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RESUMO 

 



Este trabalho é resultado de algumas reflexões sobre o ensino da “origem e evolução da vida” 

na Educação Básica em pesquisa desenvolvida junto ao Mestrado Profissional em Ensino de 

Biologia. No contexto da sala de aula, os professores se deparam com alguns entraves ao 

trabalhar o tema, como dificuldades conceituais, questões socioculturais e estratégias 

didáticas que contribuam para a compreensão dos conceitos-chaves da teoria evolutiva. A 

proposta da dissertação foi a elaboração e aplicação de uma sequência didática com aulas 

dinâmicas, atrativas e significativas, a fim de aprofundar as reflexões sobre a teoria evolutiva, 

num contexto histórico, recorrendo aos tempos geológicos e à história da vida na Terra. Como 

princípio norteador dessa intervenção didática, a Teoria da Aprendizagem Socioconstrutivista 

de Vygotsky se apresenta como fundamental. Na sequência didática apresentamos um 

panorama sugestivo de aulas sobre a temática evolução biológica, considerando a história da 

vida na Terra. 

 

Palavras-chave: Ensino Médio, Aprendizagem Socioconstrutivista, História da vida na Terra. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work is the result of some reflections about the teaching of the “origin and evolution of 

life” in Basic Education in a research developed with the Professional Master’s Degree in 

Teaching Biology. In the context of the classroom, the teachers face some hindrances when 

working with the theme, such as conceptual difficulties, sociocultural matters and didactic 

strategies that contribute to the comprehension of the key concepts of evolutionary theory. 

The proposal of the thesis was the elaboration and application of a didactic sequence with 

dynamic, attractive and meaningful classes, aiming to deepen the reflections about the 

evolutionary theory, in a historical context, recurring to geological times and to the history of 

life in the Earth. As a guiding principle of this didactic intervention, the Socioconstructivism 

Learning Theory of Vygotsky presents itself as fundamental. In the didactic sequence, we 

presented a suggestive overview of the classes about the biologic evolution, considering the 

history of life in Earth. 

 

Keywords: High School, Socioconstrutivist Learning, History of Life on Earth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho de pesquisa surgiu a partir de reflexões realizadas, por professores 

matriculados no curso de Mestrado Profissional em Biologia de Cuiabá-MT, sobre o ensino e 

a aprendizagem da teoria evolutiva na Educação Básica. A partir desses relatos reflexivos, 

constatou-se a falta de aulas mais dinâmicas, atrativas e significativas que estimulem a 

participação e efetiva aprendizagem dos estudantes.  

Segundo Bizzo (1991), os alunos possuem concepções oriundas de suas experiências 

socioculturais, principalmente em relação à evolução biológica, que persistem mesmo após 

anos de instrução. Eles mantêm ideias que se distanciam das concepções científicas. 

Compreendem a evolução como melhoramento, crescimento e aperfeiçoamento, que acontece 

a partir de um objetivo determinado (BIZZO, 1991; ROSA et al., 2002).  

Neste sentido, percebe-se a necessidade e a importância de se trabalhar a origem e 

evolução da vida nas escolas, de forma clara e precisa. Ao proferir a frase “Na biologia nada 

faz sentido exceto à luz da evolução”, Theodosius Dolzhansky sintetizou a importância da 

evolução biológica, pois ela nos propicia o entendimento do mundo vivo. A compreensão da 

Biologia é incompleta sem o entendimento da evolução biológica, no entanto, mesmo sendo 

considerada pela comunidade científica um dos pilares da Biologia, não tem recebido a 

mesma importância no currículo escolar. Tidon e Vieira (2009) apontam vários problemas no 

desenvolvimento do conteúdo de evolução biológica, como restringir o ensino apenas ao 

último ano do Ensino Médio, sendo trabalhado de maneira descontextualizada, principalmente 

em termos históricos. Para Bizzo e El-Hani (2009), deixar esse conteúdo para o final do 

Ensino Médio resulta numa abordagem imprópria que não cumprirá o papel integrador da 

evolução no conhecimento biológico. Bizzo e El-Hani (2009, p. 253) afirmam também que 

 

[...] o estudo dos aspectos geológicos do planeta, incluindo a ideia de tempo 

geológico, poderia ser tratado desde o começo, ajudando na construção de um 

entendimento mais amplo do ambiente em duas dimensões, espaço e tempo. [...] 

