.

Os autores comentam que a clonagem de animais a partir de células somáticas

teve impulso em 1997, com os trabalhos de Ian Wilmut e outros pesquisadores obtendo a

ovelha Dolly.

A clonagem de animais consiste em inserir o núcleo de uma célula somática no
citoplasma de  um óvulo,  cujo  núcleo  foi  previamente  retirado.  As  etapas  do
processo de clonagem são resumidamente apresentadas a seguir:

 Células somáticas são extraídas do indivíduo que se deseja clonar. Para produzir
Dolly, foram utilizadas células da glândula mamária de uma ovelha.

 As células são cultivadas em laboratório, e o ciclo celular é estacionado durante
a intérfase, mais precisamente no estágio G1.

 Um óvulo é extraído de uma fêmea da mesma espécie, e seu núcleo é retirado.
 O núcleo de uma célula somática é inserido para o óvulo, já sem núcleo. A célula

resultante é estimulada a dividir-se, dando origem a um embrião.
 O embrião é implantado em fêmeas receptoras. Caso se desenvolva, o embrião

será um clone do indivíduo que doou as células somáticas. (BANDOUK et al.,
2009, p.147).

Sobre esse tema, os autores falam sobre as aplicações da clonagem diferenciando

a clonagem de plantas, de animais e em seres humanos.

A  clonagem  de  plantas  visa  à  obtenção  de  indivíduos  que  apresentem

características específicas, como a resistência às pragas. Segundo os autores, as técnicas de
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clonagem em plantas são mais simples e utilizadas há mais tempo, se comparadas àquelas que

envolvem animais.

Na clonagem de animais, deseja-se indivíduos que produzam mais leite ou carne,

por exemplo. Já na clonagem humana, o fim é terapêutico,  com a obtenção de órgãos ou

tecidos para transplantes.

Nesse  livro,  percebemos  uma  abordagem  mais  ampla  a  respeito  do  tema

Clonagem, porém o aspecto histórico não está presente. A única referência feita é a respeito de

Ian Wilmut e outros pesquisadores como sendo os responsáveis pelo nascimento da ovelha

Dolly. 

g) Livro G – Biologia Integrada (Cheida) - Capítulo 31

No capítulo 31 deste livro, podem-se encontrar dois temas importantes: Mutações

e engenharia genética.  O autor abre o tópico  Engenharia Genética com o comentário do

escritor  norte-americano  Vance  Packard  sobre  o  dilema  “de  um novo  ramo  das  ciências

chamado bioética” (p. 344). 

Em seguida, diz que “A engenharia genética surgiu no início da década de 1960,

quando foram desenvolvidas técnicas para a manipulação e multiplicação do material genético

(DNA) in vitro” (p. 344) e que, em 1961, franceses “propuseram o primeiro sistema para a

regulação gênica da síntese protéica” (p. 344). Além disso, citam que, em 1965, o norte-

americano Marshall Nirenberg e o indiano Har G. Khorana, “chegaram à decifração completa

do código genético” (p. 344) de forma independente. 

Quanto  ao  Projeto  Genoma Humano,  o  autor  explica  que  um consórcio  entre

países concluiu o sequenciamento das bases nitrogenadas em junho de 2000.

No tópico O que pode ser feito da engenharia genética, são apresentadas as várias

aplicações da engenharia genética, destacando-se a clonagem, o melhoramento genético e a

terapia gênica (p. 345).

No mesmo tópico, é dada a definição de clones como “cópias genéticas de um ser

vivo”, comentando que os vírus são capazes de formar “cópias exatas a partir de um DNA

viral”. Ademais, mostram que as bactérias também formam clones através de plasmídeos.

Já  a  clonagem é  definida,  no  livro,  como um “método de  produção  da  cópia

genética exata de um novo ser a partir de outro preexistente, sem a participação de gametas”

(p. 345). O autor cita a existência de clonagens naturais não só em vírus e bactérias, mas na

espécie humana com a existência de gêmeos univitelinos. 
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Em  termos  de  História  da  Ciência,  Robert  Briggs  e  colaboradores  são

apresentados como responsáveis por umas das primeiras tentativas de clonagem utilizando

células embrionárias de anfíbios. Essa referência não está presente em nenhum dos outros

livros analisados, mas resume-se apenas a uma citação, não existindo contextualização nem

discussão sobre suas pesquisas. As afirmações soltas dão a impressão de que cada fato ocorre

de maneira independente.

No mesmo tópico, sob o título “Dolly: o primeiro clone com células adultas” (p.

345), é feita a citação de, desde 1977, alguns eventos que culminaram com o nascimento da

Dolly, como o nascimento de animais transgênicos e os clones de macacos. Na descrição do

processo de clonagem da Dolly, o pesquisador Ian Wilmut retirou da mama de uma ovelha

adulta células que tiveram seus núcleos transferidos para óvulos enucleados e, posteriormente,

implantados no útero de uma terceira ovelha.

Para o autor, Dolly quebrou dois tabus. Primeiro, acabou com a necessidade da

fecundação para realizar a clonagem, pois a experiência partiu de um óvulo não-fecundado.

Segundo, foi possível montar um embrião a partir de uma célula já especializada. (CHEIDA,

2003, p. 346).

No subtópico O que a clonagem pode fazer, são descritas algumas possibilidades

futuras  envolvendo  a  clonagem  como  o  desenvolvimento  de  órgãos  para  transplantes,

produção  de  neurônios  para  a  substituição  de  células  mortas  ou  doentes,  tecidos  para

queimados,  medula  óssea para leucêmicos,  reprodução de animais  em vias  de  extinção e

alimentos de origem animal e vegetal (p. 346).

