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RESUMO 

 

A Evolução Biológica possui grande importância para a compreensão da Biologia, 

bem como para a formação dos cidadãos, uma vez que é considerada o eixo 

norteador para o entendimento dos processos biológicos. O presente trabalho tem 

por objetivo principal verificar as concepções apresentadas pelos professores de 

Biologia do Ensino Médio de seis escolas da rede pública do município de 

Maracanaú-Ceará a respeito da Evolução, e sua forma de lidar com o assunto no 

dia-a-dia, sobretudo nos assuntos polêmicos que cercam a Teoria Evolucionista. 

Para isso, aplicam-se como instrumento de coleta um questionário entre os meses 

de abril a novembro de 2015 para os professores que ministram a disciplina de 

Biologia na 3ª série do ensino médio dessas escolas. Na análise desses 

questionários, verificou-se que os professores tem dificuldade em relação ao objeto 

de estudo da Evolução Biológica, especialmente no que diz respeito ao conceito e 

significado de seleção natural ao domínio das evidencias evolutivas, ao uso de 

conceitos equivocados, muitas vezes ligados a conhecimentos pseudocientíficos. A 

Biologia Evolutiva, na nossa realidade, não é uma prioridade à altura de seu 

potencial e importância, para poder contribuir com as necessidades da sociedade no 

campo de suas aplicações sociais, como nas pesquisas, combates das doenças 

genéticas, tratamento e melhoramento de plantas, garantindo, assim, a 

sobrevivência dos seres vivos. 

 

Palavras-chave: Biologia Evolutiva. Criacionismo. Darwin. Escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Biological Evolution has a great importance to the comprehension to Biology 

studies, as well as to citizens‟ formation, since it is considered the main point for a 

better comprehension of biological processes. This work intends to verify the main 

views presented by teachers‟ high school biology at public schools at Maracanaú‟s 

city (Ceará), about evolution as well as its way of dealing with it on a day-to-day, 

especially in controversial issues surrounding the evolutionary theory. For this, we 

applied a questionaries to the biology teachers in these schools between April and 

November 2015. In the analysis of these questionaries, it was verified that teachers 

have some difficulties to these study thoughts of Biologic Evolution, especially to the 

concept and meaning of natural selection to control of evolution evidences, of 

mistaken conceptions sometimes connected to questionably designated as  such 

scientific knowledge. Evolutionary biology, in our reality, is not a priority up to its 

potential and importance, in order to contribute to the needs of society in the field of 

their social applications, such as in research, combat genetic diseases and treatment 

and plant breeding, thus ensuring survival of living beings. 

 

Keywords: Evolutionary biology. Creationism. Darwin. Schools. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história das chamadas ciências naturais tem apresentado diversas 

controvérsias ao longo do tempo, entretanto provavelmente nenhuma superou 

aquelas relacionadas à origem da vida e das diversas espécies de seres viventes. 

Tais embates têm desafiado concepções tradicionais, e despertado reações ligadas 

aos setores religiosos e seculares que em algumas tendências buscam conciliar 

seus conhecimentos, enquanto outros defendem que as visões não são apenas 

opostas, mas irreconciliáveis (RODRIGUES; CLEMENTINO, 2014). 

Desde a célebre frase de Theodosius Dobzhansky “Em Biologia, nada 

tem sentido, senão à luz da evolução”, a Evolução tem sido tratada como disciplina 

unificadora dos diversos ramos da Biologia (BEGON et al., 2007). É com base no 

conhecimento evolutivo que tem sido conhecida e interpretada a atual diversidade 

dos seres vivos, resultando na modificação de paradigmas, sobretudo nos currículos 

escolares (ALVES; FORSBERG, 2009). 

A má compreensão do que vem a ser a Evolução Biológica é gritante, 

entretanto pode ser um reflexo do desconhecimento das formas de pensamento e 

expressão científicas. Uma boa ilustração é o entendimento comum do termo “teoria” 

frequentemente associada à Evolução, uma vez que no cotidiano, uma teoria pode 

ter o significado de mera hipótese ou suposição, enquanto para a ciência, deve ser 

entendido como uma proposição apoiada por leis gerais, e ainda princípios ou 

causas de algo fartamente documentado (FUTUYMA, 2009). 

De maneira semelhante, o contexto histórico do surgimento e 

desenvolvimento do pensamento evolutivo é ignorado, omitido ou distorcido, a ponto 

de ser criada uma imagem de Charles Darwin como alguém que descobriu por si os 

pontos chaves da Evolução, ou que havia refutado todo o legado da Biologia anterior 

a ele, a ponto de Lamarck ser considerado um oposicionista do pensamento 

evolucionista, como se toda a sua contribuição fosse restrita aos caracteres 

adquiridos repassados às gerações seguintes (CARNEIRO, 2004). 

A formação dos professores é fundamental para que estes assuntos 

sejam tratados de maneira satisfatória, evitando os equívocos recorrentes. Carvalho 

e Gil-Pérez (2006), por exemplo, perceberam que boa parte dos professores de 

ciências teve sua formação marcada por uma série de equívocos, pois ao serem 

inquiridos com respeito a assuntos básicos, não conseguiram fundamentar suas 
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respostas, ou apresentaram explicações evasivas. Entre os conceitos básicos em 

evolução, estão a clássica dicotomia Lamarckismo x Darwinismo, os termos 

“evolução”, “adaptação”, “competição”, “seleção natural” e o grande equívoco em 

considerar a evolução como fruto de finalidade/necessidade (VALENÇA; FALCÃO, 

2012). 

Este fenômeno pode ser explicado com base na formação dos 

professores de Ciências Naturais, que acabam por contradizer os pressupostos de 

Zanotto (2000), Gatti (2008) e Vasconcelos; Lima (2010), que requeriam capacitação 

de modo que os professores pudessem responder e superar os avanços do mundo 

tecnológico por meio do conhecimento científico. Assim, embora seja necessário 

investigar a maneira como os diversos temas das ciências naturais são trabalhados 

em sala de aula, CASTRO; LIMA (2013), é fundamental o conhecimento de como os 

professores compreendem pontos básicos relacionados à Evolução Biológica, que 

poderão refletir sua formação, ao mesmo tempo em que evidenciam a perpetuação 

de equívocos em um assunto delicado por despertar controvérsias e desconforto em 

alguns ambientes escolares (TEIXEIRA; ANDRADE, 2014). 

Diante do exposto, pretendeu-se desenvolver um trabalho de modo a 

contribuir na investigação de como se dá o ensino da Evolução Biológica nas seis 

escolas públicas de Ensino Médio no Município de Maracanaú, localizado na Região 

Metropolitana de Fortaleza. 

De acordo com Tidon e Lewontin (2004), os professores, ao trabalharem 

os conteúdos sobre a Evolução, encontram muitas dificuldades que tornam o ensino 

destes algo muito distante dos alunos. Os referidos autores encontraram problemas 

como interpretações biológicas incorretas tanto por parte dos professores como 

pelos alunos, e a inadequação do conteúdo dos livros didáticos como causas 

contribuintes por um ensino e aprendizagem pouco eficiente dos mecanismos 

evolutivos. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi apresentar uma base teórica acerca 

do histórico de construção da Teoria Evolutiva, investigando as dificuldades e 

problemas no que diz respeito à relação ensino-aprendizagem referente aos 

conceitos e temas da Teoria Evolutiva, por parte dos professores de Biologia, bem 

como propor, a partir daí, um minicurso com material didático desenvolvido em 

enfoques mais holísticos sobre a Teoria da Evolução, para ser aplicado durante a 
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Semana Pedagógica, antes do início do ano letivo do 3º ano, contribuindo assim 

para uma eventual melhora na medida do possível, na abordagem do tema. 

 

Assim, este trabalho teve como objetivos específicos: 

 

 Analisar os conhecimentos básicos dos professores quanto à Evolução; 

 Identificar os principais equívocos na abordagem de temas 

evolucionistas; 

 Identificar a aplicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 

1998) nas atividades de ensino referentes à Evolução; 

 Apontar influências anti ou pseudocientíficas na abordagem da 

temática evolutiva; 

 Propor um minicurso de capacitação sobre o ensino de Evolução aos 

professores, tendo como base os principais resultados deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De acordo com Futuyma (2002), a Evolução Biológica “é definida como o 

processo responsável pela mudança das características hereditárias de grupos de 

organismos, populações e espécies ao longo das gerações”. 

A Evolução Biológica é um fato científico e não suscita dúvidas razoáveis 

sérias. É também um conceito central e unificador da Biologia (MORIN, 2001). A 

importância desta disciplina pode ser vista em parte na ascensão de controvérsias, 

que tem levado o homem a refletir a respeito de seu cotidiano, e tem sido usado 

como base ou fundamento intelectual para pontos de vista filosóficos, éticos e 

sociais. Num sentido mais geral, a Evolução Biológica é simplesmente mudança e, 

assim, é uma ideia de ampla penetração em que as galáxias, as linguagens e os 

sistemas políticos evoluem. Num sentido biológico, a Evolução é mudança fixada 

nas populações dos diversos organismos e consequentemente transcende o período 

de vida de um único indivíduo (FUTUYMA, 1992). 

Dessa maneira, a ontogenia de um indivíduo não é considerada Evolução, 

pois organismos individuais não evoluem. Só são consideradas mudanças evolutivas 

para as populações, aquelas que são herdáveis de uma geração para outra, pelo 

material genético (PURVES et al., 2005). 

As conclusões da história evolutiva são a unidade, a diversidade e as 

características adaptativas dos organismos, sendo compreendidas desta maneira. 

Segundo Futuyma (2002), existem três grandes temas que permeiam as ciências 

biológicas: função, unidade e diversidade. 

A “função” está ligada ao modo de operar, de funcionar, de como ocorre o 

processo. E muitas destas são adaptações, ou seja, características biológicas que 

favorecem a sobrevivência e a reprodução. Em relação à “unidade”, algumas 

características são vistas apenas em alguns grupos de organismos, já outras são 

compartilhadas por quase todos os seres vivos. Futuyma (2002) deu maior 

importância ao tema da ”diversidade”, já que é o grau de variação da vida. 

Para Simpson (1944) uma espécie é uma linhagem que evolui separada 

das outras. Assim, a Evolução Biológica é a descendência, com modificações, e de 

diferentes linhagens tendo origem em ancestrais comuns, por isso se diz que a 

história da Evolução Biológica tem duas bases: a ramificação das linhagens e as 

mudanças internas, podendo ocorrer até extinção. 



14 
 

De acordo com Stebbins (1970), a Biologia moderna tem dois conceitos 

unificadores: o da organização e o da continuidade. A organização se dá em 

qualquer nível, de acordo com as substâncias que compõe a matéria viva. Para o 

autor, o conceito de continuidade da vida baseia-se na hereditariedade e na 

Evolução Biológica, em que as semelhanças entre os organismos é decorrente da 

herança de elementos hereditários de algum ancestral comum. 

De acordo com Futuyma (1992), nem a seleção natural, nem as mutações 

ou qualquer outro processo evolutivo são providenciais; a seleção natural é a 

sobrevivência e maior reprodução de alguns organismos em relação a outros, sob 

diferentes condições ambientais do momento. Daí se diz que a seleção natural não 

tem propósito ou direção, mas sim variações que ocorrem na recombinação e 

mutação, agentes da seleção natural. 

De outro modo, a Evolução Biológica se preocupa como aconteceu as 

transformações gradativas na matéria viva, de maneira que venha possibilitar a vida, 

como também dos caminhos percorridos pelos seres vivos até se chegar à 

diversidade atual (SILVA; COLS,1997). 

A concepção de Evolução é indispensável para compreensão coerente da 

relação entre os seres vivos e a construção dos conhecimentos biológicos. É um 

princípio ordenador que dá sentido aos diversos conhecimentos da vida. 

Tidon e Lewontin (2004) relataram um aspecto comum do ensino da 

Evolução por grande parte dos professores de Biologia que é a abordagem do tema, 

que geralmente acontece no final do terceiro ano do Ensino Médio, de forma 

desconectada dos assuntos discutidos em anos anteriores e também dos demais 

temas discutidos em aula, e ainda acontece com alguns professores ministrar menos 

de dez aulas na abordagem do tema. 

De acordo com Piolli e Dias (2004) a maioria das escolas brasileiras não 

tem abordado a Evolução como eixo integrador, mas como mais um tópico entre 

outros conteúdos. 

Bizzo (1991) investigou concepções de alunos no Ensino Médio sobre 

Evolução Biológica em escolas públicas de São Paulo e constatou que os 

estudantes tinham pouca compreensão sobre o tema. Os alunos compreendiam a 

Evolução como um processo de aperfeiçoamento da espécie humana e significava 

progresso. Para este autor, essas concepções, que entram em conflito com as ideias 

científicas aceitas, são resultados das dificuldades encontradas pelos professores no 
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processo do ensino e aprendizagem. Ele mencionou a necessidade de traçar novas 

estratégias de ensino para o tema. 

Em pesquisa realizada por Santos e Bizzo (2000) foi observado que os 

alunos acreditam que as modificações nos organismos decorrem sempre de uma 

resposta a alguma necessidade, criando essas mudanças do nível do organismo 

individual, e não no nível populacional. Outra concepção foi que a visão da Evolução 

Biológica é sinônimo de aperfeiçoamento, de progresso. 

De acordo com Carneiro (2004) o fato da maioria dos livros didáticos e 

paradidáticos iniciarem a abordagem da Evolução Biológica usando de modelos 

propostos para explicar a origem da vida na Terra pode ser um dos fatores que 

contribuem para este entendimento junto aos professores. 

Um aspecto ressaltado na pesquisa de Meglhioratti (2005) foi que uma 

utilização inadequada da linguagem é a falta de conceitos científicos bem 

estruturados por parte dos professores. E os professores podem ter dificuldade de 

utilizar conceitos, de modo a construir uma compreensão adequada de Evolução. 

O professor deve conhecer a proposta curricular do Ensino Médio de 

Biologia (Anexo A) e procurar seguir este referencial, como melhoria da qualidade de 

sua prática pedagógica. 

 

2.1 A Evolução Biológica no Ensino e na História 

 

Existe uma série de dificuldades dos professores em trabalhar os 

conteúdos da Evolução Biológica, de acordo com Tidon e Lewontin (2004), isso 

ocorre devido os seguintes fatores: 

 
1. Problemas com o material didático onde ocorre 
inadequação dos conteúdos e também com o currículo escolar; 
2. A falta de preparo dos alunos para a compreensão desse 
assunto; 
3. As concepções equivocadas dos próprios professores 
acerca dos conceitos evolutivos e suas interpretações 
biológicas incompletas. 

 
 
Ainda de acordo com os autores citados, persiste a resistência ao ensino 

do Darwinismo, em favor do Criacionismo, devido às crenças religiosas e a 
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realização de campanhas por parte das instituições religiosas, estando muito 

presente na vida das pessoas e influenciando-as. 