Deslocar esse assunto para outra posição nos currículos poderia beneficiar 

abordagens mais amplas, que tratassem da macroevolução e evitassem ou, ao menos, 

tirassem um pouco do foco sobre questões específicas acerca da dinâmica de genes 

em populações e ao longo das gerações. Isso poderia tornar o assunto mais coerente 

e adequado para os aprendizes (BIZZO; EL-HANI, 2009, p. 253)    
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Para o desenvolvimento de uma compreensão apropriada da biologia evolutiva, seria 

essencial uma abordagem da macroevolução, em particular, de um conceito operacional de 

tempo geológico (DODICK, 2007).  

A princípio, pretendia-se, com este trabalho de conclusão de mestrado, construir um 

jogo didático que favorecesse a aprendizagem de conceitos da teoria evolutiva, mas, após o 

estudo do referencial teórico e com a ressignificação da vivência escolar, avaliamos que um 

contato pontual através do jogo talvez não fosse suficiente para a aprendizagem significativa 

da complexidade das relações entre o mundo vivo e o meio ambiente. Diante disso, optamos 

por organizar um conjunto de situações de ensino ordenadas e sistematizadas, em busca do 

maior envolvimento dos estudantes com os temas científicos.  

Assim, o presente trabalho propõe uma sequência didática, elaborada a partir de uma 

perspectiva histórica, considerando conceitos-chave da teoria evolutiva, como: ancestralidade 

comum, seleção natural, adaptação, hereditariedade e evolução propriamente dita ao longo da 

história da Terra, recorrendo aos principais eventos geológicos em uma larga escala de tempo, 

permitindo ao estudante compreender e visualizar como se deu o processo evolutivo e a 

Especiação.  

A sequência didática contempla os seguintes procedimentos metodológicos: uma visita 

ao Museu de História Natural Casa Dom Aquino Correia; vídeos com documentário da Net 

Geo e entrevista com o Biólogo Mario Cesar Cardoso de Pinna; um jogo para aplicar de 

forma lúdica os conceitos evolutivos; rodas de conversa, entre outras práticas, sempre de 

forma investigativa. Para conclusão e avaliação da Sequência, os alunos construíram uma 

linha do tempo contemplando os conhecimentos científicos tratados ao longo da sequência 

didática. 

O professor tem a função de auxiliar na formulação de conceitos, articulando o que os 

estudantes já conhecem com as novas informações apresentadas (POZO, 1998). Nessa 

perspectiva, as atividades relacionadas nessa sequência didática, segundo Santos (2006, p. 8), 

“podem ser grandes aliadas para o desenvolvimento escolar, pois atividades interativas 

possibilitam que o aluno esteja constantemente ativo, gerando uma mente alerta e curiosa”. 

Santos (2006) afirma ainda que também atuam como estimulantes do pensamento, 

incentivando as trocas interpessoais, proporcionando a aprendizagem de forma descontraída e 

proveitosa, inspirando uma educação que vai além do ato de ensinar determinado conteúdo.   

A partir das necessidades citadas anteriormente e considerando a importância do 

ensino de evolução biológica na Educação Básica, e que a aprendizagem de temas científicos 

é influenciada por diferentes fatores pedagógicos e sociais, delineou-se como princípio 
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fundamental norteador dessa intervenção didática a Teoria da Aprendizagem 

Socioconstrutivista de Vygotsky (1991), que tem como temas centrais o desenvolvimento 

humano e a aprendizagem. 

Para Vygotsky (1988 apud MOREIRA, 1995, p. 106), “é com a interiorização de 

instrumentos sistemas de signos, produzidos culturalmente, que se dá o desenvolvimento 

cognitivo”. De acordo com o autor, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da 

interação social, com outros indivíduos. Para que ocorra aprendizagem, essa interação deve 

acontecer dentro do que ele chama de zona de desenvolvimento proximal (ZPD), que é a 

distância entre o que o aluno já sabe e o seu potencial para aprender, isto é, do seu 

conhecimento real para o seu conhecimento potencial.  