Os trechos do livro que foram apresentados difundem a imagem de uma ciência

realizada em outro plano, com exceção da referência à aplicabilidade da clonagem. A imagem

de uma ciência dentro de um contexto histórico continua ausente.

h) Livro H – Biologia (Paulino) - Módulos 22 e 60

No Módulo  22,  embora  o  título  seja  Biotecnologia  do  DNA –  a  engenharia

genética, não existe aí nenhuma referência à clonagem de seres vivos. Os tópicos tratam dos

seguintes  assuntos:  A  biotecnologia  no  tempo;  O  DNA  recombinante;  Bactérias  e

manipulação  genética;  Seres  transgênicos:  um  tema  polêmico;  Aplicações  atuais  e

perspectivas.  Ainda no final  do  módulo,  aparecem dois  quadros  complementares  com os

temas - Transgênese em animais e Transgênicos nos alimentos.
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O autor faz um comentário importante sobre o que é biotecnologia e suas origens

antigas, algo que não é observado em todos os outros livros. 

No Módulo 60, da parte 3 do livro, referente à reprodução, sob o título  Casos

especiais  de  reprodução,  que  trata  de  diversos  tipos  de  processos  reprodutivos,  como  a

poliembrionia e a partenogênese, existe um quadro denominado  dica Enem, cujo título é  A

clonagem de mamíferos.  O autor faz referência à origem da palavra clone e caracteriza-o

dizendo que, na natureza, o processo de clonagem pode acontecer de maneira natural, como

verificado em amebas, planárias e plantas. É relatado também que, até 1997, os mamíferos

não haviam sido clonados pelos cientistas, até que se deu o anúncio do nascimento da ovelha

Dolly e, posteriormente, outros animais foram clonados, como macacos e bezerros.

Além  disso,  o  autor  cita  as  perspectivas  promissoras  da  clonagem  para  a

agricultura e medicina, encerrando o tópico com a apresentação de um esquema que ilustra as

principais etapas utilizadas na obtenção da Dolly (p. 352).

Quanto  ao  ponto  central  do  nosso  trabalho,  verificamos  que  o  autor  não  faz

nenhuma referência histórica significativa a respeito da clonagem.

i) Livro I – Biologia (Pezzi, Gowdak e Mattos) - Capítulo 11

Neste  livro,  o  tema  Biotecnologia  está  inserido  no  assunto  Biologia  Celular,

diferentemente de outros livros, em que aparece no tema genética.

Quando os autores falam sobre o DNA, citam alguns episódios da História da

Ciência que contribuíram para seu entendimento. Em relação a isso, relatam que “Os ácidos

nucleicos foram isolados em 1869, e no início de 1930 os termos, desoxirribonucleico (DNA)

e ribonucleico (RNA) passaram a ser utilizados, pois suas estruturas químicas se tornaram

conhecidas” (p. 112).

Após  isso,  continuam  dizendo  que  Francis  Crick  e  James  Watson,  juntando

informações obtidas por Rosalind Franklin, desvendaram a estrutura do DNA em 1953 e que

também foi importante a participação do biofísico inglês Maurice Wilkins.

Na página 113, os autores citam que, em 1976, foi produzida insulina humana por

meio de bactérias modificadas geneticamente.

Já no tópico Clonagem, relatam que a ovelha Dolly nasceu em 1996, porém só foi

anunciada para o mundo em 1997. Em seguida, descrevem sucintamente a técnica utilizada

para a produção do clone e comentam que a ovelha teve de ser sacrificada aos seis anos em

virtude de problemas característicos de animais mais velhos (p.115).
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No Brasil, os exemplos são as bezerras obtidas pela Embrapa em 2001, Vitória, e,

em 2004, Vitoriosa, um clone de outro clone (p. 116).

No subtópico  A clonagem nas  plantas,  dizem que “Nas plantas,  a  reprodução

assexuada por meio de bulbos e tubérculos, entre outros processos, é um processo natural de

obtenção de clones, ou seja, de descendentes com as mesmas potencialidades hereditárias da

planta original” (p. 116).

Quanto  ao  foco de nossa pesquisa,  o  livro  deixa  a  desejar  quanto  ao  aspecto

histórico da clonagem. O que podemos enxergar é apenas a apresentação de algumas datas,

como a apresentação da Dolly em 1997 (p. 115), o nascimento da bezerra Vitória em 2001 (p.

116) e a obtenção da bezerra Vitoriosa em 2004 (p. 116). Isso dá uma ideia de continuidade e

acumulação linear de conhecimento,  bem como caracteriza uma simples apresentação dos

resultados positivos da ciência.

Quanto à clonagem de plantas, os autores chegam a comentar que pode ser um

evento  natural  (p.  116).  Mas  nos  animais,  a  clonagem também pode  aparecer  como  um

fenômeno  natural?  Que  vantagens  existem  na  clonagem  de  plantas  para  a  indústria  de

movelaria, papel e celulose?

j) Livro J – Biologia (Machado) - Capítulo 30

Na abertura do capítulo, já na introdução, ocorre a apresentação de alguns fatos

relacionados à Biotecnologia, como o nascimento da era molecular em Biologia, no século

XX, e a participação de vários pesquisadores na construção de modelos para macromoléculas

como o DNA, proposto por Watson e Crick, em 1953.

No tópico Clonagem de mamíferos, o autor define o termo clonagem comentando

que esse processo pode ocorrer de forma natural em plantas e em certas espécies de lagartos

(p.529-530).

Mais adiante, diz que 

Em 1997, o agrônomo inglês Ian Wilmut (1944-) anunciou o nascimento da ovelha Dolly, o
primeiro clone de mamífero obtido a partir de células adultas (em meados da década de
1980, outra equipe de pesquisadores havia conseguido obter um clone de ovelha, mas a
partir de células embrionárias) (p. 530).

Na página  531,  no  quadro  Ciência  e  cidadania:  O conhecimento  no  contexto

social, o autor cita J. Goodfield em Brincando de Deus  (1981) que fala da Conferência de

Asilomar.
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Figura 3 – Quadro Ciência e cidadania sobre a conferência de Asilomar.

Fonte: MACHADO, S. Biologia: Ciência e Tecnologia. São Paulo: Editora Scipione, 2009. p. 531.