O ensino da Teoria Evolutiva é a base fundamental para a compreensão 

dos diversos modelos explicativos da Biologia e também para a formação dos 

cidadãos, pois os diversos fenômenos biológicos dependem do pensamento 

evolutivo para serem compreendidos adequadamente, dentre os quais estão alguns 

de grande importância para a humanidade como a resistência bacteriana a 

antibióticos e das pandemias provocadas por vírus emergentes (SMITH; SIEGEL; 

MCINERNEY, 1995; MEYER, 2005; EL-HANI, 2005). Isso justifica a grande 

importância de seu ensino nas aulas de Ciências e Biologia na escola básica, bem 

como no ensino superior, junto aos cursos de Ciências Biológicas, principalmente 

nos que são voltados para a formação de professores. 

Os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2002) 

enfatizam a grande importância na abordagem evolutiva perpassando os diversos 

conteúdos biológicos, visto que esses documentos incluem a evolução como um dos 

temas estruturadores do ensino de Biologia. As diretrizes curriculares nacionais para 

os cursos de Ciências Biológicas (BRASIL, 2001) também ratificam a centralidade 

da Teoria da Evolução no ensino superior em diversos momentos. 

Apesar da importância da evolução para a Biologia nos diversos níveis 

educacionais, diversos estudos apontam que seu ensino nas escolas ainda não é 

satisfatório, sendo um dos temas mais complexos e polêmicos trabalhados em sala 

de aula (CASTRO; ROSA, 2007; PEREIRA; EL-HANI, 2011; SILVA; SILVA; 

TEIXEIRA, 2011). 

De acordo com Castro e Rosa (2007), os desafios de ordem intelectual, 

formação profissional e crenças pessoais que professores de Biologia enfrentam ao 

trabalhar os conteúdos é tão dificultoso que muitas vezes renunciam a essas aulas a 

fim de evitar possíveis conflitos com os estudantes e até mesmo por não se 

encontrarem preparados para essa discussão. Esse fato compromete a 

aprendizagem não só daquele conteúdo específico, mas também a forma de fazer a 

ciência e da importância da Biologia de maneira mais ampla. É importante lembrar 

que a formação inicial dos professores não costuma incluir a Evolução como eixo 

articulador dos diferentes campos do conhecimento biológico, muitas vezes limita a 

uma única disciplina. 
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Após Aristóteles, houve a continuação das três tradições biológicas 

gregas: 1) da história natural, baseada na descrição e classificação das plantas, foi 

desenvolvida por Theofrasto (371 – 268 a.C) e Dioscórides (50 -70 d.C); 2) da 

filosofia, originada com os filósofos jônicos Thales, Anaximandro, Anaximedes e 

seus seguidores, que representa os primórdios da ciência, ou seja, os filósofos 

procuravam causas para fenômenos naturais; 3) a tradição biomédica, que alcançou 

seu desenvolvimento com Galeno (131-200 d.C.), cuja influência perdurou até o 

século XIX. 

De acordo com Futuyma (1992), o crescimento das coleções científicas 

de plantas e de animais levou a uma necessidade de um sistema de classificação 

que iniciou com Cesalpino (1569 – 1603) e chegou ao apogeu com Carl Linnaeus. 

Como naturalista observou a descontinuidade das espécies, e achava impossível 

uma espécie mudar para outra. A sua insistência da delimitação das espécies, nos 

primeiros escritos foi essencial para o desenvolvimento da Teoria Evolucionista. 

James Hutton (1726 – 1797), geólogo escocês considerado como pai da 

Geologia, propôs que as constatações e observações geológicas deveriam ser 

explicadas por meio de fenômenos observáveis. Princípio chamado de 

uniformitarismo ou atualismo. Para ele, os processos geológicos são graduais e 

operam constantemente ao longo do tempo e que, nesta base, a Terra deveria ser 

tão antiga que não seria possível perceber vestígios de um começo e nem de um 

fim. William Smith (1769 – 1839) deu inicio ao procedimento de ordenamento dos 

estratos geológicos, por meio das análises fossilíferas nas camadas durante seus 

trabalhos de mapeamento geológico da Inglaterra (TEIXEIRA, 2000). 

George Cuvier (1769-1832), considerado o fundador da Ciência da 

Paleontologia, realizou várias pesquisas sobre as ossadas fósseis e, através dos 

seus estudos, enunciou o princípio de correlação dos caracteres. Suas análises 

revelaram que mastodontes e mamutes eram espécies distintas, diferentes de 

qualquer animal vivo, dando fim a um longo debate sobre a possibilidade ou não da 

ocorrência de extinção de espécies (CARVALHO, 2004). 

Georges Louis Leclerc, conhecido pelo título Conde de Buffon (1707 – 

1788) sugeriu a ancestralidade comum em alguns organismos, apontando 

semelhanças entre os seres vivos. Ele afirmava que todas as espécies dentro de um 

gênero compartilhavam o mesmo molde interno, tinham surgido de um ancestral 

comum e tinham sido modificadas de modo diferente pelas condições climáticas às 
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quais foram expostas. Apesar de suas convicções, Buffon não forneceu um 

mecanismo coerente para explicar essa ancestralidade (MARTINS, 1993). 

Foi somente no século XIX que as ideias evolutivas passaram a integrar 

definitivamente as concepções a respeito das espécies, basicamente, com aquelas 

de Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, cavaleiro de Lamarck (1744- 1829) 

(RIDLEY, 2006). 

No século XVIII, havia a busca pela descrição, a comparação e a 

classificação dos organismos. Por isso, a Anatomia passou a ser cada vez mais 

comparativa e desenvolveu um novo método para o estudo da diversidade. O 

método comparativo teve início na segunda metade do século XVIII. E continua 

sendo um dos grandes métodos da ciência, junto com a experimentação (MAYR, 

1998). 

Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, cavaleiro de Lamarck (1744- 

1829), propôs uma teoria de transformação, que postulava uma tendência intrínseca 

dos organismos a buscarem a perfeição, como também a capacidade de se 

ajustarem as condições do meio. Estas ideias persistem até hoje. No entanto 

Lamarck não teve sucesso em explicar sua teoria, devido as crenças convencionais 

da época, como a herança dos caracteres adquiridos utilizada depois por Darwin na 

hipótese da Pangênese. Lamarck foi muito importante, foi o primeiro a perceber que 

os organismos vivos passam por mudanças adaptativas, além de ter contribuído 

para o conhecimento da botânica e classificação dos invertebrados (MARTINS, 

1993). 

Lamarck dizia que o ambiente é o direcionador do caminho particular de 

progressão, sendo que sua alteração modifica as necessidades do organismo e 

esse muda o seu comportamento e, consequentemente, usa alguns órgãos mais do 

que outros; em outras palavras, os órgãos que desenvolvem intensa atividade 

crescem e se tornam mais eficazes e aqueles poucos utilizados se atrofiam e 

degeneram (Lei do Uso e Desuso) (SONCINI, 1993; FUTUYMA, 2002). 

De acordo com Martins (1993), as quatro leis consideradas por Lamarck, 

e suas principais contribuições, são: (1) tendência para o aumento da complexidade: 

Lamarck constatou, a partir de comparações entre os organismos atuais com outros 

que surgiram antes, que havia um aumento da complexidade dos organismos; (2) 

surgimento de órgãos em função de necessidades e que acabam se mantendo: “A 

produção de um novo órgão em um corpo animal resulta de uma nova necessidade 
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que surgiu e que continua a se fazer sentir e de um novo movimento que essa 

necessidade faz nascer e mantém”; (3) Lei do Uso e do Desuso: Para Lamarck, o 

uso frequente de um órgão aumenta sua capacidade, seu desenvolvimento, e 

órgãos pouco utilizados podem atrofiar e perder suas funções. Veja o exemplo da 

girafa, que, segundo o autor, de tanto forçar a musculatura, acabava por alongar o 

pescoço e; (4) herança dos Caracteres Adquiridos: Lamarck afirmava que algumas 

características adquiridas durante a vida dos organismos eram transmitidas para as 

próximas gerações, mas não conseguiu explicar o mecanismo dessa transmissão. 

Lamarck aceitava o processo evolutivo dos organismos como um 

progresso. Ele entendia a evolução como sendo um mecanismo de aumento de 

complexidade que leva ao aperfeiçoamento, e atribuía isso ao uso e desuso de 

partes do corpo, que resultava na adaptação ao meio onde os organismos 

vivenciavam (MARTINS, 1997). 

 

2.2 O Pensamento Evolutivo antes de Darwin 

 

O surgimento das ideias pré-evolucionistas sobre a origem das espécies 

apareceram inicialmente com os filósofos, entre eles Anaximandro (Séc. VI a.C.), 

Empédocles (Séc.VI a.C.), Xenófanes (Séc. V a.C.), Platão (428/7 – 348/7 a.C.), 

Aristóteles(Séc. IV a.C.) e outros (MOODY,1975). 

Para Anaximandro as criaturas vivas eram formadas de água aquecida 

pelo sol e os seres humanos e outros animais descendiam dos peixes. Empédocles 

acreditava, que no principio, várias partes de animais, vários membros e órgãos 

foram formados e depois reunidos em combinações aleatórias. Mas só algumas 

destas combinações poderiam sobreviver (FUTUYMA, 2009). 

Xenófanes (570 - 460 a.C.) é a primeira pessoa a utilizar a observação de 

fósseis, como as conchas petrificadas inclusas nas rochas, que na verdade eram 

restos de animais que existiram anteriormente. Ele verificou a existência de fósseis 

de espécies marinhas onde hoje é terra firme, indicando que o oceano cobriu esta 

área no passado, atestando, a possibilidade de transformações na história da Terra. 

(SILVA, 2001). 
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Platão (428/7- 348/7 a.C.) elaborou o conceito de “essência”, “ forma” ou 

“ideia” a partir do pensamento, “como poderia existir tantas formas semelhantes de 

vida?” (FUTUYMA,2002). 

De acordo com o filósofo Platão, a categoria espécie estava ligada a 

essência das coisas, a ideia, a criação, assim, toda espécie de ser vivo no mundo 

consistia numa cópia da perfeição, numa cópia da espécie perfeita, que existe 

somente no mundo das ideias (CHAVES, 1993). 

Para Platão, o homem era dividido em corpo e alma. O corpo era de 

caráter material, mutável e corruptível. Já a alma, seria a porção divina do ser, a 

parte imutável e perfeita. Sob os efeitos de estar no mundo (algo que ele chamava 

de “ação do devir”) sofria um processo de corrupção de degeneração. Esse 

processo degenerativo do homem no período da criação foi responsável, de acordo 

com o filósofo, pelo surgimento de todos os outros seres menos perfeitos, como as 

mulheres, as aves, os escravos, os animais terrestres e outros (VLASTOS, 1987). 

Aristóteles (348 – 322 a.C.) , aluno de Platão, reformulou sua teoria. Em 

razão de seu grande conhecimento biológico, e de seu inegável empirismo, 

enxergava a natureza de forma organizada. Defendeu a ideia de que, as espécies, 

no mundo tinham características fixas e permanentes. As mudanças deveriam ser 

vistas como erros, imperfeições na criação original, na expressão da “ideia”. Ele 

criou a escala natural, onde mostrava uma hierarquia que achava existir entre a 

matéria inanimada, formas de vida parcialmente animadas, as plantas e 

invertebrados, até as mais “superiores” formas de vida e por último ao homem 

(SONCINI, 1993). 

O pensamento platônico-aristotélico em sua totalidade foi incorporado a 

teologia cristã, onde Deus criou tudo que existe a partir da “ideia” da “essência” não 

havendo lugar para extinção, pois haveria a ideia da imperfeição em sua criação 

(LOVEJOY,1936). 

A humanidade descendia de um único casal, Adão e Eva, que foram 

criados a partir da imagem e semelhança de Deus, com poder sobre todos os seres 

da terra. Originou-se assim, uma hierarquia natural entre tudo que existe no planeta 

terra e no campo espiritual (GOULD, 1994). 

O pensamento de Platão, Aristóteles e a Bíblia é chamado de fixismo, e 

no campo filosófico é conhecido como fixismo platônico-aristotélico, já no da religião 

é criacionismo judaico-cristão (FREIRE; MAIA, 1998). 
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Dois grandes paradigmas estão presentes no conhecimento relacionado 

aos seres vivos: o fixismo/criacionismo e o evolucionismo (FREIRE; MAIA, 1997). 

Sendo deste modo, observa-se o rompimento com o fixismo e do restabelecimento 

do evolucionismo dentro da ciência biológica. 

O conceito de fixismo foi perdendo força, por causa do desenvolvimento 

da ciência empírica, surgindo o pensamento evolutivo, graças aos avanços 

científicos da geologia, a filosofia da natureza (ciências físicas) e a história natural 

(MAYR, 1998). 

 

2.3 O Pensamento Evolutivo e as Influências de Darwin 

 

A contestação teórica entre fixismo e transformismo invade o século XIX 

(CHAVES, 1993). A Inglaterra Vitoriana sofre no início do século XIX com a agitação 

e o tumulto em todo país. É nesse contexto de revolução social, de ideias ateístas e 

evolucionistas que Charles Robert Darwin (1809 – 1882) começa seus estudos de 

Medicina. Entretanto, Darwin, abandona o curso de medicina e começa estudar para 

a carreira no clero do Christ`s College, Universidade de Cambridge (FUTUYMA, 

2002). 

De acordo com Desmond e Moore (2000), em 1826, Charles Darwin 

começa participar de encontros na Sociedade Pliniana, onde estudantes radicais e 

livres pensadores exigiam naquela época que a ciência fosse baseada em causas 

físicas e não em forças sobrenaturais. Todavia, era apaixonado por História Natural, 

excelente observador e muito criativo nas formulações de suas hipóteses 

explicativas para os fenômenos observados. Sua vida sofre grande mudança após 

receber e aceitar o convite para servir como naturalista no HMS Beagle, um navio da 

frota britânica que estava sendo mandado para uma expedição para cartografar as 

águas da América do Sul. O navio deixa a Inglaterra no dia 27 de Dezembro de 

1831, retornando em 2 de Outubro de 1836. Ao longo desses cinco anos, passando 

pela costa da América do Sul, Galápagos, Equador, Taiti, África do Sul etc., Darwin 

coletou espécimes e fez observações de tudo que encontrou de origem biológica e 

geológica. Foi por meio de observações, que Charles Darwin começou a levantar 

dúvidas acerca da fixidez das espécies (FUTUYMA, 2002). 
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Os fatos e observações foram fundamentais para a elucidação da Teoria 

Evolutiva darwiniana: (1) A conclusão de que as espécies de pássaros catalogados 

(os tentilhões) deveriam ter sido desenvolvidas a partir de ancestrais comuns, visto 

que eles eram muito diferentes de uma ilha para outra, sendo, assim espécies com 

características semelhantes, porém distintas. Darwin também mostrou que as 

tartarugas gigantes vistas por ele também eram diferentes de uma ilha para outra; 

(2) A similaridade entre fósseis e mamíferos vivos observados na América do Sul 

desperta a noção de ancestralidade e por último; (3) a leitura de duas importantes 

obras – o livro do Economista Malthus e o livro do Geólogo Charles Lyell (BIZZO, 

1991). 

Thomas Malthus, economista, afirmava em seu livro, que a população 

humana e a demanda de recursos gerada pela mesma excederão sempre a 

produção de alimentos e outros bens necessários (DESMOND; MOORE, 2000). 

Assim Darwin utilizou as ideias e luta pela existência de sua época para entender a 

natureza por meio da seleção natural. 