Nesse contexto, a finalidade deste trabalho é suscitar a importância do ensino da teoria 

evolutiva, ressignificando a visão do conhecimento estático, acabado e desarticulado da 

evolução biológica, para um ensino dialógico e histórico. O objetivo é apresentar uma 

sequência didática estruturada a partir de uma abordagem histórica, que articula conceitos-

chave da teoria evolutiva e os períodos geológicos, buscando verificar se o uso de atividades 

interativas sob essa perspectiva contribui para o desenvolvimento da aprendizagem dos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



16 

 

 

 

 

2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Caracterização da Pesquisa 

 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois se fundamenta no 

princípio de que a realidade e o sujeito são elementos indissociáveis, necessitando considerar 

suas peculiaridades individuais ou de seus grupos, com base em referenciais teóricos e nas 

técnicas de coleta e análise de dados da pesquisa social (RAGIN, 1987). 

 Segundo Borgdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa é elaborada com o objetivo 

de investigar fenômenos, de modo que o ambiente natural é a fonte de dados e o pesquisador é 

instrumento principal. É uma pesquisa na qual os dados são descritos em palavras ou imagens 

e não em números e analisados de forma indutiva, sem o objetivo de confirmar hipóteses 

previamente elaboradas, sendo organizados e classificados conforme vão sendo obtidos. 

Para os autores, a observação participativa é uma estratégia significativa da 

investigação qualitativa, onde o investigador se insere no ambiente das pessoas que pretende 

estudar, elaborando registros escritos de tudo que observa e será complementado com outros 

tipos de dados como, artigos, fotos, registros escolares. O investigador qualitativo preocupa-se 

com o contexto, procurando compreender como e em que circunstâncias se dão as ações. 

“Para o investigador qualitativo, divorciar o ato, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder 

de vista o significado”. 

De acordo com Minayo (2006), a pesquisa qualitativa se aprofunda no mundo dos 

significados, motivos, valores, atitudes e com parte da realidade social, sendo que, “por 

pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

partilhada com seus semelhantes”, é que as pessoas se diferenciam. Neste sentido, deve ser 

exposta e interpretada pelo próprio pesquisador. 

 

2.2 Universo e Amostra 
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A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino estadual, localizada no 

Município de Várzea Grande – Mato Grosso, em um bairro periférico, ribeirinho a qual 

atende à demanda educacional do bairro em que está localizada, bem como dos bairros 

circunvizinhos. A maioria dos alunos é oriunda de famílias de baixa renda.  

Atualmente, a instituição atende a duas modalidades de ensino: Ensino Fundamental I 

e II e Ensino Médio Regular. Funciona em dois períodos, sendo o período matutino voltado 

para o oitavo ano do Ensino Fundamental II ao terceiro ano do Ensino Médio Regular; e o 

vespertino, para o terceiro ano do Ensino Fundamental I ao sétimo ano do Ensino 

Fundamental II. 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, a diretora da unidade escolar assinou 

um termo autorizando a participação de alunos do 3o (terceiro) ano do Ensino Médio Regular, 

do período matutino (Apêndice A). Essa turma é formada por 20 alunos, sendo 12 meninas e 

8 meninos, com faixa etária entre 16 e 18 anos.  

 

 

2.3 Coleta dos Dados 

 

 

Com o intuito de investigar os conhecimentos prévios dos alunos e para posterior 

comparação dos resultados diante da avaliação final, foi aplicado um questionário composto por 6 

questões abertas e 6 questões de múltipla escolha (Apêndice D). Segundo Marconi e Lakatos 

(1996), essa combinação de questões abertas e objetivas aumenta a quantidade de dados, sem 

dificultar a tabulação. Participaram 10 alunos, identificados com a letra “A” seguido de um 

número, de 1 a 10, para garantir-lhes o anonimato. A avaliação diagnóstica (aplicação do 

questionário) e a avaliação final (construção coletiva de uma linha do tempo da história da Terra) 

podem ser compreendidas como pré e pós-teste, respectivamente, uma vez que possibilitaram a 

obtenção e análise dos dados encontrados ao longo do desenvolvimento deste estudo. 