Como o próprio nome do quadro sugere, o autor tenta associar o conhecimento

científico ao contexto social. De uma forma geral, esse aspecto não é levado em consideração

nos outros livros.
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Nas páginas 532 e 537, observam-se dois quadros referentes ao Prêmio Nobel: A

ciência  em  destaque,  em  que  o  autor  apresenta  os  ganhadores  do  prêmio  com  temas

relacionados com a biotecnologia. 

Figura 4 – Quadro A ciência em destaque apresentado os ganhadores do Nobel de Medicina em 1978.

Fonte: MACHADO, S. Biologia: Ciência e Tecnologia. São Paulo: Editora Scipione, 2009. p. 532.
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Figura 5 - Quadro A ciência em destaque apresentado os ganhadores do Nobel de Medicina em 1980.

Fonte: MACHADO, S. Biologia: Ciência e Tecnologia. São Paulo: Editora Scipione, 2009. p. 537.

Mais  uma  vez,  encontramos  quadros  que  fazem menção  a  descobertas  e  sua

importância, pesquisadores e prêmios. Isso contribui significativamente para a compreensão,

por parte de aluno, de que a ciência possui implicações sociais, de que ela não está sendo



99

produzida nos laboratórios e  permanecendo confinada neles.  Portanto,  entendemos que se

trata de um autor mais preocupado com os aspectos históricos da ciência, se comparado aos

apresentados anteriormente.

Ademais, nas páginas 534 e 540, há quadros referentes à História da ciência: A

evolução  dos  conceitos,  em  que  há  a  apresentação  de  algumas  descobertas  científicas

importantes, mas sem a discussão mais ampla sobre que fatores influenciaram o processo.

Figura 6 – Quadro História da ciência falando sobre os genes saltadores.
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Fonte: MACHADO, S. Biologia: Ciência e Tecnologia. São Paulo: Editora Scipione, 2009. p. 534.

Figura 7 - Quadro História da ciência falando sobre a Genômica comparativa.
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Fonte: MACHADO, S. Biologia: Ciência e Tecnologia. São Paulo: Editora Scipione, 2009. p. 540-541.

Reforçando o que foi dito anteriormente sobre a preocupação de uma apresentação

de ciência contextualizada, o autor utiliza,  para isso, um quadro cujo título é  História da

ciência – A evolução dos conceitos. 

Dessa forma, acreditamos que esse livro é o que mais se aproxima da ideia de

aplicabilidade da História da Ciência durante as aulas em classe. Ele permite que o professor

abra espaço para discussões que mostrem o desenvolvimento do pensamento científico de

forma mais clara e verdadeira, contribuindo para a superação da visão da Ciência restrita ao

laboratório.
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5. PROPOSTA DE ENSINO: ELEMENTOS PARA A ABORDAGEM DA CLONAGEM

NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Neste capítulo, propomos alguns pontos que julgamos importantes na utilização

do conceito de clonagem e sua história durante as aulas de Biologia. Baseamo-nos, para isso,

na revisão de literatura apresentada no início deste trabalho e na leitura dos livros escolhidos

como objeto de estudo. Conforme descrito anteriormente, a História da Ciência possui grande

potencial para o ensino de Ciência, sendo relevante lembrar que a ciência e a tecnologia não

são neutras (PINHEIRO, SILVEIRA e BAZZO, 2007), de forma que, quanto mais os alunos

entenderem seus processos e interconexões, melhor será sua aprendizagem.

A metodologia pedagógica apresentada ... [deve] tratar de uma incorporação mais
rica e abrangente das questões históricas, filosóficas e sociológicas que permearam a
construção da ciência num espaço e tempo específicos da história,  discutindo as
vantagens  e  desvantagens  da  inserção  da  HC,  ...,  como  um caminho  para  uma
aprendizagem significativa. (QUINTAL; MORAES, 2011, p. 402).

Nosso  desejo  é  indicar  a  História  da  Ciência  como  eixo  norteador  para  o

entendimento do pensamento científico no estudo da clonagem, desde sua definição, passando

pela  diferença  entre  clonagem reprodutiva  e  clonagem terapêutica  até  chegarmos  à  ideia

polêmica  da  clonagem humana.  Para  tanto,  apresentamos  os  tópicos  presentes  nos  livros

didáticos, como a clonagem, dentro de uma concepção histórica da ciência. Nesse sentido, o

entendimento do tema precisa ser construído pelos alunos desde sua origem remota até seus

aspectos  ético-sociais.  Entendemos  que  o  material  utilizado  pelos  alunos  a  respeito  da

clonagem deve ser produzido levando-se em consideração não apenas os resultados científicos

destacados  nos  livros  didáticos,  mas  também  a  partir  da  sua  conexão  com  o  contexto

histórico-social da época das descobertas.

Desejamos,  com  essa  proposta,  abordar  alguns  objetivos  gerais  do  ensino  de

Ciências, dentre os quais, temos aqueles que, na fala de Geraldo (2009, p. 86), 

[...] derivam dos objetivos gerais da educação escolar, pela qual se democratizam os
conhecimentos, sendo na escola que os homens continuam tendo oportunidade de
prover escolarização formal aos seus filhos, adquirindo conhecimentos científicos e
formando a capacidade de pensar criticamente os problemas e desafios postos pela
realidade social. Portanto, a finalidade maior da educação escolar é a socialização
dos  conhecimentos  sistematizados  pelo  homem  ao  longo  da  história,  como:  as
ciências, as técnicas, a filosofia, as artes. Então, o ensino de ciências naturais deverá
possibilitar  ao  aluno  o  desenvolvimento  de  seus  conhecimentos  básicos  em:
astronomia, geologia, biologia, física, e química; da sua compreensão da natureza e
das relações entre as  ciências,  a tecnologia e a sociedade; da visão científica do
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mundo, da sua criatividade; da sua autonomia intelectual e da sua preparação para o
trabalho e a participação política e cultural na sociedade contemporânea.

Isso pode ser atestado pela leitura da LDB da educação nacional (BRASIL, 1996,

art.  22) que define,  como finalidade da educação básica,  a formação do estudante para o

exercício da cidadania.

