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Por quê uma educação baseada pelas evidências
e pelas investigações ?
O movimento da prática baseada na
evidência na educação é importante e
controversa. Este livro explora os
argumentos dos defensores e críticos
importantes.
O livro começa explicando a prática baseada
na evidência e depois discute a crítica desta
prática. A terceira parte do livro aborda a
transposição desta prática na área da
medicina para a educação.

Educação baseada em evidências
Gary Thomas e Richard Pring (eds.)
Universidade de Leeds; Universidade de Oxford
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A abordagem adotada é da educação
“baseada na investigação”: o aluno segue
o processo de descoberta, deliberação, e
argumentos que os cientistas usam na
elaboração de teorias científicas.
Esta educação permite o aluno avaliar as
respostas dadas às questões científicas e
formar suas conclusões.
O objetivo do livro é expor os alunos às
descobertas, evidências e argumentos que
dão contorno aos atuais debates sobre a
versão moderna da teoria de Darwin: a
Síntese Moderna ou neodarwinismo.

Explore Evolution: the arguments
for and against Neo-darwinism.
Stephen C. Meyer, Scott Minnich,
Jonathan Moneymaker, Paul A. Nelson
e Ralph Seelke

Nós vivemos em um mundo influenciado pelo desenvolvimento científico e a
tecnologia. O Ministério da Educação, (administração do ministro Paulo Renato
Souza), por intermédio da SEMTEC - Secretaria de Educação Média e
Tecnológica, organizou a reforma do ensino médio por dois fatores de natureza
muito diversa: o econômico e o volume de informações (revolução do
conhecimento), entendendo a formação do educando como “a aquisição de
conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar
as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação”. (Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCN, 1999, p. 15).
Para o Ensino Médio, o MEC propôs “a formação geral, em oposição à
formação específica”, mas com “o desenvolvimento de capacidades de
pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade
de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de
memorização”.
A reforma curricular do Ensino Médio objetivou “facilitar o desenvolvimento
dos conteúdos, numa perspectiva de interdisciplinaridade e
contextualização”, pois a interdisciplinaridade estabelece “ligações de
complementaridade, convergência, interconexões e passagens entre os
conhecimentos” (PCN, 1999, p. 16, 18, 26).
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A Lei de Diretrizes Básicas (LDB) 9.394/96, Art. 35, I, III estabelece que o
ensino médio tem entre suas finalidades habilitar o educando a ser capaz de
continuar aprendendo, a ter autonomia intelectual e pensamento crítico.
Os PCNs do Ensino Médio, nas suas Diretrizes Curriculares Nacionais
(Competências e Habilidades das Ciências Naturais) afirmam: o currículo deve
permitir ao educando “compreender as ciências como construções humanas,
entendendo que elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou
ruptura de paradigmas...” e que “a ciência não tem respostas definitivas
para tudo, sendo uma de suas características a possibilidade de ser
questionada e de se transformar”.
Fundamentados nos PCNs, os livros didáticos de Biologia do ensino médio
abordam a Teoria do Big Bang, a hipótese de Oparin-Haldane e o experimento
de Miller-Urey para explicar a origem e a evolução do universo e da vida sem
questionamentos.
O paradigma acolhido pelo documento do MEC (PCN, p. 116, 219, 222) para
explicar a origem e a evolução das espécies, foi a Teoria Sintética Moderna da
Evolução (ou neodarwinismo) apesar de suas insuficiências epistêmicas já
então sabidas e reconhecidas no contexto de justificação teórica.
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Segundo Morin, o avanço da ciência no
século 20 e no começo do século 21 tem
trazido muitas certezas e incertezas.
O movimento rumo às práticas educacionais
baseadas em evidências científicas e nas
investigações abordando as certezas e as
incertezas científicas, é importante e
polêmico, mas preenche as proposições dos
PCNs e da LDB 9394/96.
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Esta palestra-aula, baseada nas proposições dos PCNs e da LDB 9394/96,
e nas teses dos livros em questão, vai apresentar como deveriam ser
abordados alguns tópicos em biologia evolutiva baseados na atual teoria
da origem e evolução da vida em nossos livros-texto de Biologia do
ensino médio.
Espera-se que ela provoque inquietações e traga contribuição valiosa
para mudanças paradigmáticas na educação brasileira e no conteúdo de
nossos livros didáticos.
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O atual modelo pedagógico, contraria o espírito das proposições da LDB 9394/96
e dos PCNs vigentes, ao favorecer a abordagem das atuais teorias da origem e
evolução da vida sem questionamentos pelos alunos em salas de aula,
violentando a proposta de uma educação que examine e confronte os pontos de
vista exarados na Síntese Moderna.
No dia 1º de agosto de 2008 ocorreu em Salvador, no Instituto Anísio Teixeira, da
UFBA, o simpósio “História, Filosofia e Ensino da Evolução”. 1 O simpósio fez
parte dos “Anos Darwin na Bahia”. O simpósio deve ter sido mais um culto à
personalidade de Darwin que continuará até 2009, e as muitas insuficiências do
neodarwinismo no contexto de justificação teórica não devem ter sido
discutidas, e nem deve ter sido mencionado que uma nova teoria da evolução —
a Síntese Evolutiva Ampliada, teoria de evolução não-selecionista, está sendo
elaborada e só deve ser anunciada em 2010.
Sem medo de errar, ou de ser injusto para com os palestrantes, o ensino
unilateral e sem questionamentos de Darwin foi mantido neste simpósio em
detrimento à formação acadêmica dos alunos e de uma educação cidadã.
1. <http://www.fapesb.ba.gov.br/cti/noticias/noticia.2008-07-23.3476461395>
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A “evolução” nunca é definida nos livros-texto de Biologia do
ensino médio como:
I.Mudança ao longo do tempo
O termo evolução é usado para se referir às formas de vida atuais são diferentes das que
existiram no passado distante, e também às mudanças mínimas nas características de espécies
individuais num curto espaço de tempo (microevolução) resultante de uma mudança na
proporção de variantes diferentes de um gene dentro de uma população (genética das
populações).