Para obtenção dos dados ao longo da intervenção didática, foram feitos registros tanto 

das reações e falas dos alunos frente aos conceitos e métodos utilizados, com auxílio de 

gravadores de áudio, quanto das situações observadas, por meio de caderno de campo. Após 

cada atividade desenvolvida em sala de aula, os registros eram retomados, transcritos quando 

necessário, e organizados em textos, para facilitar a análise. 

A Resolução CNS 466/12 estabelece o respeito à dignidade humana como requisito para a 

execução de qualquer pesquisa envolvendo seres humanos. Assim, exige que toda pesquisa dessa 
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natureza seja realizada apenas após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos participantes. 

Diante disso, os alunos receberam e assinaram um termo de assentimento (Apêndice B) e os 

responsáveis legais dos menores, um termo de consentimento (Apêndice C), acordando sua 

participação na pesquisa.  

 

2.4 Análise dos Dados 

 

 

As atividades desenvolvidas na sequência didática foram analisadas de acordo com a 

análise qualitativa, cujos procedimentos analíticos não têm fórmulas ou receitas definidas e 

dependem da capacidade e do estilo do pesquisador (GIL, 2008, p. 175). 

Assim, busca-se analisar os significados nas falas e produções dos sujeitos, juntamente 

ao contexto em que estão inseridos e delimitados pelo referencial teórico do pesquisador, 

visando apontar mudanças, criação ou formação de opiniões e interpretar particularidades nos 

comportamentos dos indivíduos ou de um determinado grupo (OLIVEIRA, 2002). As falas 

transcritas e as situações observadas em sala de aula foram retomadas, organizadas em textos 

quando necessário, feitas as leituras e analisadas a partir do referencial teórico da área.  

 



19 

 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste tópico trazemos, de forma sistematizada, as experiências vivenciadas na 

execução da sequência didática. Para isso, foram consideradas as competências e habilidades 

para o Ensino Médio no que se refere à evolução biológica contidas nas Orientações 

Curriculares do Estado de Mato Grosso e a historicidade da biodiversidade, dando enfoque à 

temática a partir de uma abordagem histórica das relações dos seres vivos com o meio 

ambiente. Além disso, consideramos as concepções prévias dos estudantes participantes, não 

no sentido direto de determinação do currículo, mas na intenção de abranger as demandas 

conceituais dos jovens envolvidos na proposta. Ouvir os estudantes, ao determinar as ações 

pedagógicas, é um passo importante da elaboração de unidades didáticas, tendo em vista que 

aumenta as possibilidades de envolver os estudantes e atender às necessidades conceituais de 

maneira mais efetiva.   

As Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso (2011) bem como a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), consideram que, ao longo da escolarização, os 

estudantes devem desenvolver as seguintes habilidades: ler e interpretar textos científicos e 

tecnológicos; entender e aplicar métodos das Ciências Naturais; selecionar e utilizar 

metodologias científicas adequadas para a resolução de problemas. A partir desses 

referenciais, construímos então uma caminhada entre o conhecimento prévio do aluno e as 

habilidades e competências que deveríamos alcançar. 

Ao longo do desenvolvimento do presente trabalho, alguns desafios foram 

encontrados, como: aliar a pesquisa à prática docente; atender ao currículo escolar e às 

propostas para o ensino de Evolução Biológica da literatura da área; superar a prática de 

transmissão de conhecimento, buscando o desenvolvimento de atividades didáticas mais 

atrativas e que possibilitassem a participação ativa dos estudantes; superar o desinteresse e a 

apatia frequentes entre os adolescentes. Neste último ponto é importante destacar que ainda 

nos deparamos com diferentes questões na escola, que dificultam o trabalho docente, um deles 

é a resistência dos estudantes de se envolverem em atividades científicas, tanto que, de um 

universo de 20 estudantes matriculados no 3o ano do Ensino Médio, apenas 10 participaram 

das atividades propostas na sequência didática.  
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Uma reflexão necessária é em relação à aproximação do aluno da escola com o 

conteúdo a ser abordado, ou seja, a contextualização dos conteúdos científicos com 

base nas concepções prévias trazidas por eles. Muitos alunos apresentam 

dificuldades de entender que a ciência é um construto humano, portanto, mutável e 

falível. (LOPES; VECCHI; VINTURI, 2014, p. 12) 