No caso dos objetivos específicos a serem atingidos pelos professores e equipe

técnica  da  escola,  Geraldo  (2009)  comenta  que  eles  devem  buscar  o  diálogo  entre  o

pedagógico e o científico,  entre o contexto social  e os temas específicos que estão sendo

trabalhados em sala de aula para uma compreensão mais ampla possível do conhecimento.

Para atingir os objetivos comentados anteriormente, de acordo com nossa revisão

bibliográfica, apresentamos alguns pontos que poderiam ser abordados durante a aula, quando

o tema for a clonagem:

1. Conhecimento prévio dos estudantes

Nesta etapa, é interessante se verificar o que os estudantes já sabem sobre o tema,

o que eles trazem consigo, como a mídia aborda o assunto e pode influenciar a sociedade.

Consideramos  isso  relevante  pois,  durante  longo  tempo,  acreditou-se  que  aquilo  que  os

estudantes sabiam não tinha importância, ou seja, eles somente aprenderiam se alguém os

ensinasse,  caracterizando  bem  o  pensamento  behaviorista.  No  entanto,  para  David  Paul

Ausubel (1918 – 2008),  a aprendizagem significativa é a ampliação e reconfiguração das

ideias presentes na estrutura mental, permitindo novas relações e acessos a novos conteúdos.

Da mesma forma, Lev Vygotsky (1896-1934), acreditava no papel preponderante

das relações sociais influenciando o desenvolvimento intelectual das pessoas, surgindo aí uma

corrente pedagógica denominada socioconstrutivismo ou sociointeracionismo.

Para  o  início  do  processo  pode-se  utilizar  filmes  que  exploram  o  tema  da

clonagem, para a geração de debates, como os elencados abaixo:

 O Sexto  Dia:  apresenta  um mundo  com diversas  possibilidades  de  clonagem,  gado  e

peixes, por exemplo. Ainda que a clonagem humana seja ilegal, o personagem principal

(Arnold  Schwarzenegger),  encontra  seu  clone  e,  a  partir  daí,  são  apresentadas  várias

preocupações  éticas,  legais  e  morais  em torno  das  novas  tecnologias  da  genética,  em

particular a clonagem humana.

 Eu, minha mulher e minhas cópias: o filme apresenta o tema da clonagem sob um tom de

comédia. A história se baseia em um indivíduo que não tem tempo para a realização de
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suas tarefas e resolve fazer clones de si  para poder estar em vários lugares ao mesmo

tempo.

2. Conceito de Clonagem

Quando  tentamos  definir  clonagem,  deparamo-nos  com  inúmeras  propostas,

algumas mais simples e outras mais elaboradas. Portanto, temos que: “a clonagem pode ser

definida como uma forma de reprodução assexuada, na qual o objetivo principal é produzir

seres idênticos, perpetuando características genéticas desejáveis” (BONFIM, 2005, p. 1).

A clonagem também pode ser entendida como uma

Técnica  que  consiste  em obter,  por  reprodução  assexuada  indivíduos  ou  células
geneticamente idênticos (clones) a partir de um indivíduo ou de uma única célula. O
termo vem sendo empregado ainda com relação ao isolamento e à multiplicação de
um gene específico, incorporando-o a um plasmídeo ou a um fago especialmente
modificado, que é introduzido em uma célula bacteriana, onde o DNA que interessa
se multiplica com o fago ou com o plasmídeo. Esse DNA pode então ser recuperado
de culturas de bactérias em quantidade relativamente grande. (PERRONE, 2010, p.
84).

Dentre os vários exemplos de clonagem, temos:

A) Bipartição

A bipartição  é  um processo  que  pode  ser  verificado  em células  procarióticas

(bacteria e  archaea).  Na divisão binária,  uma célula-mãe dá origem a duas células-filhas

geneticamente iguais a ela.

B) Bipartição de embriões

Após a fecundação artificial de um óvulo por um espermatozoide, observa-se uma

série de divisões formando algumas células-filhas iguais entre si. A partir desse momento, é

possível  proceder  a  separação  das  células  “podendo  gerar  de  dois  a  quatro  embriões

geneticamente idênticos” (BONFIM, 2005, p. 3).

C) Partenogênese

Podemos  entender  a  partenogênese  como  o  desenvolvimento  de  ovos  não-

fertilizados, como acontece em insetos, peixes anfíbios e répteis.
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D) Brotamento

Nos  organismos  multicelulares,  podemos  encontrar  o  brotamento  como  uma

forma de produção de sua prole. Os novos indivíduos crescem na forma de brotos, por divisão

mitótica e diferenciação das células. O broto formado é geneticamente idêntico ao genitor.

E) Transferência nuclear

Nesta  técnica,  faz-se  a  retirada  de  uma  célula  somática  de  um  indivíduo  e,

posteriormente, isola-se seu núcleo que será transferido para um óvulo enucleado. Após dar

origem a um embrião, este é transferido para um útero no qual será desenvolvido.

A transferência do núcleo de célula somática é um processo no qual o núcleo de

uma célula somática é transferido para o citoplasma de um óvulo enucleado para a formação

de um clone, que é geneticamente idêntico ao organismo do qual o núcleo da célula somática

foi retirado. Esse processo teve início há mais de 40 anos atrás utilizando-se sapos, porém não

teve sucesso até a clonagem da ovelha Dolly em 1996 (ELROD; STANSFIELD, 2010).

A técnica de transferência nuclear (TN) está inserida no contexto das biotecnologias
da  reprodução  animal  e  suas  aplicações  podem  beneficiar,  também,  estudos  na
medicina, na conservação animal e na ciência básica, como a diferenciação celular,
manipulação de genoma e herança citoplasmática.  Além disso,  contribuiu para o
conhecimento de genes imprinted e fatores epigenéticos. Os primeiros trabalhos de
transferência nuclear  utilizavam como fonte de núcleos blastômeros de embriões
produzidos  in  vivo.  Nos  últimos  anos,  muitos  trabalhos  têm utilizado  as  células
somáticas como doadoras de núcleo, o que permitiu um grande avanço da aplicação
desta  técnica.  O  avanço  no  uso  de  células  somáticas  para  TN  possibilitou
caracterizar  o  fenótipo  e  o  genótipo  dos  animais  candidatos  a  serem  clonados,
especialmente aqueles que serão utilizados no programa da transgenia.  Dentre as
células somáticas que podem ser usadas no processo de transferência podem-se citar
células da glândula mamária,  fibroblastos fetais, células do  cumulus,  condrócitos,
leucócitos e  células  tronco embrionárias.  (NEVES; MIRANDA; TORTORELLA,
2010, p. 418).