II. Ancestral comum universal – LUCA [Last Universal Common Ancestor]
O termo evolução expressa a hipótese de que todos os atuais organismos surgiram e
descenderam gradualmente de um ancestral comum no passado distante. Geralmente é
representado por uma árvore da vida com muitos ramos e um só tronco e raiz.

III. O poder criativo da Seleção Natural
O termo evolução neste caso se refere à uma causa ou mecanismo de mudança biótica. O
mecanismo evolutivo geralmente enfatizado nos livros didáticos é a seleção natural agindo
sobre variações aleatórias.
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I - Teoria do Ancestral Comum Universal
II - O poder criativo da seleção natural
III – Considerações finais
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I - Teoria do Ancestral Comum Universal
Argumentos a favor e contra
1.
2.
3.
4.
5.

Sucessão dos fósseis
Homologia anatômica
Homologia molecular
Embriologia
Biogeografia
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I - Teoria do Ancestral Comum Universal

Árvore da Vida de Darwin – 1859
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I - Teoria do Ancestral Comum Universal

Árvore da Vida de Haeckel – 1866
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I - Teoria do Ancestral Comum Universal

Árvore da Vida de Woese – Séculos 20-21
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I - Teoria do Ancestral Comum Universal
1. Sucessão dos fósseis
Argumentos a favor
A seqüência dos fósseis nas rochas sedimentares contam
parte da história da vida na Terra.
No registro fóssil, os estratos inferiores seriam os mais
antigos.
As formas de vida mudam ao longo da história geológica
em padrões reconhecidos: surgimento e desaparecimento
[“sucessão geológica”, Darwin; “sucessão fossilífera”,
ciência moderna] das formas de vida.
Uma tendência de formas simples para formas complexas.
Os fósseis mais novos descenderiam dos mais antigos.
Cada criatura da Terra descenderia de um único ancestral
comum primitivo: a raiz da Árvore da Vida. *
16