Apesar da Teoria de Seleção Natural ter ficado conhecida por meio da 

publicação do livro de Darwin, Wallace também chegou a resultados semelhantes. O 

que os registros bibliográficos indicam é que, de maneira independente, Darwin e 

Wallace formularam, em 1858, a Teoria da Seleção Natural. 

Alfred Russef Wallace (1823-1913) enviou em junho de 1856 para Darwin 

um manuscrito intitulado de “On the tendency of varieties to depart indefinitely from 

the original type” (“Sobre a tendência das variedades de se afastarem 

indefinidamente do tipo original”, em tradução livre (RIDLEY, 2006). 

Darwin apresenta, oralmente, extratos de seu ensaio de 1844 junto com o 

manuscrito enviado por Wallace em um evento em Londres e se propõe a escrever 

um resumo do livro que originalmente ele gostaria de escrever. Em 24 de novembro 

de 1859, ele publica em 490 páginas, o resumo referido sob o título de: “On the 

Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured 

Races in the Struggle for Life” (Sobre a Origem das Espécies por Meio da Seleção 

Natural, ou A Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida) (HORVITZ, 

2003). 
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2.4 As Concepções Evolucionistas 

 

Segundo Futuyma (2002), o livro “A Origem das Espécies” de Darwin 

apresentava duas teses principais: a primeira consiste na afirmação de que todas as 

espécies, vivas ou extintas, descendem sem interrupção, de uma ou poucas formas 

de vida. O Evolucionismo admite que as espécies podem sofrer transformações ao 

longo do tempo. 

A ideia de ancestralidade comum de acordo com Darwin rompia 

completamente com as fortes influências do pensamento platônico-aristotélico, 

pensamento esse que enxergava as coisas naturais em uma linha única de 

progresso, desde as coisas inanimadas mais simples até os animais mais complexos 

e perfeitos, culminando em nossa espécie. Darwin defendia que o processo 

evolutivo era aberto, contingente, sem meta ou objetivo definido. 

Após um período de controvérsias na década de 1860, Darwin e seus 

seguidores conseguiram convencer grande parte dos naturalistas contemporâneos 

de que diversas características dos seres vivos podem ser explicadas pela 

transformação das espécies por um processo de descendência com modificação 

(BOWLER, 1983). 

Futuyma (2002) descreve assim o que para ele seria a segunda 

contribuição de Darwin em seu famoso livro: 

 
O segundo, e mais importante tema do The Origin of Species é 
a verdadeira e original contribuição de Darwin: sua teoria dos 
agentes casuais da mudança evolutiva. Era a sua teoria de 
seleção natural. (FUTUYMA, 2002, p.21). 

 
 

Em “A origem das espécies”, Darwin (2000) aborda a exposição dos 

organismos à seleção natural: 

 

[...] os seres orgânicos se empenham incessantemente em se 
multiplicar seguindo uma progressão geométrica; cada indivíduo, em 
algumas fases da vida, durante determinadas estações do ano, no 
decurso de cada geração ou em certos intervalos, deve lutar pela 
sobrevivência e permanecer exposto à destruição. Quando refletimos 
sobre esta luta universal, podemos consolar-nos com a certeza de 
que a luta não é incessante na natureza, de que o medo é 
desconhecido, de que a morte está geralmente pronta, e de que os 
seres vigorosos, sadios e afortunados sobreviverão e se multiplicarão 
(DARWIN, 2000, p.91). 
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A Teoria da Seleção Natural afirmava que uma espécie é alterada ao 

longo do tempo porque indivíduos em qualquer geração são descendentes e herdam 

propriedades somente de alguns indivíduos da geração anterior, especialmente, 

daqueles que diferem de outros indivíduos com relação a algumas vantagens, 

alterando, com o passar do tempo, as características da espécie. 

Mayr (1998) sustenta que a Teoria da Evolução de Darwin apresenta na 

verdade um arcabouço teórico de cinco teorias, que são suficientemente, 

independentes uma das outras. E essas teorias seriam: (1) evolução, o mundo é 

mutável e os organismos transformados ao longo do tempo; (2) descendência 

comum, os organismos descendem de ancestrais comuns; (3) multiplicação de 

espécies, explica a enorme diversidade orgânica pelo estabelecimento de 

isolamento geográfico entre populações que evoluem para novas espécies; (4) 

gradualismo, as mudanças evolucionárias são graduais; e (5) seleção natural, as 

mudanças evolutivas ocorrem por meio de uma produção abundante de variações 

genéticas e os indivíduos que sobrevivem tem melhores adaptações. 

A reunião de toda essa instrumentária teórica, publicado na “Origem das 

espécies”, revolucionou não somente a Biologia, mas todo o pensamento ocidental 

(FUTUYMA, 2002). Darwin após sua publicação sofreu críticas duras. A Evolução 

em si começa a ser inquestionável, entretanto, o mesmo não acontece com a Teoria 

da Seleção Natural. 

A partir da década de 1870, a ideia de Evolução alcançou, ao menos na 

comunidade científica, de grande aceitação. No caso da Teoria da Seleção Natural, 

contudo, a história foi mais conturbada. Para muitos cientistas do final do século XIX, 

restavam dúvidas sobre o papel da seleção natural (BOWLER, 1983). 

 

2.4.1 O Pensamento Evolutivo e a Evolução após a “Origem das Espécies”  

 

Mayr (1998) acreditava que as polêmicas em torno da Evolução se deram 

porque a mesma se opõe a crenças básicas da sociedade, tais como: (1) um mundo 

constante; (2) criação do mundo; (3) posição única do homem; (4) crença na filosofia 

essencialista; (5) uma interpretação causal da natureza; (6) uma causa final ou 

teleológica. 
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O trabalho de Johann Mendel (1822-1885) é um dos primeiros a 

apresentar um modelo matemático preciso sobre um fenômeno biológico, seguindo 

as normas do método científico utilizado pela Física. Uma das novidades dos 

trabalhos de Mendel estava no fato de estudar-se a herança a partir de 

características discretas e pouco influenciadas pelo ambiente (CHAUTHARD-

FREIRE-MAIA, 1990). 

A genética mendeliana foi, inicialmente, encarada como um golpe fatal no 

darwinismo, pois, se o darwinismo tinha a preocupação de explicar a mudança 

evolutiva, o mendelismo se preocupava com a estabilidade dos processos de 

herança, desprezava a variação contínua, base do darwinismo, e enfatizava a 

variação discreta (CHAUTHARD-FREIRE-MAIA, 1990). 

Em oposição às ideias evolutivas darwinistas, para as quais as mudanças 

hereditárias são lentas e graduais, Hugo de Vries (1848-1935) propôs o 

Mutacionismo. Nesta teoria, o surgimento das modificações que permitiam a 

evolução biológica se fazia de maneira abrupta e aleatória e se transmitia às 

gerações futuras, conferindo características favoráveis ou desfavoráveis (LARGENT, 

2009). 

As contradições existentes entre o darwinismo e as demais teorias 

evolucionistas (mendelismo e o mutacionismo - citadas acima) se estenderam 

durante as décadas de 1890 e 1920. Tais teorias eram explicitamente 

antidarwinistas, porque negavam o papel da seleção natural no processo evolutivo e 

foram populares entre os cientistas. Nesse período, a aceitação da teoria darwinista 

diminuiu tanto que o historiador da Biologia Peter Bowler o denomina “eclipse do 

darwinismo” (LARGENT, 2009). 

De acordo com as noções de Darwin sobre seleção natural e as noções 

sobre genética, há duas correntes: a Corrente Selecionista e a Corrente 

Mutacionista. E com as descobertas das leis de Mendel surgiram os argumentos 

para a Corrente Mutacionista. A mutação era a principal forma de Evolução 

Biológica. A Seleção Natural contribuiria para acabar as mutações não vantajosas 

de uma população. O progresso evolutivo ocorre quando surge uma mutação valiosa 

fazendo a substituição pela antecessora com menos valor (LARGENT, 2009). 

De acordo com Mayr (1998), os argumentos que levaram à queda do 

mutacionismo eram baseados no fato de que Evolução Biológica das populações 

ocorre pela dispersão de caracteres favoráveis e assim, dos genes favoráveis 
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responsáveis por eles. Para que a dispersão de uma mutação nova seja favorecida, 

seria necessário levar em consideração o tamanho populacional, o número de 

gerações, a taxa em que a mesma mutação reaparece, o grau em que favorece 

seus portadores. A interação desses fatores é determinante da taxa e da direção das 

modificações das frequências gênicas. 

Segundo Futuyma (1992) a Corrente Selecionista era fundamentada pela 

mais importante das teorias evolutivas de Darwin, o da Seleção Natural. Esta teoria 

tentava explicar com o auxílio de causas materiais, aquilo que havia sido explicado 

por causas sobrenaturais, sendo adotada por August Weimann (1834-1914). Ele 

declarou a “auto-suficiência” da Seleção Natural. No Período Pós-Darwiniano havia 

outras teorias. As três teorias contrárias, mais destacadas foram (1) crença numa 

força direcionadora, intrínseca, ou “força filética”, resultando na evolução por 

“ortogênese”; (2) evolução saltacional; (3) fatores Lamarckianos (herança dos 

caracteres adquiridos). 

A resolução desses conflitos teóricos teve inicio na década de 1930, 

moldada por contribuições de geneticistas, sistematas e paleontologistas, que 

reconciliando a teoria de Darwin com os fatos novos da genética, postularam o que 

ficou conhecido como Teoria Sintética da Evolução, Síntese moderna ou Síntese 

evolutiva. 

 

2.4.2 O Pensamento Evolutivo e a Teoria Sintética da Evolução 

 

Devido as ideias evolucionistas de Darwin e dos trabalhos de Mendel, 

entre as décadas de 1910 e 1940, o geneticista Theodosius Dobzhansky (1900-

1975), juntamente com outros cientistas (Sewall Wright, Ronald Fisher e John 

Haldane, geneticistas; Ernst Mayr e Julian Huxley, sistematas; Bernhard Rensch, 

biólogo do desenvolvimento; George Simpson, paleontólogo; e George Stebbins; 

ecólogo) criou a teoria evolutiva que conhecemos como teoria sintética da evolução 

(COSTA, 2005). 

A Teoria Sintética buscava explicar a origem, a manutenção e a 

variabilidade das populações, sintetizando os dados biológicos e paleontológicos e 

estabelecendo as populações como unidades evolutivas. Nessa teoria, a evolução 

biológica é a mudança que ocorre no conjunto de genes de uma população ao longo 



27 
 

do tempo, o que é causado pelo balanço da ação dos mecanismos que adicionam 

alelos (mutação, recombinação e fluxo gênico) e removem alelos (seleção natural e 

deriva gênica) do conjunto gênico da população. Isso pode causar desde pequenas 

mudanças moleculares até a diferenciação em uma nova espécie (microevolução) 

ou um táxon superior, como gênero ou família (macro evolução) (FUTUYMA, 2002). 

Sendo assim, como diria SONCINI (1993): 

 
Com a teoria sintética, parece ter-se elucidado a questão de como se 
processa a evolução. Com isso, grande parte do conhecimento sobre 
a diversidade dos seres vivos está “garantida. Mas, não podemos 
dizer que as questões sobre evolução estejam todas resolvidas” 
(SONCINI, 1993, p.12). 

 
 

Segundo Meyer e El-nani (2005), a síntese evolutiva, construída com 

base na fusão do darwinismo com o mendelismo teve três pesquisadores de suma 

importância para a elaboração da Teoria Sintética: Ronald Aylmer Fischer (1890-

1962), que construiu modelos matemáticos descrevendo a frequência dos genes sob 

o efeito da seleção natural e usou a genética mendeliana para explicar as diferenças 

entre os indivíduos que eram transmitidos às gerações seguintes; John B. S. 

Haldane (1892-1964), que apresentou provas sobre a rápida atuação da seleção 

natural sobre as populações; e Sewall Wright (1889-1988) que considerou as 

funções das interações gênicas como fonte adicional de variabilidade em pequenas 

populações com elevadas taxas de cruzamento entre parentes e realizou 

importantes contribuições ao estudo da subdivisão das populações e da herança das 

características quantitativas. 

Theodosius Dobzhansky (1900-1975) apresentou aos demais cientistas 

as pesquisas realizadas pelos autores citados anteriormente, resultando em uma 

explosão de atividades que levou à formulação da teoria sintética da evolução ou 

neodarwinismo, na qual a seleção natural passou a ocupar um papel dominante na 

explicação do processo evolutivo. 

Segundo Futuyma (2002): 

 
As principais afirmações da Síntese Evolutiva são os fundamentos da 
Biologia evolutiva moderna. Embora alguns autores tenham 
desafiado ou mesmo rejeitado alguns dessas afirmações e princípios, 
a grande maioria dos biólogos evolucionistas hoje os aceita como 
válidos, usando os como fundamentos para a pesquisa evolutiva 
(FUTUYMA, 2002, p. 26). 
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A Síntese Evolutiva foi construída sob os alicerces de cinco processos 

básicos da evolução: mutação, recombinação genética, seleção natural e isolamento 

reprodutivo. Os três primeiros são responsáveis pelas fontes da variabilidade; os 

dois últimos orientam as variações em canais adaptativos. Seus pontos básicos são: 

(1) Pontos básicos da teoria moderna; (2) As variações de uma espécie dependem 

das taxas de mutação e recombinação; (3) As mutações e recombinações ocorrem 

ao acaso, (4) A luta pela vida dá-se entre os indivíduos e o meio ambiente; (5) Da 

luta pela vida, resulta a seleção natural dos mais aptos ou adaptados às condições 

do meio e (6) O isolamento geográfico ou sexual impede que as características do 

tipo novo se misturem com as características do tipo primitivo. 

Para obtenção de uma compreensão satisfatória dos aspectos e visões 

defendidas pela teoria sintética da evolução, conceitos fundamentais precisam estar 

bem entendidos, tais como: (1) Genes – são unidades de hereditariedade 

transmissíveis e que mantém sua identidade de geração para geração. 

Costumou-se pensar em um fragmento de DNA transcrito para RNA e 

codificado em um polipeptídio, mas o conceito de gene é muito complexo e entre 

partes de um mesmo gene existem sequências que não são codificados em 

proteínas (íntrons). Nesse sentido, a definição de gene utilizada por Dalkins (2001) é 

coerente “Uma unidade genética pequena o suficiente para durar por um grande 

número de gerações e ser distribuída sob a forma de muitas cópias”. 

(2) Genótipo – Conjunto de genes que um organismo individual possui 

(FUTUYMA, 2002, p. 581); (3) Fenótipo – propriedades morfológicas, fisiológicas, 

bioquímicas, comportamentais e outras de um organismo, manifestada ao longo de 

sua vida, que se desenvolvem pela ação de genes e pelo ambiente (FUTUYMA, 

2002, p.581); (4) Mutação – é uma alteração na sequência de nucleotídeos de DNA. 