F) Reprodução assexuada em plantas

Ao  nos  referirmos  à  reprodução  assexuada,  entendemos  que  ela  “elimina

completamente a recombinação genética. Quando uma planta reproduz-se assexuadamente,

ela produz descendentes clonais geneticamente idênticos a si” (SADAVA et al., 2009, p. 968

grifo meu).

A reprodução vegetativa pode ser entendida como uma modificação nos órgãos

vegetativos  (caules,  folhas  e  raízes),  caracterizando  a  reprodução  assexuada.  Isso  é
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particularmente importante, em virtude da necessidade de uma multiplicação mais rápida ou

adaptação aos locais de difícil germinação para as sementes, como os desertos.

Os  autores  acima  citados  fazem um comentário  com caráter  anedótico  ao  se

referirem aos bulbos de tulipa, dizendo:

Por volta de 1600, os primeiros bulbos de tulipa, procedentes da Ásia Central, foram
importados  pela  Holanda.  Durante  a  década  de  1630,  a  popularidade  da  flor
alcançou uma inusitada ‘tulipomania’ – chegando ao ponto de um único bulbo ser
vendido por um valor equivalente a 76 mil dólares! Seis semanas mais tarde, o preço
caiu  para  menos  de  um  dólar,  provocando  um  colapso  em  diversos  bancos
holandeses. (SADAVA et al., 2009, p. 968).

3. Clonagem de DNA

Na  década  de  1970,  a  biotecnologia  passou  por  um momento  importante  de

crescimento devido à invenção de métodos utilizados para a recombinação de DNA. Isso é

possível  com a  combinação  de  sequências  de  nucleotídeos  de  diferentes  espécies  para  a

formação de uma molécula de DNA. No entanto, para a obtenção de vários fragmentos de

DNA, é necessária sua clonagem. Podemos obter um pedaço de DNA de um indivíduo através

das  enzimas  de  restrição  e,  posteriormente,  o  introduzimos  em um plasmídio  para  que a

multiplicação bacteriana faça o mesmo com esse DNA (CAMPBELL et al., 2009).

4. Clonagem terapêutica e clonagem reprodutiva

Após  a  fecundação  em  humanos  com  a  formação  da  célula-ovo  ou  zigoto

decorrente da fusão dos pró-núcleos masculino e feminino, tem início uma série de divisões

gerando várias células. Até as oito células iniciais existe a possibilidade de que cada uma

possa se desenvolver em um ser humano completo. Trata-se, portanto, de células totipotentes.

Durante  a  continuidade  do  desenvolvimento  embrionário,  é  possível  se  observar  a

diferenciação  celular  em  dois  grupos:  aquelas  localizadas  externamente  darão  origem  à

placenta e os anexos embrionários; enquanto aquelas localizadas mais internamente originam

o embrião em si. A formação do blastocisto vem logo a seguir com a presença em seu interior

de células-tronco embrionárias pluripotentes. A importância dessas células está na capacidade

de  originar  inúmeros  tecidos  corporais.  Esse  fenômeno  de  diferenciação  depende,

diretamente,  da  expressão  dos  genes,  assim,  a  expressão  ocorrerá  de  maneira  diferente

dependendo do tipo de tecido específico (CAMPBELL et al., 2009).
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A técnica de clonagem terapêutica pode ser resumida da seguinte forma, como

escreve Zatz (2004, p. 251):

 
Se em vez de inserirmos em um útero o óvulo cujo núcleo foi substituído por um de
uma  célula  somática  deixarmos  que  ele  se  divida  no  laboratório  teremos  a
possibilidade de usar estas células – que na fase de blastocisto são pluripotentes –
para fabricar diferentes tecidos.

Neves (2010) define a clonagem terapêutica como a utilização de células-tronco

não  introduzidas  na  cavidade  uterina.  O  DNA proveniente  de  uma  célula  adulta  do  um

indivíduo doador é introduzido em um óvulo sem núcleo, para que, após algumas divisões, as

células-tronco possam ser direcionadas para a fabricação de tecidos.

Então, por que falar em clonagem terapêutica? Basicamente, a resposta está na

vantagem em evitar a rejeição, já que a própria pessoa é a doadora.

A  terapia  envolvendo  células-tronco  pluripotentes  exige  uma  compreensão

detalhada de como os órgãos mantêm-se e repararam-se no organismo pós-natal. Além disso,

é importante ressaltar que a capacidade para o controle e manipulação do tecido, através de

células-tronco  in  situ,  pode  evitar  a  necessidade  de  transplante  de  células  exógenas

(GROMPE, 2012).

A  medicina  regenerativa  e  engenharia  de  tecnologia  de  tecidos  oferecem

possibilidades  para  inúmeros  pacientes  com  ferimentos  graves,  fase  terminal

ou  falência  de  órgãos.  O  processo  da  clonagem  terapêutica  visa  à  criação  de  células

pluripotentes induzidas (ATALA, 2012).

Já a clonagem reprodutiva pode ocorrer através de partição embrionária ou por

transferência nuclear.

5. Clonagem Humana

Em artigo publicado em 2003, na revista  Scientiae Studia, volume 1, número 1,

Maurício  de  Carvalho  Ramos  fala  sobre  a  interseção  “biologia,  filosofia  e  história”,

abordando a Clonagem humana. O artigo traz à tona um tema crítico, que, mais cedo ou mais

tarde,  a  sociedade  terá  que  discutir  e  inicia  comentando  o  anúncio  realizado  em 26  de

dezembro de 2002 do primeiro clone humano, obtido pela empresa de biotecnologia Clonaid. 