Existência de formas “intermediárias” ou “elos
transicionais” .
Fósseis de répteis tipo mamíferos (Permiano e Triássico,
200 a 300 milhões de anos atrás): traços reptilianos com
algumas características mamíferas.
Lacunas no registro fóssil são apresentadas nos diagramas
de árvores evolutivas por linhas pontilhadas. [........]
Estas lacunas de formas transicionais devem ser
encontradas pela análise de semelhanças e diferenças
dos organismos.

Archaeopteryx lithographica
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I - Teoria do Ancestral Comum Universal
1. Sucessão dos fósseis
Argumentos contra
A maioria dos críticos concorda: o registro fóssil mostra mudança
ao longo do tempo, mas as formas animais mais recentes nem
sempre são mais complexas do que as antigas.
Além disso, eles afirmam: o padrão geral da evidência fóssil
contradiz a história evolutiva da vida em dois aspectos
importantes e fundamentais no contexto de justificação teórica.
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1. Os paleontólogos descobriram que
as novas formas animais quase
sempre aparecem subitamente
—e não gradualmente— no
registro fóssil, sem conexões
óbvias com animais que vieram
antes.
Este surgimento abrupto dos
principais filos de animais no
registro fóssil há mais ou menos
530-550 milhões de anos atrás é
bem conhecido como a Explosão
Cambriana.

Isso teria ocorrido num período
de 7 a 10 milhões de anos (2/10
de 1% da história geológica), mas
as implicações contrárias aos
processos lentos e graduais
darwinistas não são abordadas
por nenhum livro didático de
19
Biologia do ensino médio.

2. A estabilidade das formas biológicas.
Recentes estudos de fósseis revelam
que a maioria das formas animais
permanece relativamente estável por
toda a sua existência na Terra. Os
cientistas chamam isso de estase
quando ocorre em nível de espécies.

A descontinuidade das formas
(surgimento abrupto seguido de
estase) é o padrão predominante do
registro fóssil. As formas transicionais
são raras exceções. Segundo Darwin,
isto seria um argumento fatal contra
sua teoria, pois muitos mais formas
transicionais atestando a descendência
com modificação através de uma
ancestralidade comum deveriam ser
encontradas.
20

I - Teoria do Ancestral Comum Universal
2. Homologia anatômica

Humano

Cavalo

Gato

Morcego

Ave

Baleia
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I - Teoria do Ancestral Comum Universal
2. Homologia anatômica
Argumentos a favor

Os animais diferentes com estruturas semelhantes é porque elas
foram construídas por genes homólogos, e porque eles
descenderiam de um ancestral comum.
A seleção natural modificaria os genes ao longo do tempo nos
processos embriológicos produzindo as estruturas anatômicas,
modificando os formatos e tamanhos dos ossos e, em alguns
casos, até eliminando-os.
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1. Um programa genético codificado no DNA “dirige” o
desenvolvimento do embrião.
2. O processo de reprodução transmite o programa de uma
geração para a outra.
3. Algumas vezes uma seção do DNA é copiada incorretamente
modificando o programa.
4. Como resultado, os descendentes de um organismo original
podem ter as estruturas semelhantes, mas não idênticas às do
original.
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I - Teoria do Ancestral Comum Universal
2. Homologia anatômica
Argumentos contra
Características comuns para função comum decorrem da necessidade
de se utilizarem estruturas semelhantes para resolver problemas
funcionais semelhantes.
Homologia devido a leis naturais: as leis da natureza “ditam” o número
limitado dos formatos que um líquido pode ter — funil espiralado quando
desce no ralo da pia, em forma de gota quando cai, e assim por diante. As
leis da natureza garantem que somente alguns padrões anatômicos são
possíveis de ocorrer nas formas animais.
Estruturas homólogas podem ser produzidas por genes diferentes e
podem passar por diferentes etapas de desenvolvimento: os segmentos
corporais das moscas das frutas e das vespas não surgem das mesmas
etapas de desenvolvimento.
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O mesmo gene produz estruturas
adultas diferentes:
O olho da mosca é composto e com
dezenas de lentes separadas. A lula e o
rato têm olhos de lente única tipo câmera
fotográfica. Todas elas se desenvolvem
em etapas muito diferentes, e estão
dispostas de modo diferente uma das
outras. Mesmo assim, é o mesmo gene
Pax-6 que está envolvido no processo de
desenvolvimento desses olhos.