As taxas de mutações podem variar de acordo com o fragmento de DNA em questão 

e podem ser influenciadas por elementos mutagênicos presentes no ambiente. A 

afirmação de que a mutação é ao acaso significa que a probabilidade da mutação 

ocorrer não é influenciada por uma utilidade que aquela mutação poderá ter; (5) 

Recombinação genética – Segundo FUTUYMA (2002): 

 
A recombinação difere da mutação, porque ela é, usualmente, uma 
troca reciproca de DNA (genes) que em si mesmo não são alteradas. 
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Ela resulta de dois processos: a reprodução sexual e a formação de 
gametas diferentes daqueles que se uniram para formar o indivíduo 
(FUTUYMA, 2002, p.63). 

 
 

(6) Deriva genética - mudança aleatória da frequência genética; (7) 

Fluxogênico – a variação gênica provocada pela migração entre populações; (8) 

Seleção Natural – é a sobrevivência e/ou reprodução diferencial de classes de 

entidades que diferem em uma ou mais características hereditárias” (FUTUYMA, 

2002). 

O entendimento de evolução biológica não é fácil, se faz necessário o 

conhecimento de outros conceitos científicos e as suas relações. 

 

2.5 As Concepções Naturalistas 

 

Nesta concepção, o homem era produto das determinações naturais, 

vivendo de modo rudimentar, conforme se apresentava a natureza e assumindo uma 

postura mais geral. Sustenta que o ser humano está sujeito às forças da natureza, 

sendo incapaz de gerir seu próprio destino. Trata-se de uma concepção determinista 

e mecanicista. O ser humano se apresenta como um sujeito passivo e receptivo das 

determinações impostas pela natureza, aliando-se a ela, aceitando-a como “divina” 

para não sofrer os efeitos catastróficos, tais como: tempestades, tsunamis, 

terremotos, enchentes sobre sua casa, animais e plantas. 

A necessidade de buscar explicações para sua origem e a dos outros 

seres vivos, até mesmo do universo, levou o homem a criar mitos e teorias a esse 

respeito. A natureza segue suas próprias leis. O mundo seria regido por uma 

harmonia pré-estabelecida – um “pacto” – entre os seres vivos e seu ambiente. 

De acordo com o pensamento de Gleiser (1997), um exemplo disso é o 

modo de pensar o princípio da Geração Espontânea ou Abiogênese, elaborado pelo 

filósofo grego Aristóteles (384 – 322 a.C), em que alguns seres vivos desenvolver-

se-iam a partir da matéria inorgânica em contato com o princípio ativo presente nas 

coisas. Desta maneira, quando as condições naturais do meio fossem favoráveis, a 

vida surgiria. Da gota de orvalho e do lodo, surgiriam os insetos e vermes. Da areia 

e da lama, surgiriam os ratos e peixes.  
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Essa concepção apareceu durante a Antiguidade e persistiu até o século 

XIX. Um dos defensores da Geração Espontânea foi Buffon, cuja teoria foi resumida 

Meyer e EL-Hani (2005, p.19): “a Geração Espontânea origina um conjunto de seres 

vivos e estes, sob a influência do ambiente, dão origem a novas formas, 

aumentando a diversidade de formas vivas”. 

A concepção naturalista foi predominante na Idade Moderna, como fruto 

do pensamento dos filósofos René Descartes e John Locke. O ser humano é visto 

como um ser dualista, ou melhor, a partir de uma substância pensante (alma) e outra 

biológica e corporal. 

Na concepção naturalista vamos encontrar variações, no modo como se 

apresenta o papel da vida orgânica ou dos elementos físico-químicos, como 

causadores da realização dos fenômenos, ou quando há prioridade de um sobre o 

outro. De acordo com Dobzhansky e Cols (1998), estas variações são o Animismo, o 

Vitalismo e o Finalismo. 

No Animismo, o homem primitivo crê que todas as formas identificáveis da 

natureza possuem uma alma e agem intencionalmente, tendo um caminho a 

percorrer.  Esta doutrina abrangia a crença de que não há separação entre o mundo 

espiritual e o mundo físico (ou material), que tudo estavam animado e vivificado, que 

os objetos da natureza eram em sua totalidade seres animados. Também concebia 

a ideia de que existem almas ou espíritos, não só em seres humanos, mas em 

alguns outros animais, plantas, rochas e outras entidades do meio ambiente natural, 

como o trovão, o vento e as sombras. O animismo rejeita, assim, o dualismo 

cartesiano (conceito segundo o qual o ser humano é um ser duplo, composto de 

uma substância pensante e outra extensa) (DOBZHANSKY; COLS, 1988). 

A concepção expressada da época era de que tudo na natureza tinha 

vida. A animação de todos os seres era concebida de forma natural, havendo a 

crença de que as forças da natureza eram capazes de intervir nas questões 

humanas. Não havia diferença entre ser animado e inanimado, ser consciente e 

inconsciente. Dar-se a impressão de que a natureza e a divindade se confundiam. 

Já no vitalismo havia a ideia de existir um princípio irredutível ao domínio 

físico-químico para esclarecer os fenômenos vitais. De acordo com essa concepção, 

o corpo físico dos seres vivos é animado e preso por um princípio imaterial 

denominado força vital, em que sua presença diferenciava o ser vivo dos corpos 
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inanimados e na sua ausência ou falência, acarretaria o fenômeno da morte 

(CUNHA; COLS, 2003). 

No vitalismo, somente os seres vivos possuíam vida e consciência, sendo 

assim capazes de reagir naturalmente e de modo independente, movido por uma 

força desconhecida (substâncias especiais) a qualquer tipo de circunstâncias que os 

afetassem. Quando ocorre harmonia, as partes do organismo se encontram no 

estado de saúde. Havendo desequilíbrio, surgirão manifestações físicas 

desagradáveis, tendo como consequência a doença. Nesta doutrina, existe uma 

força vital que é definida como a unidade de ação que rege a vida física, dando-lhe 

as sensações próprias da consciência (CUNHA; COLS, 2002). 

O finalismo, presente na concepção evolutiva, se baseia no pressuposto 

de que as mudanças que ocorrem nos seres vivos contêm um propósito, sendo 

movidas por causas externas, como se tudo fosse focado para o melhor fim e, ao 

mesmo tempo, buscando a perfeição. Nesta concepção, a evolução orgânica estaria 

orientada para o propósito claro de especialização e aperfeiçoamento, iniciando com 

o ser mais imperfeito, procurando chegar ao mais perfeito.  

A Evolução Biológica acontece para resolver algumas necessidades 

tendo, portanto, uma direção e uma finalidade específica, parecendo ter sua origem 

no pensamento finalista. 

Segundo Carneiro (2004), o pensamento Finalista aparece em Aristóteles, 

no século IV a.C; quando ele, por exemplo, concebe que o olho teria como propósito 

final a visão, isto é, o olho existiria para realizar sua finalidade que é ver. Aristóteles 

também considerava que os seres vivos se desenvolvem numa ordem do menos 

perfeito, ou mais simples, ao mais perfeito ou mais complexo. Na mesma linha de 

raciocínio, segue Teofrasto de Eresos (372-288 a.C), discípulo de Aristóteles e de 

Platão, denominado o fundador da “botânica”. Teofrasto classificou os vegetais 

segundo a hierarquia finalista, em “árvores, arbustos, sub arbustos e ervas”, 

classificação que hoje já não é mais válida na botânica. Nessa concepção, não há 

uma ordem natural, uma escala harmônica que vai de um ser a outro, não 

aparecendo qualquer característica que anuncie uma transformação, uma 

construção, nenhuma espécie de relação de troca entre seres vivos e elementos 

ambientes (Gleiser, 1997). O princípio vital é o que une as concepções animistas, 

vitalista e finalista como sendo também a existência de um princípio imaterial, para 

explicar os fenômenos naturais. 
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2.6 As Concepções Criacionistas 

 

O Criacionismo é a crença que explica a origem do universo, de todos os 

seres vivos, a partir da ação de uma entidade superior, um criador (Deus). Baseia-se 

na fé da criação divina, como narrado na Bíblia ou outros livros sagrados. Essa ideia 

também está presente nas concepções de Aristóteles e Platão, onde o Deus o 

criador é comparável a um artista (VLASTOS, 1987). 

No criacionismo, as formas aparecem independentes umas das outras, 

não há transformação e nem qualquer referência à causalidade evolutiva (GLEISER, 

1997). 

O avanço do cristianismo está em afirmar a possibilidade de uma criação 

adquirida aos poucos, trazendo a ideia de sucessão histórica para a explicação dos 

fenômenos que antes eram aceitos como atemporais. Ainda de acordo com a igreja 

católica, a alma de cada pessoa é criada por Deus e infundida do corpo no momento 

da concepção ou no estado embrionário (MOTA, 2007). 

 

2.7 O ensino de Biologia segundo os documentos oficiais que regulamentam a 

educação 

 

A importância do ensino de Biologia se reflete nas propostas oficiais como 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) com a recomendação para que os 

conteúdos sejam tratados sob o enfoque ecológico-evolutivo, enfatizando a história 

das diferentes formas de vida que ocuparam o Planeta Terra nos diferentes períodos 

(BRASIL, 2002). 

O Ministério da Educação (MEC) por meio dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e das Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN +) (BRASIL, 2002) também reconhece a importância da 

Evolução Biológica e sugere a sua inserção como eixo integrador a envolver todas 

as subáreas do ensino de Biologia. 

Os conceitos evolutivos são considerados essenciais para questões que 

envolvem a sociedade moderna, no entanto as pesquisas desenvolvidas na 

educação mostram que os estudantes entendem muito pouco sobre este processo 

(SANTOS, 2002). 
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O PCNEM (Brasil, 2002) sugere “evolução e ecologia” como eixos 

articuladores do ensino de Biologia, transpassando todos os conteúdos 

articuladores. As orientações curriculares para o ensino médio nas áreas de ciência 

da natureza, matemática e sua tecnologias, do ano de 2006, reforçam o ensino de 

evolução como tema central e unificador do estudo da disciplina. Observamos: 

 
Um tema de importância central no ensino de Biologia é a „origem e 
evolução da vida‟. Conceitos relativos a esse assunto são tão 
importantes que devem compor não apenas um bloco de conteúdos 
tratados em algumas aulas, mas constituir uma linha orientadora das 
discussões de todos os outros temas. (...) importante assinalar que 
esse tema deve ser enfocado dentro de outros conteúdos, como a 
diversidade biológica ou estudo sobre a identidade e classificação 
dos seres vivos, por exemplo. A presença do tema origem e evolução 
da vida ao longo de diferentes conteúdos não representa a diluição 
do tema evolução, mas sim a sua articulação com outros assuntos, 
como elemento central e unificador no estudo da Biologia. (BRASIL, 
2006, p. 22). 

 
 

Os PCN+ (MEC/SEMTEC, BRASIL, 2002) relatam na seção de Biologia, 

que o ensino de Biologia tem sido organizado em volta de varias ciências da vida, 

como citologia, genética, evolução, ecologia, zoologia, botânica, fisiologia, e os 

planos de aprendizagem, sempre mostram apenas a compreensão dessas ciências, 

de suas logicas e conceitos internos, de seu instrumento analítico, de suas 

linguagens e métodos de trabalho, perdendo o entendimento dos fenômenos 

biológicos holísticos e as vivencias praticas desses conhecimentos. O que acontece 

é que todo mundo sabe da importância unificadora da teoria evolutiva, de acordo 

com seus conteúdos biológicos, mas a pratica docente não é colocada em pratica. 

Para direcionar as construções curriculares e pedagógicas. Desse modo a 

ciência passa a ser utilizada como mero instrumento para interpretar a realidade ou 

para nela intervir e os conhecimentos científicos terminam sendo abordados de 

modo descontextualizado. 

Os PCN+ (BRASIL, 2002) com o objetivo de minimizarem a 

descontextualizacão do ensino, propõem algumas resoluções. Sugerem que a 

questão étnica entre nas aulas de genética, e que em ecologia seja abordado com 

mais ênfase o desenvolvimento sustentável. Dividem o ensino de Biologia em temas 

estruturais, sendo o sexto tema a origem e evolução da vida. Este é um aspecto 

positivo, mas a evolução continua sem o devido valor, é vista no ultimo ano 
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(geralmente nas ultimas semanas) do ensino médio, levando a uma extirpação e 

segmentação de um conteúdo que deveria ser norteador e unificador (BRASIL, 

2002). 

Na publicação do MEC, “Ensino Médio: Construção Política - Sínteses 

das Salas Temáticas” (2003), na seção sobre o livro didático, destacou que “alguns 

livros didáticos apresentam reducionismos grosseiros e transposições simplificadas 

da realidade, o que compromete o aprendizado do aluno”. Afirmou também que “há 

muitos livros de má qualidade em que o conhecimento é apresentado de forma 

fragmentada, incluindo muitas vezes conceitos errados ou distorcidos”. Em relação à 

história do pensamento evolutivo, por exemplo, o conhecimento é restrito, 

principalmente, a Darwin, Lamarck, Mendel e ao neodarwinismo (MEGLHIORATTI; 

BORTOLOZZI; CALDEIRA, 2005). 

 

2.7.1 Os Desafios da Relação Ensino-Aprendizagem em Evolução 

 

Um professor, mesmo estando preparado, pode encontrar grandes 

dificuldades ao lecionar a Teoria da Evolução para uma turma heterogênea. Não 

confrontar as teorias evolutivas com a fé dos alunos certamente é o caminho mais 

recomendado. O professor deve fazer com que seus alunos reflitam e raciocinem 

sobre o assunto e que estes cheguem as suas próprias conclusões (MEDEIROS, 

2014). 

Tidon e Lewontin (2004) apontaram que, infelizmente, um dos grandes 

problemas do ensino de Evolução está no preparo dos professores. Segundo os 

autores, embora os professores afirmem que as teorias de Darwin e Lamarck de 

mudança nos organismos vivos seja um conteúdo fácil de lecionar, esses mesmos 

professores responderam outras questões demonstrando claro pensamento 

Lamarckista. Portanto, constata-se uma não clareza da teoria por parte daqueles 

responsáveis por sua transmissão.  

Além da questão religiosa, o desafio na formação de bons professores 

está no material didático de nível superior. A literatura internacional é rica em livros 

de divulgação científica, onde bons exemplos de argumentação e estudos de caso 

são apresentados, alguns deles com versões em português (Dawkins, 1998, 2001a 

e b; Gould, 1999; Zimmer, 1999, entre outros). Embora a disponibilidade de versões 
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traduzidas para o português seja relativamente satisfatória, o preço dos livros tende 

a afastar os leitores (MEDEIROS, 2014). 

Ainda sobre o livro didático, um estudo realizado por Pacheco e Oliveira 

(1997), onde foi analisada a abordagem sobre o tema Evolução Biológica em alguns 

livros, detectaram-se vários problemas: equívocos históricos por parte dos autores; 

abordagem confusa quando os autores valorizam alguns aspectos da História da 

Ciência sobre as Teorias da Evolução, pois mostram ideias do passado e do 

presente de maneira confusa e deturpam fatos importantes e a forma como os 

autores relatam o desenvolvimento da ciência e a história das ideias sobre Evolução 

Biológica, levando os estudantes a terem representações equivocadas a respeito 

das mesmas (CARNEIRO, 2004). 