 

Sabemos que existem várias formas de abordar os conteúdos, sobretudo destes que os 

alunos não percebem a relevância imediata. O fato é que não existem modelos predefinidos 

para despertar o interesse. Cabe ao educador analisar seus alunos e escolher o método que 

mais se adequará àquela sala de aula, considerando sempre sua realidade escolar, suas 

especificidades. “A adoção de uma única estratégia de ensino, seja ela qual for, certamente 

compromete o desempenho de uma parcela de alunos por não respeitar as suas diferenças 

individuais, quanto a sua maneira de aprender” (CARVALHO, 2005, p. 19). 

Assim, optamos por uma sequência didática que estivesse de acordo também com a 

realidade escolar, para favorecer a executividade aos planejamentos propostos.  

Para Carvalho (2003), uma atividade investigativa não pode ser reduzida a uma mera 

observação ou manipulação de dados, ela deve levar o aluno a refletir, a discutir, a explicar e 

a relatar seu trabalho aos colegas. É sob esse viés que propomos as atividades, para que, no 

resultado, os alunos conseguissem construir coletivamente a linha do tempo, no que tange à 

teoria da evolução biológica. 

 

 

3.1 Elaboração da Sequência Didática 

 

 

Para a elaboração da sequência didática, inicialmente foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, em busca de referenciais teóricos e metodológicos sobre o ensino da teoria da 

evolução biológica na Educação Básica. A partir das leituras iniciais, surgiram alguns 

questionamentos, por exemplo: Como facilitar a interiorização de conceitos científicos? Como 

tornar o ensino de temas científicos mais atrativo e significativo? Como elaborar propostas 

didáticas que facilitem a aprendizagem de conceitos evolutivos? Por onde começar? Inúmeros 

questionamentos próprios de quem vivencia a realidade da sala de aula, sua diversidade e 

resistências dos estudantes no tocante aos conteúdos e métodos.  

Dessa maneira, organizamos uma sequência didática sob uma perspectiva histórica, 

utilizando os tempos geológicos, para aproximar os estudantes da compreensão da trajetória 

dos organismos vivos ao longo do tempo na Terra.  



21 

 

 

 

Assim, nesse momento de reflexões para a prática pedagógica, cabe ao professor 

diagnosticar e instigar, por meio de perguntas, o que os seus alunos sabem e pensam sobre 

uma determinada situação, elaborando assim as hipóteses. Isso, de forma a conduzi-los e  

tornando-se responsável pela organização da discussão, não tendo respostas prontas e 

mecanizadas, mas buscando estimulá-los a pesquisar e investigar o assunto abordado. 

Enquanto se fazia a explanação para os estudantes de como seria o trabalho e o 

assunto a ser tratado, a fala espontânea de uma aluna foi: “Era geológica, professora? De 

antigamente, tipo muito antigamente, mesmo? Esse trem é interessante, mas para que temos 

que aprender isso agora, não tinha que ser antes? Se é o começo!” (A5). 

A partir dessa fala, começamos a revisitar essa distribuição de conteúdo e de fato 

verificamos que, se o aluno entendesse que a evolução dos seres vivos se deu ao longo dos 

tempos geológicos, o caminho de compreensão biológica ficaria mais acessível. Então, 

optamos por aplicar um questionário, para que os estudantes escrevessem o que já conheciam 

sobre o conteúdo e sobre o que foi inicialmente trabalhado em sala em anos anteriores. 

Podemos considerar, de maneira sistemática, esta como a primeira etapa de construção dentro 

da nossa proposta de sequência didática. Segundo Zabala, (2010, p. 53), 

 

[...] como exemplo de ferramenta pedagógica que proporcione um novo olhar para a 

organização curricular, com ênfase no ensino pautado em investigação, por meio de 

condições reais do cotidiano, partindo de problematizações que levem o aluno a 

confrontar o seu conhecimento prévio com o conhecimento apresentado, levando-o a 

aprimorar-se de novos significados, podemos referenciar a prática de uma SD. 