Vertebrado
Rato

Molusco
Lula

Inseto
Mosca

Resumindo: o desenvolvimento de
estruturas homólogas (caso da vespa e da
mosca das frutas) pode ser governado por
genes diferentes e seguir caminhos de
desenvolvimento diferentes; o mesmo
gene pode produzir estruturas adultas
diferentes (caso dos olhos).
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Um beco evolutivo sem saída?
A atual teoria da evolução, Síntese Moderna,
define a homologia como semelhança devido
à ancestralidade comum.
Mas na natureza encontramos semelhanças
não atribuídas à ancestralidade comum: a
pata dianteira da toupeira e da paquinha.

Toupeira

A toupeira é um mamífero, e a paquinha é
um inseto. Os biólogos neodarwinistas
explicam este fenômeno através da
“convergência” ou “homoplasia”:
semelhanças de estruturas que não são
devidas à ancestralidade comum.
Se características similares apontam e não
apontam para um ancestral comum, o que
realmente a homologia nos conta sobre a
história da vida?

Paquinha [Gryllotalpidae]
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I - Teoria do Ancestral Comum Universal
3. Homologia molecular
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I - Teoria do Ancestral Comum Universal
3. Homologia molecular
Argumentos a favor
Semelhança nas moléculas (proteínas) das quais todos os seres vivos dependem
para sobrevivência.
As proteínas de todos os seres vivos são feitas do mesmo “alfabeto” básico de
22 aminoácidos.*
Cada tipo de proteína é formado por estas “letras” químicas como numa frase
em português, organizadas e dispostas de acordo com as instruções armazenadas
em outra molécula: o DNA.
Inúmeros casos de semelhanças de seqüências de aminoácidos para a mesma
proteína em diferentes animais indicariam que estes animas, originalmente,
tiveram um ancestral comum. Por exemplo: chimpanzés e humanos tiveram um
ancestral comum possuindo uma forma ancestral de hemoglobina que evoluiu
mais tarde em duas maneiras levemente distintas.
28

O mesmo tipo de semelhança de seqüência
encontrada nas proteínas também é
encontrado no DNA.
As moléculas do DNA realizam uma função
específica na célula: elas transportam as
instruções para a construção das proteínas.
As instruções são transportadas através da
disposição específica dos caracteres químicos
[bases]: A [adenina], T [timina], G [guanina]
e C [citosina].
O código usado para traduzir as seqüências
de DNA em seqüências de aminoácidos é
essencialmente o mesmo em todos os seres
vivos.
As árvores filogenéticas construídas de
homologias moleculares correspondem às
árvores filogenéticas construídas de
homologias anatômicas.
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Relógio molecular: a evidência nos informa quando os ramos da árvore da vida
teriam se dividido, isto é, quando duas ou mais espécies compartilharam de um
ancestral comum.
Como isso acontece? À medida em que as proteínas evoluem no tempo, suas
seqüências de aminoácidos mudariam um pouco cada vez. Quanto mais tempo
elas tivessem para mudar, mais diferentes elas seriam uma das outras.
Comparando-se as diferenças entre as seqüências da mesma proteína em espécies
diferentes seria possível determinar quando as duas espécies teriam se dividido do
seu ancestral comum, e começado a evoluir independentemente.
As diferenças nas seqüências funcionariam como relógio — um “relógio molecular”.
Este “relógio molecular” determinaria as relações evolutivas entre os organismos,
e indicaria o tempo no passado quando as espécies tivessem começado a divergir uma
outras.
Tudo isso apóia a hipótese do ancestral comum.
30