Há outros aspectos que podem cooperar para essa dificuldade dos 

professores em lecionar o tema Evolução. Inicialmente parecem não reconhecer o 

problema da falta de domínio do conteúdo da Teoria Evolutiva neles mesmos, 

somando a isto, vem: má formação dos professores; condições desfavoráveis de 

trabalho; falta de recursos, principalmente da área científica; informações distorcidas 

pela mídia (PIOLLI e DIAS, 2004). 

Um caso de experiência pessoal relatada por Costa (2004) em seu livro 

“Vivências Pedagógicas em Sala de Aula”, narra uma experiência que também 

acontece com alguns docentes ao lecionar Evolução. Ele relatou que, ao ensinar a 

Teoria da Evolução em uma turma de 1º ano do Ensino Médio, propôs um estudo 

comparativo sobre Criacionismo e Evolucionismo, mas durante tal atividade, alguns 

estudantes elaboraram um abaixo-assinado para que ele deixasse as aulas, já que 

deixara explicita a sua posição evolucionista. Diante da resistência de outros 

estudantes à saída do professor, os estudantes oponentes passaram a levar a Bíblia 

para a sala de aula e discuti-la isolados do restante da turma. Um deles chegou a 

chamar o professor de “Costa Torquemada” (se referindo ao célebre inquisidor 

espanhol). Como resposta a esta situação, o professor mudou sua metodologia, 

exibindo o filme “O vento será sua herança”, que trata do julgamento do professor de 

Biologia John Thomas Seopes, em Dayton, Tennessee, no ano de 1925. Tratou-se 

do primeiro julgamento sobre o ensino da Evolução ocorrido na história. A partir de 

artigos de jornais e revistas, Costa (2004), dividiu a turma em dois grupos, um com 

estudantes que acreditavam no Evolucionismo e outro com estudantes Criacionistas. 
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De acordo com Costa (2004), o resultado obtido foi excelente em relação a 

aprendizagem dos alunos. 

No encerramento do 3º ano, na despedida da turma, chamou uma aluna 

do grupo Criacionista e pediu-lhe desculpas, por ter provocado um conflito quanto à 

sua forma de ver o mundo. A surpresa veio na forma de um abraço com as palavras 

da estudante: “Professor, você me ensinou a ver com outros olhos”. Ele comentou 

como esse fato foi marcante em sua carreira de professor. Sua tentativa na 

abordagem pode ser interpretada como bem sucedida, de estabelecer diálogo 

logrando sucesso na aprendizagem dos estudantes, pois foi necessário existir o 

compartilhamento de ideias entre alunos e professores. 

 

2.7.2 Os Níveis de Alfabetização Biológica e as Modalidades Didáticas no Ensino 

de Biologia 

 

A preocupação em melhorar a qualidade de ensino em ciências no Brasil 

já vem sendo demonstrado desde muito tempo e ganhou maior destaque na década 

de 1970, quando foi duramente criticado. Sendo considerado como saber tradicional, 

apresentado como humanista metafisico e apropriado a uma republicas de bacharéis 

improdutivos (Teixeira, 2000) 

Para Krasilckisk (2005), a evolução do ensino de ciências no Brasil, é 

marcada pelas consequências de crises econômicas, sociais e politicas. 

Na década de 1950 o enfoque para o ensino de ciências, era dado com 

atividades de laboratório, influenciado pela cultura norte americana, o ensino 

tecnicista1970 com base nas discussões, simulações, jogos entre outros para 

resolução de problemas. 

No entanto, o processo de aprendizagem ainda continua sendo grande 

desafio para os educadores. Pois depende do conteúdo que e ministrado e 

particularmente do modo como isso efeito (KRASILCHINK, 2004). 

Passamos por um processo de mudanças, de um saber moderno, 

técnico-cientifico capaz de formar profissionais e trabalhadores eficientes para uma 

sociedade produtiva. 

Hoje a sociedade é surpreendida por novas descobertas a partir dos 

avanços tecnológicos com produtos oriundos da pesquisa cientifica. É na escola não 
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e diferente disso, onde se dá a inserção das mídias, principalmente da informática, 

com montagem de laboratórios de informática e outros. 

A principal mudança é a que se refere aos objetivos do ensino, que 

migrou da simples transmissão de conhecimentos para a necessidade da construção 

do conhecimento do próprio aluno, do seu contexto histórico e social, relacionado a 

ciência, tecnologia e sociedade para aprendizagem eficiente baseado no 

conhecimento cientifico. 

De acordo com o Krasilckisk (2005, p.12), admite quatro níveis de 

alfabetização cientifica-tecnológica (ACT) para a área de Biologia: 

 

a) Nominal - quando o estudante reconhece os termos, mas não sabe o 

seu significado biológico. 

b) Funcional - quando os termos memorizados são definidos 

corretamente, sem que os estudantes compreendam seu significado. 

c) Estrutural - quando os estudantes são capazes de explicar 

adequadamente, em suas próprias palavras e baseando-se em experiências 

pessoais, os conceitos biológicos. 

d) Multidimensional - quando os estudantes aplicam o conhecimento e 

as habilidades adquiridas, relacionando-os com conhecimentos de outras áreas, 

para resolver problemas reais. 

 

É importante que todo aluno passe por todos os níveis, pois cada nível 

esta vinculado ao seguinte. Os alunos ao concluírem o Ensino médio devem atingir o 

4º nível de alfabetização biológica. Eles devem compreender os conceitos básicos 

da disciplina e estar capacitados para entender e explicar a realidade. 

Alguns pesquisadores não concordam com a inclusão de ACT na unidade 

escolar. Cachapuz (2005) comenta que outros investigadores argumentam que para 

se trabalhar com produtos tecnológicos não precisa conhecer os princípios  

científicos de cada um. Temos como exemplos o celular, computador e 

medicamentos. 

A educação cientifica e tecnológica é fundamentada nos princípios de 

liberdade, democracia e participação cultural com professores no domínio dos 

conteúdos científicos, com visão politica, dando condições para as transformações 

sociais dos seus alunos. 
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De acordo com os PCNs, o processo de produção de conhecimento que 

caracteriza ciência e tecnologia se baseia numa atividade humana, historicamente 

determinada. 

 
 
 
“[...] ampliar as possibilidades de compreensão e  participação efetiva 
nesse mundo” e, dessa forma, desenvolver o saber científico e  
tecnológico como condição de cidadania, e não como prerrogativa de  
especialistas” (PECNEM). 
 
 

Os conhecimentos científicos da Biologia ou de outras ciências 

possibilitam ao aluno uma participação critica na sociedade, onde ele vai atuar como 

cidadão, a partir de sua formação cultural. 

De acordo com Fourez, ACT tem como meta a autonomia do individuo; a 

sua cidadania e o fator econômico. 

Quando se pensa em incorporar cultura cientifica e tecnológica significa 

que na pratica se permite o avanço do ensino e consequentemente uma 

aprendizagem satisfatória, onde professores repensem suas praticas pedagógicas e 

tenham condições de compreender a relação entre a ciência e tecnologia ao ensinar 

Biologia. 

Para Vale (1998, p.5), a educação cientifica tem como meta: 

 

 Ensinar ciência e técnica de modo significativo e interessante a todos; 

 Colocar a pratica social como ponto de partida e de chegada da 

educação cientifica tomando o contexto para determinação dos conteúdos; 

 Criar condições para formação do espirito cientifica para além do senso 

comum das pessoas; 

 Ter a capacidade de avaliar deforma critica os conhecimentos em 

função das necessidades sociais; 

 Permitir a formação de um educando questionador. 

 

O educador precisa fazer a pesquisa investigativa principalmente no 

campo da Biologia, onde o conhecimento científico se caracteriza por uma estrutura 

sistemática onde ocorre o predomínio do nível descritivo. Na maioria, os conteúdos 

são trabalhados de modo desvinculado da realidade dos aspectos históricos e das 
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questões sociais. Com isso vai ocorrer só a memorização dos conteúdos por parte 

dos alunos que em pouco tempo leva ao esquecimento. Tornando a pratica da sala 

de aula quase improdutiva. 

A escola precisa ensinar com rigor cientifico provocar inquietações e 

estimular pesquisas. Para desenvolvimento dos processos e entendimento de 

construção da ciência. 

É importante observar que no cotidiano escolar existem ações que 

fortalecem ou prejudicam a motivação dos alunos. São os procedimentos escolares 

onde a relação entre o ensino e interesse de aprender vai favorecer a motivação. 

 

2.7.3 Modalidades e Recursos Didáticos 

 

A escolha da modalidade didática vai depender do conteúdo e dos 

objetivos selecionados, da classe, do tempo e também dos recursos disponíveis. 

A variação das atividades didáticas pode atrair e interessar os alunos até 

mesmo àqueles que se mostram indiferentes ou alheios. 

 

2.7.4 As metodologias docentes em Biologia 

 

O professor precisa conhecer os procedimentos de ensino que está 

intimamente ligado com a sua pratica pedagógica. Sua metodologia pode contribuir 

para que a aula aconteça de uma forma melhor, despertando o interesse e a 

participação dos alunos. 

De acordo com o Krasilckisk et al. (2005) e Delizoicev (2000) o conteúdo 

e a metodologia estão intimamente relacionados, tanto para o ensino quanto para a 

aprendizagem. 

Assim, na medida em que o professor busca exercer sua pratica 

educativa, de acordo com suas necessidades, dependendo das condições da escola 

e também do interesse dos alunos, ele escolherá a modalidade didática mais 

apropriada para aquele momento. 

As modalidades didáticas que são utilizadas no ensino de Biologia são: 

 

a) Aulas Expositivas  
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A aula expositiva tem o objetivo de transmitir determinadas informações 

aos seus alunos. É a mais comum no ensino de Biologia. O conteúdo a ser 

aprendido é apresentado na sua forma final ao aluno. 

 
Os professores não estabelecem relações causais. Apresentam fatos 
sem justificá-los e sem explicar como se chegou a eles, o que afasta 
ainda mais a modalidade didática do objetivo de ensinar a pensar 
lógica e criticamente. Centralizar a aula num problema é uma das 
formas de intensificar a participação intelectual dos alunos, que 
acompanham as alternativas de solução propostas pelo expositor 
(KRASILCHIK, 2005, p. 80). 

 
 
A exposição do conteúdo em si não é capaz de prender a atenção dos 

alunos por muito tempo, surgindo a dispersão, as conversas paralelas e por fim a 

perda de interesse de aprender. 

São problemas muitos comuns desta modalidade devidos a alguns erros 

na sua execução, como a falta de planejamento adequado, o professor não define 

os objetivos a ser alcançada, a introdução não é elaborada para atrair atenção dos 

alunos, não se determina os assuntos e atividades a serem cumpridos, os exemplos 

são exagerados ou ineficientes para a compreensão do aluno, a organização e 

sequencia do conteúdo não favorece ao aluno fazer relação e contextualizações, o 

professor não faz um esquema geral, que possa ser exposto no quadro com os 

tópicos principais, se preocupando em dar mais conteúdo sem tempo para tal, os 

professores não usam linguagem nem instrumentos que cativem a atenção do aluno 

para a obtenção uma aula informativa e divertida, mas ao contrario, tornando 

cansativa sem nenhuma contribuição para a formação do aluno (KRASILCHIK, 

2004). 

 

b) Discussões 

 

O professor tem condições de conduzir e desenvolver um conteúdo com 

seus alunos, através do diálogo, das exemplificações levando os mesmos a 

encontrar soluções que favoreçam a formulação dos conceitos a serem apreendidos 

(KRASILCHIK, 2004). 
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Há possibilidades de utilização de discussões de vários modos, como 

discussões estruturadas e seminários. 

Para Torres e Irala (2007), estas modalidades têm o essencial para 

favorecer uma aprendizagem mais rápida por meio do estímulo ao pensamento 

crítico; ao desenvolvimento de capacidades de interação, resolução de problemas e 

ao desenvolvimento de auto-regulação do processo de ensino e aprendizagem.  

O diálogo deve ser proposto de forma que todos participem e não só 

aquele que mais se destacam na turma, enquanto os restantes ficam como meros 

expectadores. O professor deve ter domínio do conteúdo e apresentar para a classe 

com cuidado, com planejamento na sua aplicação. 

 
Uma das ideias centrais que elas encerram é a de que o 
conhecimento é construído socialmente, na interação entre pessoas 
e não pela transferência do professor para o aluno. Portanto rejeitam 
fortemente a metodologia de reprodução do conhecimento, que 
coloca o aluno como sujeito passivo no processo de ensino-
aprendizagem. (TORRES e IRALA, 2007, p.65). 
 
 

c) Demonstração Prática 

Atividade práticas são modalidades essenciais em ciências e Biologia, 

pois seus conteúdos são abstratos e com medidas microscópicas. 

Esta é realizada pelo professor, para ilustrar, apresentar técnicas, 

fenômenos, espécimes de difícil representação ou duração longa do experimento.  

Usa-se esta modalidade quando se quer economizar tempo ou não se tem material 

suficiente para toda a turma. Também se justificativa seu uso quando a 

demonstração deve ocorrer na forma de que todos possam ver o fenômeno ao 

mesmo tempo. Devem ser observados alguns aspectos quando o professor for 

utilizar a demonstração:  

O material em apresentação deve estar visível para todos. Para não 

distrair a atenção dos alunos, o material em demonstração deve ser simples, 

limitando-se o que fica sobre a mesa o estritamente necessário. O professor deve 

ser claro, falar alto e entusiasticamente, mostrando o que deseja passo a passo, 

repetindo quantas vezes forem necessárias para que todos possam acompanhar o 

procedimento (KRASILCHIK, 2005, p. 85). 
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Na prática, os alunos ficam interessados tanto em participar como 

também em observar as demonstrações. 

 

d) Aula Prática 

 

Sendo fundamental no ensino de Biologia, onde os alunos tem contato 

direto com os fenômenos, manuseio de equipamentos e observação de organismos. 

Com a prática desta modalidade, os alunos tem a oportunidade de enfrentar 

resultados imprevistos, testando sua imaginação e raciocínio crítico.  

É importante o modo como o professor vai propor o problema e dar suas 

orientações na sala de aula, pois determinará o nível de envolvimento da turma. 

 
No primeiro nível, o tipo mais diretivo, o professor oferece um 
problema, dá instruções para sua execução e apresenta os 
resultados esperados; no segundo nível os alunos recebem o 
problema e as instruções sobre como proceder; no terceiro nível é 
proposto apenas o problema, cabendo aos alunos escolher o 
procedimento, coletar dados e interpreta-los; e no quarto nível, os 
alunos devem identificar algum problema que desejem investigar, 
planejar o experimento, executa-lo e chegar até as interpretações 
dos resultados (KRASILCHIK, 2005, p. 86). 
 
 

e) Excursões 

 

É a forma que o professor tem de colocar os estudantes em contato com 

situações reais. É um recurso de inegável valor. Também pode ser essencial quando 

se deseja que os alunos estabeleçam a relação dos seus conhecimentos com a 

realidade (Dourado, 2001). 

Elas pouco acontecem, devido algumas dificuldades como: autorização 

dos pais; cedência de aulas de outros professores; transporte para levar os alunos; 

insegurança quanto ao comportamento da turma; falta de recursos financeiros e 

receio de que ocorram alguns acidentes, faz com que poucos professores usem esta 

modalidade. Se o professor fizer um bom planejamento como, por exemplo, a 

escolha do local a ser visitado, o roteiro, os objetivos de estudo, a observação, 

coleta e a discussão dos dados. Então será satisfatória. 