 

Então, seguimos para o caminho da propositiva com os alunos que se mostraram mais 

interessados pela temática apresentada, dando-lhes também um lugar de fala e considerando-

as no processo de conhecimento. Foi quando nos centramos na procura de fundamentação 

sobre como elaborar e como dar aplicabilidade a uma sequência didática, com uma 

perspectiva histórica, já que isso chamava a atenção deles – embora, como já dito, no universo 

de 20 alunos matriculados, apenas 10 (6 meninas e 4 meninos) tenham participado 

efetivamente da sequência didática. 

A partir das leituras e revisões bibliográficas realizadas (MOTA, 2017; MOREIRA, 

1995; VYGOTSKY, 1991; ZABALA, 1998; GIL, 2008; OLIVEIRA, 2002; LEMOS, 2006) e 

pautados no currículo, realizou-se um levantamento e foram definidos os conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais basilares sobre evolução biológica e geológica que 

devem ser compreendidos por alunos do Ensino Médio (Quadro 1).  
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Quadro 1 – Conteúdos a serem compreendidos por alunos do Ensino Médio 

CONTEÚDOS 

CONCEITUAIS 

CONTEÚDOS 

PROCEDIMENTAIS 

CONTEÚDOS 

ATITUDINAIS 

• Origem e formação da Terra  

• Variabilidade genética 

• Ancestralidade comum 

• Adaptação biológica 

• Hereditariedade  

• Seleção natural 

• Extinção de espécies e 

extinção em massa 

• Mutação 

• Eras geológicas  

• Principais geoeventos: 

vulcões, terremotos, tsunamis, 

mudanças climáticas (Era do 

Gelo), deriva continental 

(fragmentação da Pangeia), 

impacto de asteroids 

• Tempo absoluto e tempo 

relativo 

• Seguir instruções para visitas 

e em espaços extraclasse, 

como museus 

• Estabelecer critérios de 

classificação aos dados 

coletados 

• Ler e interpretar textos, 

documentários, imagens e 

entrevistas 

• Organizar informações em 

texto ou oralmente 

• Elaborar hipóteses e 

suposições  

• Respeitar a diversidade de 

opiniões 

• Desenvolver posicionamento 

crítico e construtivo 

• Valorizar o trabalho em 

grupo 

• Desenvolver o convívio 

social 

• Valorizar espaços 

diferenciados de 

aprendizagem, como museus 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A partir desses conceitos norteadores, a sequência didática foi estruturada em 15 aulas 

de 55 minutos, agrupadas em 6 momentos. No primeiro momento, utilizamos 1 aula para a 

aplicação do questionário de levantamento dos conceitos prévios dos alunos, como citamos 

anteriormente. Os resultados desse questionário foram relevantes para verificar as concepções 

prévias dos jovens, o que subsidiou as escolhas de conteúdo e atividades didáticas, bem como 

revelou-se como pré-teste. 

Os quatro momentos seguintes foram destinados à problematização, organização e 

aplicação do conhecimento, utilizando o documentário Construindo o Planeta Terra – 

National Geographic, para posterior debate e situar os alunos sobre as temáticas da sequência 

didática. Além disso, o documentário subsidiou outras atividades como: jogo didático; leitura 

e interpretação de imagens; vídeo com entrevista com Mario Cesar Cardoso de Pinna; e uma 

aula em ambiente de aprendizagem diferenciado, o Museu de História Natural Dom Aquino 

Corrêa. A aula no museu foi muito importante, pois favoreceu a concretude do tema 

trabalhado, uma vez que o espaço conta com exposição de fotos, imagens, fósseis e réplicas 

de animais extintos, dispostos em uma sequência cronológica dos períodos geológicos. 
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No Quadro 2 são apresentadas as situações de ensino estruturadas na sequência 

didática.  

Quadro 2 – Situações de ensino estruturadas na sequência didática 

SITUAÇÕES DE ENSINO DESCRIÇÃO 

Aplicação de questionário 

Tempo: 1 aula de 55 minutos 

Aplicação do Pré-Questionário com 6 questões 

abertas e 6 questões objetivas com o objetivo de 

investigar o conhecimento prévio dos alunos. 