I - Teoria do Ancestral Comum Universal
3. Homologia molecular
Argumentos contra
Criar uma relação nítida das relações evolutivas é um problema científico
difícil:
A análise baseada em genes diferentes — e até análises diferentes baseadas nos
mesmos genes geram diversidade de árvores filogenéticas.
Uma árvore da vida baseada em anatomia pode mostrar um padrão de relações,
enquanto que uma baseada em DNA ou RNA pode mostrar outro diferente:
1) Análise baseada no gene mitocondrial do citocromo b dos gatos e das baleias
diz que estes animais pertencem à ordem Primata.
2) Análise anatômica nos diz que o gato pertence à ordem Carnívora e a baleia
à ordem Cetacea.
3) Nenhum deles é Primata.
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O código genético não é universal: desde 1985 os biólogos moleculares
descobriram pelo menos 18 códigos genéticos diferentes em várias espécies.1
Muitos deles são significativamente diferentes do código genético padrão.2
O problema do “relógio molecular”: existem muitos problemas conhecidos no
ajuste desses “relógios moleculares”, pois a taxa de mutação varia muito em
resposta a diversos fatores ambientais.3
A origem, o significado e a função dos genes ORFans [Open reading frame] ainda
são desconhecidos e misteriosos.4

1.http://www.ncbi.nim.nih.gov/entrez Digite genetic codes para pesquisar os diferentes códigos
genéticos.
2. Vide Christine Fenske, Gottfried J. Palm e Winfried Hinrichs, “How unique is the genetic code?,
Angewandte Chemie International Edition 42 (2003):606-610.
3. James Valentine, David Jablonski e Douglas Erwin, “Fossils, molecules and embryos: new perspectives
on the Cambrian explosion”, Development 126 (1999):851-859. Os fatores podem ser: o colapso dos
campos magnéticos e as extinções em massa que contribuiriam para a criação de novos nichos ambientais.
4. Daniel Fischer e David Eisenberg, “Finding families for genomic ORFans”, Bioinformatics 15 (1999):759762; Naomi Siew e Daniel Fischer, “Analysis of singleton ORFans in fully sequenced microbial genomes”,
32
Proteins: structure, funtion, and genetics 53 (2003): 241-251.

I - Teoria do Ancestral Comum Universal
4. Embriologia

Embriões de Haeckel – 1892
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I - Teoria do Ancestral Comum Universal
4. Embriologia
Argumentos a favor
Na visão de Darwin, certas semelhanças nos embriões de animais
vertebrados seriam maiores durante os estágios iniciais de desenvolvimento
embrionário:
1.Os organismos descenderiam de um ancestral comum.
2. As semelhanças observadas em embriões diferentes revelariam como os
ancestrais desses organismos se pareceriam. O embrião, Darwin
argumentou, é o animal no seu estado menos modificado, e revela a
estrutura do seu progenitor.
Na visão moderna, os padrões de semelhança embriológica nos animais
seriam melhor explicados pela descendência de um ancestral comum.
34