 

f) Projetos 
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Para Behrens e Zem (2007), os projetos são procedimentos essenciais na 

vida dos seres humanos atualmente. Para se buscar novos conhecimentos com 

autonomia, os alunos precisam vivenciar as situações com condições de enfrentar 

problemas e questões diversas, passando por diferentes formas de investigar e de 

conhecer.  

Na elaboração de projetos, o aluno aprende no processo de produzir, de 

questionar, de pesquisar e de criar incentivos para novas buscas, novas 

descobertas, compreensões como também de reconstruções de novos 

conhecimentos (PRADO, 2003) 

 
O trabalho com projetos permite uma aprendizagem colaborativa, 
tornando a relação ensino-aprendizagem um processo dinâmico, 
possibilitando a formação de sujeitos participativos e autônomos, 
criando a possibilidade de desfazer a forma de aula tradicional em 
que só o professor fala e apresenta os conteúdos e os alunos ficam 
restritos a escutar, copiar, memorizar e repetir os conteúdos 
(BEHRENS e ZEM, 2007, p. 47). 

 
 

g) Mapas Conceituais 

 

Os mapas conceituais estão sendo utilizados atualmente. A construção de 

um mapa conceitual estimula o aluno a refletir, a pesquisar, a selecionar, a analisar, 

a elaborar o conhecimento e aprender de modo significativo. 

 
Os mapas conceituais são dinâmicos, pois à medida que o aluno 
desenvolve sua compreensão e o conhecimento sobre o assunto que 
está sendo trabalhados, os mapas devem ser revisitados e 
retrabalhados para incorporar os novos conceitos (TORRES e 
MARRIOTT, 2007, p.164). 
 
 

h) Mídia e Ensino 

 

Mídia é qualquer forma de comunicação que utilize qualquer recurso 

tecnológico. As escolas públicas possuem tecnologias, algumas simples outras mais 

complexas, como os Institutos Federais de educação. O uso da mídia possibilita ao 

professor uma mudança na sua rotina de trabalho escolar. Ele sendo o mediador na 

aprendizagem, precisando ter domínio técnico e teórico, para poder utilizar os 



44 
 

recursos tecnológicos de forma critica e criativa para atingir os objetivos 

educacionais desejados. 

Sartori e Roesler (2007, p.102) entendem que: 
 
A compreensão da mídia e suas linguagens como agentes culturais 
que participam da aprendizagem, ainda que educandos não tenham 
acesso a equipamentos tecnológicos sofisticados, alimenta 
processos coletivos que surgem de uma prática pedagógica 
alicerçada em planejamento consistente e, principalmente, na 
criatividade e colaboração. 

 

O professor precisa buscar metodologias que tenham o objetivo de uma 

aprendizagem pluralista, permitindo discussão critica coletiva entre seus alunos com 

uma melhor convivência diversificada de opiniões, onde a apreensão do 

conhecimento ocorra de modo satisfatório. 

Os empregos de laboratórios virtuais usam softwares educacionais de 

experimentação remota como também simulações de experiência no campo das 

ciências (físicas, química, biológica) e matemática, em contraposição ao processo 

histórico de didatização dos saberes (Ricardo, 2007). 

Poderá ser usado como recurso de apoio no processo de aprendizagem 

dos alunos. 
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3 METODOLOGIA 

 

A escolha de um tema para um trabalho acadêmico geralmente está 

relacionada com a trajetória profissional de quem realizará a pesquisa, e nesse 

sentido, é importante destacar que o interesse por pesquisar este tema resultou da 

nossa experiência como docente no município de Maracanaú – CE. 

A razão pela qual escolhemos a escolhemos a Evolução Biológica como 

foco desse trabalho de dissertação reside no fato deste ser um dos conteúdos mais 

controversos e mal compreendidos no Ensino de Ciências (BIZZO, 1991; 

PACHECO; OLIVEIRA, 1997; SANTOS, 2000). 

As indagações foram surgindo durante o Ensino Médio e acentuadas 

ainda mais durante o percurso da trajetória profissional nas visto as constatações 

realizadas em nossas práticas docentes e termos presenciado dificuldades de 

alguns professores, companheiros de escolas, abandonarem o tema Evolução 

Biológica. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

O presente trabalho foi realizado com professores de Biologia da 3ª série 

do Ensino Médio de seis escolas estaduais do município de Maracanaú – Ceará, 

que, por razões éticas, tanto as instituições quanto os indivíduos participantes 

tiveram suas identidades mantidas em sigilo. 

 

3.2 Tipo de Pesquisa 

 

Este trabalho compreende uma pesquisa empírica e de caráter qualitativo. 

Conforme Lüdke e André (1996): 

 
“A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta 
de dados e o pesquisador como seu principal instrumento [...] 
envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto 
do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo 
do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos 
participantes” (p.11). 
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A pesquisa teve como objetivo investigar como se dá o ensino de 

Evolução Biológica, quais as principais dificuldades; bem como estabelecer o perfil 

dos mesmos e sua vinculação metodológica com o que está posto nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN‟s) para o Ensino Médio. 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

Para realização do levantamento dos dados, foi aplicado um questionário 

(APÊNDICE A) para aproximadamente dois professores de Biologia da 3ª série do 

Ensino Médio de cada escola, com o intuito de obter informações referentes ao 

tempo de docência, formação acadêmica, nível de titulação, avaliação que fazem da 

importância do ensino de Biologia, em especial, Evolução, nas séries do Ensino 

Médio, fundamentação metodológica de sua práxis e vinculação desta ao que está 

nos PCN‟s para o Ensino Médio. 

Cumprindo os requisitos da Bioética e adaptando do estudo de Celistre 

(2002), os entrevistados foram identificados por códigos de acordo com a sequência 

de coleta de dados (P1, P2, P3,...,Pn); as escolas foram identificadas pela sequência 

de coleta dos dados por E1, E2,..., Em, cuja sequência correlacionada é conhecida 

apenas pelos responsáveis pela pesquisa, que se comprometem a manter sigilo. 

O questionário foi aplicado entre os meses de abril a novembro de 2015. 

Foi entregue para cada sujeito da pesquisa um questionário. A entrega destes 

ocorreu no mês de agosto, porém o seu recolhimento estendeu-se até o mês de 

novembro, visto que os horários dos professores nas escolas divergiam muito, 

dificultando o encontro com os mesmos.  

Em seguida, foi realizada a tabulação e a análise dos dados. Antes da 

aplicação dos questionários foi explicado aos professores o objetivo da pesquisa, e 

apresentado o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” que estes assinaram 

em duas vias de igual teor, ficando de posse de uma e estando a outra arquivada 

com o responsável pela pesquisa. Também lhes foi assegurada a garantia do 

anonimato. 
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3.4 Produto Educacional (Proposta do Minicurso) 

 

Os materiais instrucionais utilizados na pesquisa após a aplicação das 

atividades desenvolvidas serão registrados e adaptados na forma de um minicurso 

como forma de capacitação, aplicada juntamente com os membros do GDEvo 

(Grupo de Estudos em Evolução), formado por acadêmicos de Biologia da 

Universidade Federal do Ceará, interessados na temática evolutiva sobre o ensino 

de evolução aos professores, utilizando como base os principais resultados deste 

trabalho. 

Serão trabalhados e propostos conceitos sobre a evolução de acordo com 

as dificuldades encontradas pelos professores obedecendo a seguinte ordem: 

Textos temáticos (como temas geradores), o conteúdo a ser estudado, roteiro de 

aula prática. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em concordância com os critérios estabelecidos para esta pesquisa, 

ocorreu à aplicação de um questionário semi-estruturado com professores de 

Biologia da 3ª série de seis escolas do Ensino Médio de Maracanaú-CE. 

Em resumo, dos doze questionários enviados para as seis escolas, 

apenas oito foram preenchidos e devolvidos. A maior dificuldade apontada pelos 

sujeitos da pesquisa foi a falta de tempo, vivenciando uma rotina que não é fácil de 

sair dela. 

Para isso, a pergunta norteadora desses estudo foi a seguinte: “os 

professore de Biologia da 3ª Série, da rele pública do Ensino Médio em Maracanaú 

tratam e conhecem os assuntos relacionados à evolução de maneira adequada?”. 

Esta seção foi organizada em duas partes inter-relacionadas. Na primeira, 

apresentou-se o perfil dos professores participantes da pesquisa e na segunda parte 

encontra-se a análise das concepções de Evolução Biológica que compreende o 

conceito de Evolução, Teorias Evolutivas e Evolução Humana. 

Na análise da Tabela 1 é apresentada o perfil profissional dos professores 

de Biologia da 3ª série do Ensino Médio de seis escolas estaduais do município de 

Maracanaú. Verificou-se que 100% dos professores possuem nível superior,  100% 

possuem licenciatura em Biologia e alguns apresentam mais de uma Licenciatura. 

Diante do perfil dos professore analisados observou-se que eles manifestaram 

entendimentos, quanto ao tema Evolução Biológica semelhante aos encontrados em 

pesquisas nessa área (BIZZO, 1994; CARNEIRO, 2004; MEGHIORATTI, 2004; 

LICATTI, 2005). 
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Quadro 1 – Perfil Profissional dos Professores de Biologia de 3ª série do Ensino 
Médio de seis escolas estaduais do município de Maracanaú – CE (2015) 

Professor Escola Formação 
acadêmica 

Tempo de 
docência 

(anos) 

Nível de 
titulação 

Religião 

P1 E1 
Licenciatura 
em Ciências 
Biológicas 

11 
Especialista 
em Terapia 
Ocupacional 

Agnóstico 

P2 E2 Licenciatura 
em Biologia 

8 
Especialista 
em Gestão 

Escolar 
Praticante 

P3 E3 Licenciatura 
em Biologia  

20 
Especialista 

não 
especificado 

Espírita 
praticante 

P4 E4 Licenciatura 
em Biologia  

8 
Especialista 
em Gestão 

Escolar 

Católico não 
praticante 

P5 E5 Licenciatura 
em Biologia  

11 
Especialista 
em Gestão 

Escolar 

Evangélico 
praticante 

P6 E6 Licenciatura 
em Biologia  

6 
Especialista 

não 
especificado 

Não 
praticante 

P7 – Licenciatura 
em Biologia  

14 
Especialista 
em Gestão 

Escolar 
Nenhuma 

P8 – Licenciatura 
em Biologia  

17 
Especialista 
em Gestão 

Escolar 
Espírita 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

4.1 Dados Gerais e Perfil dos Professores 

 

Na análise da Tabela 1 é apresentada o perfil profissional dos professores 

de Biologia da 3ª série do Ensino Médio de seis escolas estaduais do município de 

Maracanaú. Verificou-se que 100% dos professores possuem nível superior com 

Licenciatura em Biologia e alguns (P1, P4 e P8) apresentaram mais de uma 

Licenciatura. 

Quanto ao tempo de docência, os resultados foram que 62,5% possui 

mais de 10 anos de trabalho e um único docente possui mais de 20 anos de 

profissão. Também foi observado que 62,5% atuam em mais de um turno; e até 

mais de uma escola. 
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Quanto ao aspecto religioso dos professores, os resultados foram que 

50% deles são praticantes; e destes, 25% são Espíritas Kardecistas. 

A doutrina espírita defende que os espíritos são mais ou menos 

evoluídos, de acordo com o seu desprendimento das coisas materiais e, quanto 

mais evoluído, maior e a proximidade de Deus e a felicidade experimentada pelo 

espírito. A evolução do espírito se dá através do arrependimento e da reparação de 

faltas passadas, através das reencarnações ou do trabalho no mundo espiritual. 

 

Quadro 2 – Respostas do Professores sobre a questão “Você se considera 
capacitado a ministrar aulas de Ciências/Biologia?” 

Professor P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Resposta Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A análise da Tabela 2 demonstrou que 100% dos Professores 

consideram-se capacitados, apresentando assim a titulação adequada ao ensino de 

Biologia. Isto demonstra que o Professore tem procurado aprofundar seus 

conhecimentos não apenas sobre o conteúdo escolar, Evolução, como também na 

área pedagógica através de cursos como meio de superar essas dificuldades. 

A Lei de Diretrizes e Bases (LAB 9394/96) da Educação Nacional trata em 

seus artigos sobre a exigência da formação acadêmica como requisito para a prática 

Pedagógica em disciplinas, como acontece com a Biologia. 

 

Quadro 3 – Respostas do Professores sobre a questão “Você gosta de ministrar 
aulas de Ciências/Biologia?” 

Professor P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Resposta Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor.  



51 
 

Conforme a Tabela 3, 100% dos professores gostam de trabalhar com 

esta disciplina. A função do ensino de ciências 

A função do ensino de ciências é colocar o saber científico ao alcance do 

público escolar, diante de uma escala sem precedentes e que deve ser encarado de 

forma séria, diante da ampla difusão dos conhecimentos e procedimentos científicos 

na vida cotidiana das pessoas (MALAFAIA & RODRIGUES, 2008). 

O ensino de ciências auxilia os educandos a compreender os conceitos 

científicos envolvidos e os fatores que estão presentes na nossa realidade. 

 

Quadro 4 – Respostas do Professores sobre a questão “Algum conceito 
vinculado à sua compreensão religiosa tem fundamentação científica a ponto de 
ser inserido nos conteúdos ministrados em aula?”. 

Professor P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Resposta Não Sim Sim Não Não Não Não Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme a Tabela 4, observa-se que 37,5% dos Professores adotam a 

postura de trabalhar os conteúdos evolutivos, procurando respeitar as crenças dos 

estudantes, sem afrontá-los ou impor suas concepções religiosas de forma 

persuasiva. 

 

Quadro 5 – Respostas do Professores sobre a questão “Você se considera 
preparado, com base em sua formação acadêmica, para tratar de maneira 
compreensível pelos seus alunos os temas relacionados à evolução das 
espécies?”. 

Professor P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Resposta Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A análise da Tabela 5, mostra que 100% dos Professores estão 

preparados. A formação acadêmica em Ciências Biológicas proporciona ao indivíduo 

noção científica apurada sobre seres vivos em geral, além de como se deve ocorrer 

a mediação do conhecimento na sala de aula. 



52 
 

4.2 Conhecimentos Gerais do Ensino de Evolução 

 

Quadro 6 – Respostas do Professores sobre a questão “Em que sentido a 
Evolução deve ser entendida como uma teoria?”. 

Professor Resposta 

P1 “A evolução é uma teoria e também um fato. Teoria que reúne ideias 
que explicam o fato”. 

P2 Não respondeu 

P3 
“Com a história do ser vivo e sua evolução, com as teorias da 
evolução”. 

P4 
“Quando associamos as ideias de Darwin (seleção natural) à genética 
moderna e chegamos a uma síntese (moderna; evolutiva)”. 

P5 Não respondeu 

P6 Não respondeu 

P7 “A evolução é um fato; e a teoria é a explicação do fato”. 

P8 “No sentido de ser testada cientificamente e necessita de um grande 
número de conhecimentos”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a Tabela 6, observa-se que esta questão é bastante 

complexa e reflexiva para os Professores, exigindo tempo para que diferentes 

acomodações possam ser realizadas. 