Documentário: Construindo o Planeta Terra – 

National Geographic 

Tempo: 3 aulas de 55 minutos 

Assistir ao documentário Construindo o Planeta, 

seguido de roda de conversa, proporcionando aos 

alunos uma visão geral da História dos seres 

vivos no planeta, situando-os sobre os principais 

eventos geobiológicos. 

Visita ao Museu de História Natural Casa Dom 

Aquino 

Tempo: 5 aulas de 55 minutos 

A visita ao Museu de História Natural Casa Dom 

Aquino tem o objetivo de dar concretude às 

discussões anteriores, enriquecer e ampliar os 

conceitos através dos fósseis dispostos em ordem 

cronológica, de acordo com os eventos geológico, 

além de reconhecer a importância desse espaço 

para a pesquisa científica.   

Jogo “Evolução dos Palitos” 

Tempo: 2 aulas de 55 minutos 

Através dos resultados obtidos no jogo “A 

Evolução dos Palitos”, fazer uma analogia com a 

história do desenvolvimento dos seres vivos na 

Terra, compreender e aplicar conceitos como: 

seleção natural, ancestral comum, extinção, 

adaptação, mutação especiação e evolução.  

Exibição da entrevista de Mario Cesar Cardoso de 

Pinna e análise de imagens  

Tempo: 2 aulas de 55 minutos 

Assistir à entrevista em uma roda de conversa e 

identificar no discurso do entrevistado os 

conceitos científicos relacionados à evolução dos 

seres vivos. Em seguida, analisar duas imagens e 

apontar o que cada uma significa. 

Construção coletiva de uma Linha do Tempo 

Tempo: 02 aulas de 55 minutos 

Reunir em uma Linha do Tempo Geobiológica, 

construída coletivamente, todos os conceitos 

construídos pelos alunos e avaliar se o método 

utilizando a História do desenvolvimento da Terra 

para o ensino da origem e evolução dos seres 

vivos foi eficaz. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a aula no museu, primeiramente, foi realizado um estudo prévio do espaço pela 

professora, mapeando as atividades que seriam desenvolvidas. Na ocasião, os responsáveis 

pela visita monitorada esclareceram os principais pontos que seriam apresentados para os 
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estudantes. Em seguida foi elaborado um roteiro (Apêndice E), para que os alunos mantivessem 

o interesse pela atividade. Concomitantemente, foram verificadas as regras e normas para o 

desenvolvimento da atuação fora do ambiente escolar, junto à gestão da escola. Em seguida, 

foram formalizadas as solicitações (através de ofício) da atividade extraclasse junto à gestão 

da escola e aos pais/responsáveis pelos estudantes. Com as devidas autorizações, e por se 

tratar de um número pequeno de estudantes (N=10), não houve necessidade de solicitar 

transporte, pois foi acordado que os estudantes e a professora iriam diretamente para o Museu, 

que possui uma localização de fácil acesso na cidade. 

No roteiro, foi solicitado que descrevessem suas percepções e se a forma como 

conceituavam estava em consonância com o que eles visualizavam naquele ambiente, pois os 

objetivos dessa aula eram justamente enriquecer o espectro conceitual apresentado 

anteriormente, promover a curiosidade e socialização, além de motivar a busca da confluência 

entre o que eles pensavam a respeito e como a ciência explica o que aconteceu.  

Após a aula no museu, a ideia foi aplicar um jogo, por meio do qual eles percebessem 

equívocos, limitações, potencialidades sobre o assunto, e, a partir dessa interatividade, em 

conjunto com as demais atividades aplicadas, pudessem, então, no sexto e último momento da 

sequência didática, identificar e construir uma linha do tempo, apresentando a evolução dos 

seres vivos e os comparativos que eles vieram traçando ao longo da aplicação da sequência. 

Um dos desafios foi estruturar maneiras de como tornar a sequência didática um 

instrumento fácil de replicar pelos colegas (professores de Biologia) e que não engessasse sua 

prática, pautando-se somente na diretriz proposta, com a finalidade de ser mais um 

instrumento que, no cotidiano docente, possa ser usado de acordo com cada realidade escolar 

(Apêndice F). 