I - Teoria do Ancestral Comum Universal
4. Embriologia
Argumentos contra
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1. Em 1894, Adam Sedgwick, embriologista na Universidade de Cambridge,
desafiou as duas afirmações de Darwin de que os embriões de vertebrados
eram mais parecidos entre si do que os vertebrados adultos, e que quanto
mais jovem fosse o embrião, maior seria a semelhança.
2. Por quê então a afirmação falsa de semelhança dos embriões de
vertebrados nos estágios iniciais se tornou tão conhecida e amplamente
difundida por mais de 100 anos, e até recentemente nos melhores livrostexto de Biologia? Há duas razões para isso: A) A influência das ilustrações
de Ernst Haeckel; B) As comparações de Darwin e Haeckel deixaram de
fora os estágios incipientes de desenvolvimento.
3. Em 1997, Michael Richardson e um equipe internacional de pesquisadores
compararam os desenhos de Haeckel com a fotografias de embriões
verdadeiros nos seus diversos estágios de desenvolvimento. Eles
descobriram que a distorção da evidência se mostrou como uma das mais
famosas fraudes em biologia: se esses embriões partilhassem de um
ancestral comum, eles seriam parecidos. Eles não são.
4. Alguns autores abalizados como Amabis e Martho não usam mais esta
gravura, mas não explicam aos estudantes porque deixaram de usá-la.
36

I - Teoria do Ancestral Comum Universal
5. Biogeografia
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I - Teoria do Ancestral Comum Universal
5. Biogeografia
Argumentos a favor
1. No Origem das espécies Darwin escreveu dois capítulos examinando e
explicando os padrões da “distribuição geográfica” [“biogeografia” na
nomenclatura moderna] e a semelhança e diversidade de plantas e animais.
Para ele, estes padrões são melhor explicados pela descendência com
modificação de um ancestral comum.
2. A explicação mais cogente para a distribuição das espécies é a migração e
subseqüente evolução adaptiva.
3. A concentração de mamíferos marsupiais na Austrália e América do Sul* seria o
resultado de processos evolutivos ocorrendo em locais isolados.
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I - Teoria do Ancestral Comum Universal
5. Biogeografia
Argumentos contra
1. Os críticos modernos do neodarwinismo destacam: a migração e adaptação
não é igual a mudança macroevolutiva. As variações são mínimas, e não
favorecem a visão antiga de Darwin e nem a moderna. Razão?
A evidência é compatível tanto com uma visão polifilética quanto com a visão
monofilética. A evidência, à primeira vista, é inconclusiva.
2. Os padrões de distribuição geográfica que observamos levantam
questões profundas sobre a hipótese do ancestral comum universal. Se a
hipótese for verdadeira, ela deve ter um mecanismo capaz de produzir
mudança macroevolutiva: transformar um tipo de animal em outro
fundamentalmente diferente.
3. Os exemplos modernos dos tentilhões de Darwin e das moscas-de-frutas do
Hawaii são apenas variações de pequena escala em características existentes.
As mudanças podem ter ocorrido porque essas populações ficaram isoladas e
perderam informação genética. Mudanças macroevolutivas de grande escala
exigem a adição de nova informação genética e não a sua perda.

39

Darwin estava errado sobre a Árvore da Vida
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II - O poder criativo da seleção natural
Argumentos a favor

Exposição Manimals — Daniel Lee 2004
http://www.photoinsider.com/pages/lee/lee.html
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II - O poder criativo da seleção natural
Argumentos a favor
A seleção natural é um processo em três etapas lógicas:
1. Variação — todos os organismos variam. Essas variações forneceriam
a matéria-prima para mudanças nas formas biológicas ao longo do
tempo.
2. Hereditariedade — as variações devem ser hereditárias.
3. Diferencial de reprodução ou diferencial de sobrevivência. A
vantagem competitiva seria passada para as próximas gerações,
fazendo com que a população sobrevivente seja diferente da população
original.
Darwin concluiu que, se estes três elementos estiverem presentes, e a
seleção natural tiver todo o tempo necessário, ela pode produzir
42
mudanças biológicas significantes, inclusive transformar um