Segundo Bizzo et al. (2013) apesar de o número de evangélicos ter 

aumentado no Brasil, sua pesquisa com 2.365 alunos do Ensino Médio revelou que 

eles parecem não aderir completamente aos dogmas religiosos no que se refere a 

questões relacionadas à ciência. 

A Evolução biológica tem como objeto a compreensão das teorias e dos 

conceitos construídos pela biologia evolutiva. O papel do Professor é deixar claro 

aos estudantes que eles podem ter crenças religiosas, independente de opiniões 

científicas. 

 



53 
 

Quadro 7 – Respostas do Professores sobre a frase: “A ontogenia de um 
indivíduo não é considerada evolução (FUTUYMA, 1942), deve-se entender 
que:”. 

Professor Resposta 

P1 “Que a Evolução Biológica é verificada no nível da população”. 

P2 “Não sei”. 

P3 
“Que um único indivíduo não pode ser afetado pelo processo 
evolutivo desde o embrião”. 

P4 “Que a Evolução Biológica é verificada no nível da população”. 

P5 
“Que o amadurecimento reprodutivo de um ser vivo não é fruto de 
evolução biológica”. 

P6 “Que a Evolução Biológica é verificada no nível da população”. 

P7 “Que a Evolução Biológica é verificada no nível da população”. 

P8 “Que a Evolução Biológica é verificada no nível da população”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a Tabela 7, as concepções apresentadas pelos 

Professores de Biologia são bastante diversificadas, algumas são semelhantes, 

embora seja difícil sua compreensão dentro da complexidade dos seres vivos. 
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Quadro 8 – Respostas do Professores “sobre o desenvolvimento histór ico da 
teoria da Evolução Biológica”.  

Correto Errado Não sei Frases para análise 

P3 
P1, P2, 
P4, P5, 
P6, P7 

– 
A teoria das coacervadas foi uma das 
bases teóricas utilizadas por Darwin para 
propor a seleção natural. 

P3, P4, 
P5, P7, P8 

P1, P2, P6 – 
Um dos pontos centrais e constantes em 
“A Origem das Espécies”, foi o tratamento 
da controvérsia sobre a origem da vida. 

P1, P2, 
P5, P6, 
P7, P8 

P3, P4 – 
A interpretação de Lamarck sobre o uso e 
desuso estava equivocada a ponto de ser 
refutada por Darwin em seus trabalhos. 

P3 
P1, P2, 
P4, P5, 
P6, P7 

– 

Alfred Russel Wallace utilizou as 
descobertas de Darwin para chegar às 
suas conclusões sobre a origem das 
espécies. 

P3, P5, P8 P1, P2, 
P4, P6 

– 
A teoria sintética da evolução está 
expressa em “A Origem das Espécies” de 
Charles Darwin. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma análise de textos históricos de Biologia poderia permitir uma reflexão 

dos Professores sobre as suas próprias ideias a respeito da evolução. O uso, por 

exemplo, da história da Biologia no contexto de um minicurso para Professores 

poderia ajudar a desvendar as ideias que permeiam o conhecimento científico, 

favorecendo uma visão dinâmica e social da Evolução. 
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Quadro 9 – Respostas do Professores sobre a questão “Considerando o homem 
(Homo sapiens), um chipanzé (Pan troglodytes), um peixe (Latimeria sp.) e um 
escorpião (Tytius stigmurus), responda as seguintes perguntas: 
a) Qual dessas espécies é a mais evoluída? 
b) qual das espécies é a menos evoluída? 
c) que critério você utilizou para as respostas anteriores?”. 

Professor Resposta 

P1 

a) “Depende do sentido, mas na realidade cada espécie é a mais 
evoluída em comparação com sua história evolutiva”. 
b) “Nenhuma”. 
c) “Para verificar a evolução devemos comparar indivíduos da mesma 
espécie e não de espécies diferentes”. 

P2 
a) “Dentro de sua espécie, são igualmente evoluídos”. 
b) “Nenhuma”. 
c) “A espécie de cada grupo” 

P3 
a) “Homo sapiens”. 
b) “Um peixe”. 
c) “Evolução e adaptação” 

P4 
a) “O homem”. 
b) “O escorpião”. 
c) “A capacidade de adaptação às mais diversas situações” 

P5 
a) “Homo sapiens”. 
b) “Tytius stigmurus”. 
c) “Baseado nos conhecimentos” 

P6 
a) “Todos no seu tempo”. 
b) “Nenhuma”. 
c) “Comparar indivíduos da mesma espécie” 

P7 
a) “Todas são, dentro de sua espécie”. 
b) “Nenhuma é menos do que a outra, são de espécies diferentes”. 
c) “Possuem espécies diferentes”. 

P8 
a) “Todas são, dentro do seu grupo em particular”. 
b) “Nenhuma”. 
c) “Só se compara evolução com indivíduos da mesma espécie” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma das dificuldades encontradas em sala de aula, é a persistência de 

algumas ideias errôneas sobre o processo evolutivo, por parte de profissionais 

experientes.  

Os Professores precisam criar um cenário de construção de 

conhecimento. Com essa perspectiva, compreendemos que seja necessário investir 

na formação dos Professores. 
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Quadro 10 – Respostas do Professores sobre a questão “Que alternativas ao 
ensino da Evolução Biológica poderiam ser ensinadas nas escolas?”.  

Professor Resposta 

P1 “Não sei” 

P2 “Dinâmica interativa em sala de aula” 

P3 
“Vídeo com evoluções tentando concretizar as teorias, trabalhar 
pesquisas”. 

P4 
“O recurso da informática, visualizando as diferenças e semelhanças 
evolutivas através de figuras e jogos para despertar a curiosidade dos 
alunos”. 

P5 Não respondeu 

P6 “Não sei” 

P7 “Uma relação mais amigável e respeitosa entre alunos e professores”. 

P8 
“Contextualização de conteúdos como uma forma de melhorar a 
compreensão dos alunos”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A sala de aula é um espaço no qual um grupo constrói e reconstrói uma 

cultura de sala a partir de uma cultura escolar. 

Assim as interações dos sujeitos sociais e os papéis que ocupam na sala 

de aula se refletem no processo de ensino e aprendizagem. 

O Professor deve procurar diversificar os recursos didáticos em sala, pois 

o aprimoramento da metodologia é essencial no processo de ensino-aprendizagem. 
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4.3 Assuntos gerais dentro da prática docência 

 

Quadro 11 – Respostas do Professores sobre a questão “Quais dificuldade ou 
controvérsias encontradas atualmente por você durante as aulas que abordam 
temas relacionados à Teoria da Evolução?”. 

Professor Resposta 

P1 
– “Crenças religiosas dos alunos” 
– “Diversidade cultural da turma” 
– “Falta de interesse dos alunos sobre qualquer tema”. 

P2 
– “Crenças religiosas dos alunos” 
– “Falta de interesse dos alunos sobre qualquer tema”. 

P3 
– “Crenças religiosas dos alunos” 
– “Diversidade cultural da turma”. 
– “Falta de formação qualificada para abordar o assunto”. 

P4 
– “Crenças religiosas dos alunos” 
– “As diferentes concepções sobre o conceito de vida e sua origem”. 

P5 
– “Crenças religiosas dos alunos” 
– “Diversidade cultural da turma”. 

P6 
– “Crenças religiosas dos alunos” 
– “Diversidade cultural da turma”. 
– “Não querem nada”. 

P7 
– “Crenças religiosas dos alunos” 
– “Falta de interesse dos alunos sobre qualquer tema”. 

P8 
– “Crenças religiosas dos alunos” 
– “Diversidade cultural da turma”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme a Tabela 11, observa-se que 100% dos professores afirmam 

que as crenças religiosas são uma das dificuldades encontradas no ensino da 

Evolução. Cabe ao Professor procurar estratégias na abordagem de assuntos 

religiosos, mostrando as relações entre os vários conceitos sempre que necessário, 

sem considerar suas crenças pessoais, evitando discussões desnecessárias. 
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Quadro 12 – Respostas do Professores sobre a questão “O que pensa a 
respeito da possibilidade de ensinar o Criacionismo como uma teoria alternativa 
ao ensino da Evolução Biológica?”. 

Professor Resposta 

P1 
“Acho um absurdo, na realidade, pra mim, são duas coisas bem 
diferentes”. 

P2 Não respondeu 

P3 
“Não custa tentar e ter vários argumentos que quebrem o paradigma 
religioso”. 

P4 

“Não concordo, pois, o Criacionismo por se basear na fé da criação 
divina, envolveria temas religiosos nas aulas de Biologia (discussão 
desnecessária). Prefiro trabalhar com teorias que tenham pesquisas e 
embasamentos”. 

P5 Não respondeu. 

P6 “São duas coisas bem distintas”. 

P7 Não respondeu 

P8 
“Não acho certo, pois e um assunto muito conflitante que envolve 
questionamentos desnecessários”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Professor pode inserir o Criacionismo em sala de aula sem questionar 

sua religião ou influenciar seus alunos com seus dilemas, como por exemplo, quanto 

à origem única dos seres vivos ou à evolução da espécie humana, certos dilemas 

são conciliados ao longo da sua prática pedagógica. 

Quanto aos significados da palavra evolução, seis professores 

associaram evolução com processo de transformação ou mudança compatível com 

o significado que para a ciência constitui Evolução Biológica. 

Os professores associaram a Evolução Biológica com fatores intrínsecos 

e extrínsecos, ou seja, a Evolução acontece devido a uma necessidade inerente dos 

seres vivos ou a Evolução é uma resposta as mudanças ambientais. 

Quanto as teorias, é apresentado aos professores um exemplo de 

processo evolutivo como estes não conseguem desvincular as concepções de 
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finalismo, de direção de Lamarck. Tindor e Lewontin (2004) encontraram essa 

tendência dos professores em mostrar ideias Lamarckistas para explicar processos 

evolutivos. Os professores também usam argumentos didáticos para explicar as 

teorias evolutivas, utilizando o livro didático como principal apoio no processo de 

ensino. 

Estão presentes as ideias criacionistas expressas por alguns professores, 

o que levou a dificuldades em lidar com esse assunto em sala de aula, podendo daí 

levar a um ensino fragmentado, superficial e às vezes distorcidos por parte dos 

docentes. De acordo com esta análise, podemos perceber que o ensino de Evolução 

é precário no contexto das escolas em que estes professores atuam. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para realizar este trabalho buscamos com o referencial teórico englobar 

os assuntos que sustentam a análise das concepções dos professores sobre a teoria 

da Evolução, apresentando seus principais aspectos e pilares científicos, sua 

construção histórica como também relatar alguns pontos básicos relacionados com 

as dificuldades do ensino-aprendizagem, buscando na medida do possível apontar 

algumas saídas, bem como suas metodologias, ferramentas e experiências que 

venham a minimizar esta problemática. 

Tidon e Levontin (2004) apontam propostas para o ensino de Evolução 

Biológica, entre elas: cursos de formação de professores com o objetivo de incluir 

a identificação de suas concepções anteriores, mudanças conceituais necessárias, e 

a atualização de conhecimentos também é importante fornecer os instrumentos de 

ensino para esses professores, em termos de estratégias de ensino, tais como 

utilização do material didático, da linguagem e do tempo disponível em sala de aula 

para lidar com a disciplina. 

Em concordância com o que foi proposto por Tidon e Levontin (2004) 

propomos um minicurso como tentativa de solucionar as dificuldades existentes 

nesse ensino. 

Como estratégia de ensino elaboramos um minicurso envolvendo a teoria 

da evolução (Apêndice A) que poderá servir como ferramenta didática para os 

professores durante a semana pedagógica. O minicurso pode auxiliar o professor 

com a compreensão de determinados conhecimentos científicos (MIRANDA, 2001). 

As orientações que são dadas aos professores sobre o ensino de 

evolução ainda estão muito longe da realidade que se faz necessário para melhorar 

sua prática pedagógica. 

Com relação à abordagem docente da evolução biológica, muitos 

profissionais apresentam dificuldades na apresentação das teorias evolutivas, 

furtam-se de trabalha-la, deixando uma grande lacuna no conhecimento biológico de 

seus alunos. 

De acordo com Malafaia & Rodrigues (2008), cabe a nós educadores 

refletir sobre nossa atuação, rever nossas formas de ensinar e procurar introduzir a 

diferença no ensino de ciências. 
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Compreendemos que há dificuldades na trajetória pedagógica, mas 

também encontramos coragem e dedicação dos profissionais pesquisados na busca 

da formação de cidadãos conscientes e críticos na sociedade. 

A proposta curricular de Biologia (Anexo A) é uma das modalidades do 

planejamento do ensino que mostra a previsão de todas as atividades escolares 

durante o período letivo, correspondente ao Ensino Médio. É papel do professor, 

selecionar o melhor tipo de conteúdo, haja vista que se deve levar em consideração 

o uso de estratégias que privilegiem o diálogo, o respeito ao aluno e às suas ideias, 

que estimulem a curiosidade, a liberdade e a tomada de decisões conscientes para 

promover a autonomia e liberdade do educando. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

 

Este questionário é parte integrante da pesquisa “A compreensão e o ensino da 

Evolução Biológica pelos docentes de escolas públicas no Município de 

Maracanaú-CE”, e deverá ser preenchido integralmente, evitando qualquer 

identificação pessoal. 

 

1. DADOS GERAIS 

 

1.1. Grau de escolaridade: _____________________________________________ 

1.2. Formação: 

_____ Licenciatura em: ________________________________________________ 

_____ Bacharelado em: ________________________________________________ 

_____ Outros (especificar): _____________________________________________ 

1.3. Escolas em que leciona: ___________________________________________ 

1.4. Há quanto tempo você leciona? ____________________________________ 

1.5. Você se considera capacitado a ministrar aulas de Ciências/Biologia? 

_____ Sim    _____ Não 

1.6. Você gosta de ministrar aulas de Ciências/Biologia? 

_____ Sim     _____ Não 

1.7. Com relação aos assuntos religiosos, você se considera: 

_____ Ateu               _____ Agnóstico            _____ Deísta, porém sem religião 

_____ religioso não praticante       especifique: ______________________________ 

_____ religioso praticante              especifique: ______________________________ 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Centro de Ciências 

Mestrado em Ensino em Ciências e Matemática 
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1.8. Algum conceito vinculado à sua compreensão religiosa tem 

fundamentação científica a ponto de ser inserido nos conteúdos ministrados 

em aula? 

_____ Sim _____ Não. Em caso positivo, cite exemplos 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

1.9. Você se considera preparado (a) com base em sua formação acadêmica 

para tratar de maneira compreensível pelos seus alunos os temas relacionados 

à evolução das espécies? 

 _____ Sim     _____ Não     _____ Não sei 

 

2. CONHECIMENTOS 

 

2.1. Em que sentido a Evolução deve ser entendida como uma teoria? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.2. Da frase: “A ontogenia de um indivíduo não é considerada evolução” 
(Futuyma, 1942), deve-se entender que: 

_____ não sei. 

_____ que um único indivíduo não pode ser afetado pelo processo evolutivo. 

_____ que o amadurecimento reprodutivo de um ser vivo não é fruto de evolução 

biológica. 