O  fato  é  que  esse  assunto  não  reverbera  apenas  na  Ciência.  As  religiões  ou

organizações místicas, como os Raelianos, também procuram emitir suas opiniões.
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A questão da clonagem humana me parece um caso especial no qual essa capacidade
de previsão de riscos aliada à tomada de decisões etica e socialmente responsáveis
se manifesta de forma aguda. Basta pensarmos na questão da previsibilidade relativa
aos  fenômenos biológicos:  os  clones são  organismos cuja existência depende de
forte intervenção tecnológica; são organismos que se originaram artificialmente, mas
que continuarão a existir  biologicamente por meio da reprodução e da evolução.
Sendo assim,  o que se pode pensar  de forma responsável  sobre o futuro de tais
organismos? E os interesses do próprio organismo clonado, o que é possível prever
sobre sua existência futura? (RAMOS, 2003, p. 1).

A tese sustentada por Schramm (2003) é a de que a clonagem pode ser vista como

algo moralmente legítimo, especialmente se o desejo é se evitar o sofrimento do homem em

decorrência de doenças, como a origem genética, por exemplo.

A partir do proposto anteriormente e utilizando como parâmetro a ideia de Auler

(2007),  a  respeito  dos  “Modelos  de  Transporte:  Implicações  sócio-ambientais”,  propomos

uma  metodologia  de  atuação  em  sala  de  aula  para  o  tema  clonagem,  dividida  em  três

momentos pedagógicos: problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do

conhecimento (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1994).

 Primeiro momento pedagógico: problematização inicial sobre a Clonagem e sua História.

- Questões propostas para discussão com os alunos:

1) Qual a definição de clonagem?

2) A clonagem é um fenômeno natural?

3) Quais são os tipos de clonagem?

Nesse  primeiro  momento  de  problematização  do  tema,  os  conhecimentos  dos

alunos devem ser verificados, de modo a constituírem os elementos iniciais para a aula. Isso

se justifica pelo fato de 

A clonagem – atividade que, para o mundo animal, era sonhada há cerca de 20 anos
– ocupa hoje espaços inéditos nas agências de fomento à pesquisa, nas universidades
e  laboratórios  de  investigação  e,  sobretudo,  na  mídia.  Riscos,  benefícios,
comportamento  ético  e  até  exibicionismo  de  alguns  cientistas  que  insistem  em
ganhar notoriedade (em geral  mais na mídia que nas  instituições  de pesquisa de
vanguarda) convivem diariamente nos noticiários impressos e eletrônicos de todo o
mundo. (DELIZOICOV, ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011).

Entendemos  que  as  questões  propostas  para  discussão  permitirão  ao  professor

associar o que se pretende ensinar ao que os estudantes veem, leem e ouvem no dia a dia. Isso

pode ser feito por meio das seguintes estratégias:

- Debate com a classe: o professor propõe as questões citadas acima, e os alunos expõem seus

conhecimentos e opiniões;

- Discussão em grupos: a classe é dividida em grupos que devem discutir e formular suas

conclusões e, posteriormente, serem apresentadas a toda turma.
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 Segundo momento pedagógico: organização do conhecimento

- Questão proposta para discussão com os alunos:

1) A ovelha Dolly representou o primeiro exemplo de clonagem realizada a partir

de uma célula adulta?

Como estratégia para o segundo momento, propomos:

- Trabalho em grupo: a classe é dividida em equipes que farão uma pesquisa sobre os aspectos

históricos da clonagem. Como foi relatado anteriormente, é interessante os alunos entenderem

que a ovelha Dolly não caracteriza o único exemplo de sucesso quanto à técnica da clonagem.

Este experimento representa o primeiro caso de obtenção de clones a partir de uma célula

adulta, portanto, diferenciada. O trabalho pode ser realizado por meio de pesquisa na internet

ou bibliotecas.

 Terceiro momento pedagógico: aplicação do conhecimento

1) Retomada  das  questões  propostas  para  discussão  no  primeiro  momento

pedagógico;

2) Problematização  de  construções  históricas  sobre  a  atividade  científico-

tecnológica;

3) Aspectos bioéticos associados à clonagem.

Neste  terceiro  momento,  os  pontos  1  e  2  podem  ser  retomados  através  da

estratégia  de aplicação de um questionário  específico sobre o tema clonagem.  Quanto  ao

ponto 3, consideramos que a estratégia mais interessante é o debate, trabalhando a definição

de bioética e a discussão sobre bioética e clonagem. 

Todo o trabalho pode ser finalizado com a produção de um jornal abordando tudo

o que foi construído durante as aulas sobre a clonagem.

Tudo o que apresentamos neste  capítulo 5 precisa estar  fundamentado em um

método que seja o caminho necessário para se atingir o objetivo didático. Geraldo (2009, p.

112)  escreve  que  “Os  métodos,  a  postura  metódica,  evoluíram  a  partir  do  processo  de

trabalho,  que  contém os  seguintes  elementos:  finalidade,  tarefa  estruturada  e  condições.”

Portanto, os três momentos pedagógicos propostos visam a dar encaminhamentos adequados

para o trabalho do professor em sala de aula ao abordar o assunto clonagem.
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6. SÍNTESE DA ANÁLISE DOS LIVROS

Após a análise dos livros apresentados,  percebeu-se que a História  da Ciência

praticamente  não  está  presente  nos  livros  didáticos,  pelo  menos,  em  relação  ao  assunto

clonagem. Nos raros momentos em que aparece,  reduz-se a nomes e datas ou afirmações

isoladas, contribuindo para a ideia de que são eventos isolados, independentes dos demais

processos genéticos, por exemplo.

A clonagem não aparece relacionada com o contexto histórico em si.  Não são

tratados os aspectos sociais e econômicos que podem ter influenciado as pesquisas. Portanto,

a ciência acontece alijada do mundo real.

Outro  ponto  fundamental  observado  diz  respeito  à  apresentação  da  clonagem

quase  que  somente  em  nível  molecular,  com  algumas  exceções  que  fazem  menção  ao

fenômeno Dolly de maneira breve.