II - O poder criativo da seleção natural
Argumentos contra
A maioria dos críticos do argumento de Darwin concorda: a natureza pode
“selecionar” as adaptações ou variações bem sucedidas, e produzir
mudanças de pequena escala (Evolução # 1), mas o poder da seleção natural
para mudar as espécies é limitado.
A questão não é a obtenção de uma pequena variação intra-espécies, mas se
a seleção natural pode produzir realmente as mudanças de larga escala
interespécies conforme preconizado pela teoria da evolução de Darwin.
A teoria de Darwin exige que as espécies tenham uma imensa capacidade de
mudança, mas a evidência das experiências de cruzamento indicam limites
definidos do quanto uma espécie pode mudar.
A teoria de Darwin exige que as espécies exibam uma tremenda elasticidade
– ou capacidade de mudança, mas as experiências demonstram o contrário.
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Os exemplos clássicos de seleção artificial e de microevolução falham
na demonstração do poder criativo da seleção natural: estes processos
não produzem a nova informação biológica necessária para a
construção de novas formas de vida.
As mudanças microevolutivas de pequena escala não podem ser
extrapoladas para explicar as inovações macroevolutivas de
grande escala. Razão? Um processo que perde informação genética
não pode explicar a origem de um novo tipo de animal (processo que
exige um influxo de informação genética).
A seleção natural funcionaria mais como um editor, mas não como
autor.
A nova teoria da evolução — Síntese Evolutiva Ampliada, não será
selecionista. Deverá ser lançada em 2010 após o culto à personalidade
de Darwin em 2009 que ocorrerá no mundo inteiro: uma expressão de
idolatria secularista.
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III - Considerações finais
A natureza da dissensão em ciência
A ciência é mais do que descobrir fatos. A ciência também é como
interpretar os fatos.
Parte do processo científico é debater e discutir qual interpretação
dos fatos melhor explica o que nós sabemos. É por isso que os
cientistas devem ser livres para usar todo o conhecimento que têm
sido reunido pelos demais cientistas.
Praticar a ciência deve ser a realização de um grande esforço na
elaboração de declarações verdadeiras sobre o mundo natural
usando todas as evidências que nós reunimos, seja qual for a fonte
ou aonde elas nos levarem.
Uma educação que não considere a abordagem das evidências e as
investigações sobre o status científico das teorias, não é educação, é
doutrinação ideológica travestida de ciência.
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Considerações finais
Por quê uma educação baseada pelas evidências
e pelas investigações?
Porque Charles Robert Darwin (1890-1882) recomendou
esta abordagem pedagógica par excellence já em 1859:
“Estou bem a par do fato de existirem neste volume
pouquíssimas afirmativas acerca das quais não se possam
invocar diversos fatos passíveis de levar a conclusões
diametralmente opostas àquelas às quais cheguei. Uma
conclusão satisfatória só poderá ser alcançada através do
exame e confronto dos fatos e argumentos em prol
deste ou daquele ponto de vista, e tal coisa seria
impossível de se fazer na presente obra.” [Ênfase nossa] —
Origem das Espécies, p. 36.
A educação baseada pelas evidências e pelas
investigações atende ao espírito científico objetivo e
liberal de Darwin e da LDB 9394/96. O que temos hoje,
não é educação, mas sim doutrinação ideológica do
naturalismo filosófico travestido de ciência.
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Posfácio-memorial
Os pais de Guillermo Gonzalez
fugiram de Cuba buscando a
liberdade civil nos Estados Unidos
nos anos 1960s.
Ex-professor em Astronomia na
Idaho State University, autor de
livro-texto adotado na ISU e em
diversas universidades nos EUA, e
autor de mais pesquisas do que a
maioria dos colegas de
departamento, teve a estabilidade
acadêmica [‘tenure’] negada por
razões infundadas.
Embora nunca tenha ensinado a
teoria do Design Inteligente em
sala de aula, Gonzalez defende
essas proposições no livro com
Jay Richards: “The Privileged
Planet”.
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