_____ que a Evolução Biológica é verificada no nível da população. 

 

2.3. Sobre o desenvolvimento histórico Teoria da Evolução Biológica, assinale 

C para as assertivas corretas, E para as erradas e NS, caso você não saiba. 

 

_____ A teoria dos coacervados foi uma das bases teóricas utilizadas por Darwin 

para propor a seleção natural. 

_____ Um dos pontos centrais e constantes em „A origem das Espécies‟, foi o 

tratamento da controvérsia sobre a origem da vida. 
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_____ A interpretação de Lamarck sobre o uso e desuso estava equivocada a ponto 

de ser refutada por Darwin em seus trabalhos. 

_____ Alfred Russell Wallace utilizou as descobertas de Darwin para chegar às suas 

conclusões sobre a origem das espécies. 

_____ A teoria sintética da evolução está expressa em „A origem das espécies‟ de 

Charles Darwin. 

 

2.4. Considerando o homem (Homo sapiens), um chimpanzé (Pan troglodytes), 

um peixe (Latimeria sp.) e um escorpião (Tytius stigmurus), responda as 

seguintes perguntas. 

 

2.4.1. Qual dessas espécies é a mais evoluída? 

___________________________________________________________________ 

2.4.2. Qual das espécies é a menos evoluída? 

___________________________________________________________________ 

2.4.3. Que critério você utilizou para as respostas anteriores? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.5. Que outras alternativas ao ensino da Evolução Biológica poderiam ser 

ensinadas nas escolas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ASSUNTOS GERAIS 

 

3.1. Quais as dificuldades ou controvérsias encontradas atualmente por você 

durante as aulas que abordam temas relacionados à Teoria da Evolução? 

 

_____ Crenças religiosas dos alunos 

_____ Minhas crenças religiosas 

_____ As diferentes concepções sobre o conceito de vida e sua origem 

_____ Diversidade cultural da turma 

_____ Falta de formação qualificada para abordar o assunto 
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_____ Nenhuma dificuldade 

_____ Outras dificuldades. (Cite-as abaixo)  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.2. O que você pensa a respeito da possibilidade de se ensinar o Criacionismo 

como uma teoria alternativa ao ensino da Evolução Biológica? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 1 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Prezado/a professor (a), você foi selecionado/a e está sendo convidado/a 

para participar da pesquisa intitulada “A compreensão e o ensino da Evolução 
Biológica pelos docentes de escolas públicas no Município de Maracanaú-CE”, 
que tem como principal objetivo: analisar os conhecimentos básicos dos professores 
das disciplinas de Ciências e Biologia. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial. Em 
nenhum momento do estudo ou em seus resultados, sua identificação será 
fornecida. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua 
privacidade será assegurada, através da substituição de seu nome ou qualquer 
outra informação que possa lhe identificar, por dados impessoais. Os dados 
coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em 
eventos e/ou revistas científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode 
recursa-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar, ou mesmo retirar 
seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os 
pesquisadores ou com a escola em que você trabalha. Sua participação nesta 
pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas sob a forma de 
entrevista semi-estrututada. A atividade consistirá no preenchimento de um 
questionário com questões de naturezas diversas, que serão arquivadas por cinco 
(05) anos, sendo incineradas após este período. 

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. 
Não haverá riscos de qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício 
relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico para a 
área de ensino de Ciências e Biologia. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o e-mail do 
pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas 
dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Desde já 
agradecemos! 

 

 
Francisca Gardênia Carlos Fama 
Mestranda em Ensino de Ciências 

e Matemática (ENCIMA – UFC) 
e-mail: gardeniacarlos@yahoo.com.br 

  
Daniel Cassiano Lima 

Professor orientador (ENCIMA – UFC) 
e-mail: Daniel.cassiano@uece.br 

 

Fortaleza, ______ de ________________ de 2015. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Centro de Ciências 

Mestrado em Ensino em Ciências e Matemática 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 2 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu, ________________________________________________________________, 

Portador/a do documento de Identidade ________________________ fui 

informado(a) dos objetivos do estudo “A compreensão e o ensino da Evolução 

Biológica pelos docentes de escolas públicas no Município de Maracanaú-CE”, 

de maneira clara e detalhada, e esclareci minha dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de 

participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer 

as minhas dúvidas. 

 

 

Fortaleza, ______ de ________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

 

Nome do/a participante: 

___________________________________________________________________ 

 

Assinatura do/a participante: 

___________________________________________________________________ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Centro de Ciências 

Mestrado em Ensino em Ciências e Matemática 
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APÊNDICE D – PROPOSTA DE MINICURSO (Produto Educacional) 

 

1. Título: Subsídios para uma prática pedagógica no contexto da Evolução 

Biológica. 

2. Grande Área: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 

3. Área Temática: Educação. 

4. Coordenador: Prof. Dr. Daniel Cassiano Lima. 

5. Número de vagas: 10 (dez) professores por escola. 

6. Período de realização: na semana pedagógica (início do período letivo). 

7. Carga horária total: 10 horas (distribuídas em 5 aulas de 2 horas). 

8. Local de realização: na própria escola. 

9. Condução do minicurso: Ficará a cargo de um dos coordenadores escolares 

oriundo da própria escola, que atua junto ao Núcleo Gestor em outras capacitações. 

 

10. Objetivos do minicurso: 

10.1. Objetivo geral: Contribuir para que os professores possam planejar e 

desenvolver práticas pedagógicas que incorporem a evolução biológica como eixo 

norteador dos conteúdos. 

 

10.2. Objetivos específicos: 

- Fornecer subsídios para que os professores compreendam de forma 

consistente o tema Evolução Biológica; 

- Fornecer subsídios para que os professores criem propostas de lição 

didática a partir dos materiais didáticos disponíveis e da discussão dos problemas 

cotidianos por eles evidenciados. 

 

11. Justificativa: 

Com o intuito de melhor lidar com a complexidade das situações que 

enfrentam no ambiente escolar, os professores devem criar mecanismos que 

ajudem a melhorar a relação ensino-aprendizagem no que se refere aos conceitos 

evolutivos. E para que isso ocorra os professores devem ser atentos a este fato; 

aprender a lidar com todos os materiais didáticos que estiverem à sua disposição, 
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procurando analisar, adequar, selecionar e criar atividades para uma prática 

pedagógica consistente. É de fundamental importância seguir as orientações dadas 

pelos Parâmetros Nacionais Curriculares para o Ensino Médio (PNCs-EM), onde se 

sugere que os conteúdos biológicos sejam tratados sob a perspectiva do eixo 

ecológico evolutivo, com ênfase na história geológica da vida. 

 

12. Conteúdo programático: 

 

I) A evolução Biológica (5 horas) 

- Aspectos conceituais: evolução, evidências, mecanismos (variabilidade, seleção, 

adaptação) e aspectos históricos. 

- A Evolução Biológica como tema unificador dos conteúdos biológicos. 

- A temática Evolução Biológica nos documentos oficiais para o ensino de Biologia 

(proposta curricular para o ensino de Biologia – Parâmetros Curriculares Nacional do 

Ensino Médio – MEC, 1999). 

- Dificuldades verificadas no ensino da Evolução Biológica. 

 

II) Material didático (2 horas) 

- Conceito de material didático. 

- Tipos de materiais didáticos. 

 

III) Materiais didáticos sobre o tema Evolução Biológica (2 horas) 

- Levantamento e análise de materiais didáticos diversos. 

- Seleção, adequação e criação de atividades didáticas. 

- Metodologia da utilização das atividades didáticas pelas professoras em suas 

aulas. 

 

IV) Avaliação dos resultados da utilização das atividades, a partir de uma 

perspectiva da reflexão coletiva (1 hora) 

 

13. Clientela (perfil): 

Professores de Biologia (Ensino Médio) de escolas públicas do município 

de Maracanaú – Ceará, que participaram da pesquisa. 
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14. Resultados previstos: 

Desenvolvimento de ações didáticas em sala de aula do Ensino Médio, 

pelos professores participantes, onde os conteúdos biológicos sejam tratados sob a 

perspectiva da Evolução Biológica como linha unificadora. 
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ANEXO A – PROPOSTA CURRICULAR DA DISCIPLINA DE BIOLOGIA 

 

PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO 
DISCIPLINA DE BIOLOGIA 

 
 

HISTÓRICO 

 

A biologia é o ramo da Ciência que estuda os seres vivos. Debruçasse 

sobre o funcionamento dinâmico dos organismos desde uma escala molecular 

subcelular até o nível populacional e interacional, tanto intra-especificamente quanto 

interespecíficamente, bem como a interação da vida com seu ambiente físico-

químico. O estudo destas dinâmicas ao longo do tempo é chamado, de forma geral 

de biologia evolutiva e contempla o estudo da origem das espécies e populações, 

bem como das unidades hereditárias Mendelianas, os genes. A biologia abrange um 

espectro amplo de áreas acadêmicas frequentemente consideradas disciplinas 

independentes, mas que, no seu conjunto, estudam a vida nas mais variadas 

escalas. As reflexões sobre o fenômeno da vida, sua origem e processos, 

emergiram em varias civilizações e culturas, ao longo do tempo histórico. Desde o 

período pré-histórico, mesmo sem se saber como as coisas funcionavam, 

conhecimentos biológicos com bases empíricas foram formados. Em um primeiro 

momento, o objetivo do homem em obter conhecimento sobre o mundo natural, 

voltava-se ao desenvolvimento de técnicas que garantissem sua sobrevivência. Nos 

seus primórdios, o ser humano aprendeu a utilizar as plantas e os animais em seu 

proveito, aprendeu a evitar plantas venenosas e como tratar os animais, e ao 

observar o comportamento destes últimos, pode adotar técnicas de caça. Partindo 

também dos conhecimentos acerca da utilidade e da época de frutificação de 

diversos vegetais, desenvolveu a agricultura, aprendendo assim, a garantir, de 

maneira mais regular e segura o sustento das comunidades. 

Durante a Idade Média, o ritmo de investigações científicas aumentou 

consideravelmente. O trabalho iniciado por Aristóteles é ampliado por Lineu, que cria 

as categorias hierárquicas de espécie, gênero, ordem, classe e reino. Também cria 

um sistema de nomenclatura dos seres vivos, empregado até hoje com algumas 

modificações. Uma ideia de origem comum da vida passou a ser discutida com base 

em semelhanças entre seus diferentes ramos. 
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Com a invenção do primeiro microscópio, no século XVII, conceitos 

tradicionais sobre a vida seriam derrubados, dando um novo rumo à Biologia. Foi a 

partir dessa descoberta que a teoria celular foi, então, formulada, em princípios do 

século XIX, por Schleiden e Schwann, que concluíram que as células constituem 

todo o corpo de animais e plantas, e que, de certa maneira, elas são unidades 

individuais com vida própria. Isso ocorreu na mesma época das viagens de Darwin e 

da publicação de sua obra. A origem das espécies, sobre as teorias da evolução. As 

leis de hereditariedade de Mendel foram sustentadas e explicada pela teoria 

cromossômica de Morgan. 

Mesmo com a teoria celular, por razões físicas, o microscópio óptico não 

permitia a visualização de detalhes da estrutura da célula. Com a descoberta do 

elétron, em fins do século XIX, e com a invenção do microscópio eletrônico, décadas 

depois, estruturas subcelulares foram descobertas, como o orifício do núcleo ou a 

membrana dupla da mitocôndria. Com o desenvolvimento do microscópio foi 

possível desvendar alguns mistérios, permitindo a Crick e Watson descobrir a dupla 

hélice do DNA e do código genético, em 1954, marcando o início da biologia 

molecular e da genética experimental. Hoje, a Biologia tem um papel fundamental 

para o mundo científico, com o uso de computadores e algumas inovações 

experimentais, o homem chegou à descoberta da estrutura do DNA, desvendando 

princípios do funcionamento básico da vida. 

 

 

OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

- Propiciar um aprendizado útil à vida e ao trabalho, no qual as 

informações e os conhecimentos transmitidos se transformem em instrumentos de 

compreensão, interpretação, julgamento, mudança e previsão da realidade; 

- Preparar o educando para a cidadania no sentido universal e não 

apenas profissionalizante, aprimorando-o como ser humano sensível solidário 

consciente frente às adversidades que o mundo apresenta; 

 

- Levar o aluno a compreender e desenvolver condições para julgar com 

ética as questões polêmicas acerca da manipulação genética; 
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- Sensibilizar os alunos no que se refere a problemas ambientais visando 

a melhoria da qualidade de vida; 

- Relacionar degradação ambiental com agravo à saúde humana, 

entendida esta última como bem estar físico, social e psicológico e não apenas 

ausência de doenças; 

-  Compreender a vida, do ponto de vista biológico, como fenômeno que 

se manifesta de formas diversas, mas sempre somo sistema organizado e integrado, 

que interage com o meio físico-químico por meio de um ciclo de matéria e de fluxo 

de energia; 

-  Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas 

reais a partir de elementos da Biologia, colocando em prática conceitos, 

procedimentos e atitudes desenvolvidas no aprendizado escolar; 

- Propiciar um aprendizado útil a vida e ao trabalho, no qual as 

informações e os conhecimentos transmitidos se transformem em instrumentos de 

compreensão, interpretação, julgamento mudança e previsão da realidade. 

 

 

CONTEÚDOS 
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ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

O desenvolvimento dos Conteúdos Estruturantes deve ocorrer de forma 

integrada, ou seja, à medida que se discute envolvendo os quatro conteúdos 

estruturantes, contextualizandoos. O ensino dos conteúdos específicos de Biologia 

apontam para as seguintes estratégias metodológicas de ensino: prática social 

(detectar e apontar as questões resolvidas na prática social), instrumentalização 

(apresentação de conteúdos sistematizados aos alunos), catarse (aproximação entre 
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o que o aluno adquiriu o problema em estágio de menor compreensão do 

conhecimento científico para um estágio de maior clareza e compreensão). Outras 

metodologias também podem ser utilizadas para que se chegue ao processo ensino 

aprendizagem, tais como: 

 

- Diálogo dirigido 

- Experimentação 

- Aulas de laboratório – aulas demonstrativas 

- Debates 

- Relatórios 

- Estudo do meio como, parques, praças, terrenos baldios, praias 

- Jogos didáticos 

- Utilização de mídias tecnológicas; 

- Vídeos educativos. 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Utilizar a avaliação em biologia, como instrumento de aprendizagem que 

permita fornecer um “feedback” adequado para promover o avanço dos alunos. 

Ampliar o conceito e a prática da avaliação ao conjunto de saberes, destrezas e 

atitudes que interesse contemplar na aprendizagem de conceitos biológicos. 

Introduzir formas de avaliação de prática docente como instrumento de melhoria do 

ensino, obtendo informações sobre a prática pedagógica para nela intervir e 

reformular os processos de aprendizagem. A avaliação é um instrumento reflexivo 

que prevê um conjunto de ações pedagógicas pensadas e realizadas pelo professor 

no ano letivo, onde serão capazes de observar os avanços e as dificuldades afim de 

superar os obstáculos. 
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RECUPERAÇÃO 

 

Ao constatar que o aluno não conseguiu atingir os objetivos propostos, o 

professor deverá rever os conteúdos e aplicar uma nova avaliação, ou seja, a 

recuperação que ocorrerá paralelamente. 
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