Neste tópico, pode-se observar a existência de uma História da Ciência calcada

em acontecimentos descritos de forma linear,  muitas vezes sem conexão entre si,  o que é

relevante a ser citado em detrimento dos fatos que ‘não são importantes’.  A apresentação

apenas dos resultados positivos leva o aluno a enxergar as situações que culminaram com a

formulação de uma teoria, por exemplo, como algo de fácil realização e não discordância

entre os cientistas.

No caso da clonagem, quando os livros comentam sobre o nascimento da ovelha

Dolly, não há nenhuma referência às diferenças existentes entre pesquisadores sobre a técnica

ou o processo que deu origem ao clone.  As objeções  e  contestações  não fazem parte  da

produção dos textos dos livros didáticos quando o assunto é a clonagem.

Com  a  apresentação  apenas  dos  experimentos  que  contribuíram  para  o

entendimento da biotecnologia, os autores dos livros analisados podem ser vistos assumindo

uma  postura  que  considera  a  História  da  Ciência  de  maneira  linear,  acumuladora  de

conhecimentos.

Eventualmente, aparece a ideia para o estabelecimento de um pensamento, uma

teoria a partir de um trabalho conjunto.

Existe, em todos os livros, a preocupação em apresentar os conceitos e métodos na

Biotecnologia.
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Ao  longo  dos  textos,  vários  pesquisadores  que  participaram  da  genética  são

citados  e,  no  caso  específico  da  clonagem,  quando  os  livros  comentam sobre  ela,  citam

somente o caso da ovelha Dolly e o pesquisador Ian Wilmut.

Os  livros  não  apresentam,  ao  longo  dos  textos  relativos  à  clonagem,  uma

contextualização ou discussão mais abrangente sobre a conexão entre a Ciência e a Sociedade.

Ou seja,  embora  o conhecimento  técnico  seja  importante,  outras  dimensões  deveriam ser

abordadas juntamente com o tema científico, tais como os aspectos políticos, econômicos e

éticos.  Na  verdade,  as  decisões  tomadas  pelos  cientistas  dificilmente  envolvem  apenas

aspectos técnico-científicos.

Rosa  e  Silva  (2010,  p.  59)  fazem  referência  à  possibilidade  de  “explorar  as

potencialidades  historiográficas  dos  livros,  tendo  como  ponto  de  partida  suas  próprias

narrativas”. A ideia é trabalhar com a História da Ciência presente nos livros didáticos “a

partir  de  certas  concepções  historiográficas  que  estão  ali  implícitas”.  Esse  aspecto  é

importante, em virtude da distância existente entre o que é desejável em um livro didático

quando falamos de História da Ciência e o que é possível e real.

Pela análise dos livros, percebe-se que a referência aos fatos históricos é feita de

maneira diferente. Porém, de uma forma geral, 

A  linearidade  encontrada  nos  livros  didáticos  é  usada,  presumivelmente,  para
facilitar a explicação da história narrada. É a história fato-a-fato e apresenta uma
sucessão  de  acontecimentos  encobrindo o  problema  em questão.  Deste  modo,  o
conteúdo histórico dos livros nem sempre favorece a reflexão,  assim como nem
sempre estimula a capacidade investigativa do aluno, pois se concentre na exposição
de datas e fatos, negligenciando assim o processo de contextualização da história.
(ROSA; SILVA, 2010, p. 60).

O que se torna importante, então, é a observação do tipo de História da Ciência

que  é  veiculada  pelos  livros  didáticos  de  Biologia  utilizados  no  Ensino  Médio.  Para  a

compreensão disso, se observarmos a proposta de Mayr (1998) quanto aos tipos de História da

Ciência, temos: história lexicográfica, cronológica, biográfica, cultural e sociológica e história

de problema.

As Histórias Lexicográficas são aquelas 

[...] mais ou menos histórias descritivas, com uma forte ênfase nas questões sobre O
quê?  Quando?  E  onde?  Quais  foram  as  principais  atividades  em  determinado
período passado? Quais foram os centros de ciência em que os cientistas principais
trabalharam, e como eles influenciaram o curso do tempo? (MAYR, 1998, p. 16).

As Histórias cronológicas fazem referência à sequência de tempo, especialmente,

quando a História é apresentada unicamente de forma cronológica. A maneira sequencial de
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demonstração dos fatos permite ao aluno ter uma visão geral dos acontecimentos, mas com

afastamento  da  problematização,  pois  “ela  padece  do  inconveniente  de  atomizar  todo

problema científico maior” (p. 16).

Nas Histórias biográficas, a Ciência é retratada através das vidas dos cientistas.

Mayr entende que essa abordagem, à semelhança do que ocorre com a História cronológica,

também atomiza o problema científico.

A História cultural e sociológica “sublinha o aspecto que a ciência é uma forma de

atividade  humana,  e  por  isso  inseparável  do  meio  intelectual  e  institucional  da  época”

(MAYR, 1998, p. 17). Esse tipo de abordagem contribui para o aluno acessar as informações

socioculturais que influenciaram o surgimento de um pensamento científico. Isso decorre do

momento  em  que  “os  historiadores  e  sociólogos  começaram  a  analisar  o  progresso  do

pensamento  científico,  elas  tenderam  a  acentuar  a  influência  geral  do  meio  intelectual,

cultural e social da época (influências ‘externas’)” (p. 18).

Para  Mayr,  os  fatores  externos  exerceram influência  sobre  a  Ciência  de  duas

maneiras diferentes, afetando completamente “o nível da atividade científica, num dado lugar

e num dado tempo” ou dando origem “a uma particular teoria científica” (p. 19). Além disso,

afirma que “Todavia, isso ainda deixa em aberto a questão altamente controvertida sobre em

que medida, tais fatores externos favoreceram ou inibiram teorias científicas ‘específicas’” (p.

19). 

Ainda  em relação  a  isso,  “Neste  tipo  de  abordagem histórica,  os  aspectos  da

Ciência são descritos como forma de atividade humana, inseparáveis do meio intelectual e

institucional  da  época,  recurso  para  aqueles  que  chegam  à  História  da  Ciência  pelo

conhecimento da história geral” (ROSA; SILVA, 2010, p.64).

Como na Biologia podemos dizer que os problemas ultrapassam muitas épocas,

esta longevidade, segundo Mayr, exigiria uma atenção maior para o estudo dos problemas e

menos  para  a  questão  cronológica.  Na  História  de  problemas,  a  atividade  científica  é

apresentada  não  somente  sob  a  ótica  do  sucesso,  mas  também  os  fracassos  devem  ser

considerados.  É  fundamental  “especificar  os  problemas  científicos  do  seu  tempo,  os

instrumentos conceituais e técnicos de que se dispunha, os métodos utilizáveis, e as idéias

influentes da época” (ROSA; SILVA, 2010, p. 64).

Os livros  analisados podem ser  compreendidos  sob dois  aspectos:  o  primeiro,

enxergar uma carência de História da Ciência e, por isso, acreditar que uma saída seria a

inclusão de mais História ao longo dos capítulos; o segundo, explorar os conceitos implícitos
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de História da Ciência presentes nos conteúdos abordados nos livros e construir uma visão

mais ampla com os alunos.

A  inclusão  de  mais  História  nos  livros  não  necessariamente  significa  mais

qualidade.  Muitas  vezes,  isso  pode  caracterizar  apenas  mais  informação  cronológica,  por

exemplo.  Outro  problema  decorrente  desta  ação  será  a  dificuldade  de  se  encontrar  mais

espaço nos livros, visto que geraria mais gasto na confecção do material.

Quando falamos em exploração dos conceitos implícitos de História da Ciência

presentes  nos  livros  didáticos,  indicamos  a  necessidade  de  ressignificar  a  abordagem da

História em sala de aula, assim como Rosa e Silva (2010) pontuam.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, procuramos analisar a abordagem histórica da Ciência contida nos

livros didáticos de Biologia utilizados no ensino médio. Para tanto, levamos em consideração

a  presença  da  História  da  Ciência,  a  qualidade  da  sua  informação  e  sua  disposição.  A

valorização da dimensão histórica nos livros de Biologia do ensino médio permite ao aluno

ultrapassar a mera descrição do evento científico, contribuindo para uma visão mais integrada

ao  contexto  social.  Esses  aspectos  observados  tiveram  como  eixo  central  a  História  da

Clonagem. 

Os livros didáticos submetidos à pesquisa foram escolhidos em virtude de sua

presença nas listas de material didático de algumas escolas de Fortaleza (CE) e da facilidade

de obtenção destes, que totalizaram dez obras. 

Entendemos que as informações presentes nos livros didáticos devem influenciar

a  visão  de  Ciência  tanto  de  professores  quanto  de  alunos  e  que  toda  análise  feita  dos

instrumentos utilizados na educação é importante. Percebemos que os resultados quanto ao

objeto de estudo não foram satisfatórios, necessitando que os livros exerçam uma contribuição

mais  adequada  para  a  compreensão  da  Natureza  da  Ciência,  especialmente  sua  História.

Entretanto, embora não haja consenso sobre os critérios a respeito de uma visão adequada de

Natureza  da  Ciência,  levamos  em consideração  aspectos,  como  a  ideia  de  continuidade,

acumulação de conhecimento, linearidade e apresentação de resultados positivos.

 Assim,  o  professor  tem à  sua  disposição,  neste  trabalho,  tópicos  que  poderá

utilizar em suas aulas como ferramentas para a superação das concepções limitadas sobre a

Ciência, especificamente a História da Clonagem. Desejamos que a análise do episódio da

História da Ciência que realizamos contribua para a superação de uma concepção empirista,

decorrente  do  conhecimento  surgido  a  partir  de  elementos  advindos  da  experiência,

entendendo que o conhecimento é produto das relações entre o sujeito, o objeto e o meio. 

Então,  se  analisarmos  categorias  específicas,  veremos  que  nenhum dos  livros

pesquisados  traz  informações  de  qualidade  a  respeito  da  História  da  Clonagem  em  sua

totalidade. Não encontramos narrativas históricas adequadas do desenvolvimento da Ciência,



116

sendo todas as obras dotadas de um discurso limitado à caracterização do fato científico,

existindo desde ausência total de menção até a linearidade do percurso da Ciência.

Quanto à apresentação do conteúdo científico relacionado aos aspectos sociais,

tecnológicos  e  religiosos,  dos  dez  livros  estudados,  apenas  dois  não  tentam  fazer  essa

correlação, muito embora o que esteja presente seja somente o aspecto tecnológico explicando

o processo de produção de um clone, como no caso da ovelha Dolly, por exemplo.

Com exceção de dois livros,  todos os outros fazem referências a  cientistas ou

grupos  de  pesquisadores.  No  entanto,  a  imagem  da  “genialidade”  permanece  sempre

associada aos resultados positivos obtidos por esses pesquisadores. Especialmente, quando a

referência  é  feita  a  Ian  Wilmut  e  sua  equipe  na  clonagem da  Dolly.  Assim,  a  ideia  de

construção individual do trabalho científico predomina nos livros.

Isso exposto, permite-nos concluir que os livros didáticos selecionados para esta

pesquisa,  no que  tange à  presença  da  História  da  Ciência e  História  da Clonagem,  estão

aquém do desejado. A intenção deste trabalho é ressaltar a importância do uso da História da

Ciência como recurso didático para o ensino de Ciências, funcionando como uma ferramenta

de melhoria da compreensão da Natureza da Ciência por parte do professor e do aluno.

Ainda que apenas um episódio histórico tenha sido levado em consideração, no

caso, a Clonagem, acredita-se que este trabalho possa contribuir para os caminhos possíveis

na melhoria dos livros didáticos de Biologia no ensino médio, dando margem para estudos

futuros sobre a abordagem de outras temáticas em livros didáticos,  a fim de melhorar os

processos de ensino-aprendizagem.
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