 

 

3.2 Aplicação da Sequência Didática 

 

 

3.2.1 Avaliação diagnóstica 

 

 

Com o intuito de investigar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os conceitos 

estudados ao longo da sequência didática, foi aplicado um questionário composto de 6 
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questões abertas e 6 questões de múltipla escolha (Apêndice D), para uma turma do 3o ano do 

Ensino Médio, antes da realização da sequência didática. O momento contou com a 

participação de 10 estudantes, identificados com a letra “A” seguido de um número, de 1 a 10, 

para garantir-lhes o anonimato. As respostas encontradas a partir deste instrumento de coleta 

de dados foram importantes, tanto para ter acesso às concepções prévias dos jovens, 

contribuindo para a definição da abordagem das unidades didáticas propostas, quanto para 

verificar, após a intervenção didática, a apropriação do discurso científico. Ao longo da 

apresentação deste trabalho, serão destacadas algumas falas ou situações observadas em sala 

de aula. 

Os resultados encontrados apontaram que os alunos possuem pouco conhecimento 

sobre tópicos da teoria evolutiva, pois mencionam superficialmente ou mecanicamente 

processos biológicos e geológicos que interferiram na formação e no desenvolvimento da 

Terra, como podemos observar nas respostas dos estudantes encontradas na questão 1 (“Ao 

longo do tempo, desde a formação da Terra, até os dias atuais, quais eventos você acha que 

aconteceram para resultar nas espécies de seres vivos existentes atualmente?”):  

 

[...] teve os acontecimentos dos vulcões, terremotos e também teve a 

evolução dos seres vivos (A1). 

[...] as espécies dos seres vivos extintos eram diferentes dos de hoje e 

também um tipo de homem da caverna (A4). 

A evolução dos seres humanos, tsunami, terremoto e vulcão (A5). 

[...] aconteceram vulcões e terremotos e outras coisas para transformação 

da Terra (A6). 

Ao longo do tempo, teve muita evolução, muita coisa mudou, muitos animais 

diferentes nasceram e outros morreram (A7). 

Aconteceu várias coisas como as queimadas, terremotos entre outras coisas 

(A10). 

 

Apesar de utilizarem o termo “antigamente”, as respostas dadas às questões 2 (“Em 

sua opinião, as condições ambientais e os seres vivos em nosso planeta foram sempre como os 

de hoje? Explique sua resposta.”) e 8 (“Você acha que impacto de asteroides, vulcões, 

terremotos, Era do Gelo, entre outros geoeventos podem interferir na vida e evolução dos 

seres vivos? De que forma?”) indicam que suas referências são somente do tempo recente – 

tempo presente, como denominado por alguns historiadores, como relata o artigo “La 

Histografia y La Historia Inmediata”, de Carlos Barros Guimeráns (2006) –, demonstrando 
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não compreender que as transformações evolutivas e geológicas são resultado de bilhões de 

anos. Com isso, só conseguem visualizar a interferência humana na vida dos seres vivos, 

embora haja muito a se problematizar, para pensar o que eles consideram como sendo 

temporalidades: 

 

Antigamente as condições ambientais no planeta era melhor em algumas 

formas, não tinha muita queimada e muito desmatamento igual o tempo de 

hoje (A1). 

Hoje em dia tudo está devastado, porém o avanço maior foi do ser humano 

(A5). 

Antes as florestas tinham mais vida, alguns animais quase extintos e os seres 

humanos evoluíram mais (A6). 

Antigamente era bem diferente os animais, as condições ambientais também 

eram melhores (A7). 

Creio que antigamente tudo era natural. Hoje temos vários animais em 

extinção (A9). 

Antigamente existia vários tipos de animais que hoje em dia estão extintos e 

a Terra ficou mais quente devido ao desmatamento (A10). 

 

A incompreensão presente nas questões 2 e 8 persiste na questão 12 (“Qual é a 

incoerência em uma imagem que mostra seres humanos caçando dinossauros?”), na qual 6, de 

um total de 10 alunos, marcaram incorretamente alternativas que sugerem a coexistência de 

dinossauros e seres humanos.  

Outro aspecto observado é que, na questão 4 (“Os peixes, na sua grande maioria, 

nadam ondulando o corpo de modo semelhante ao do jacaré. Como explicar essas 

semelhanças?”), apenas os alunos A3 e A7 reconheceram a existência de um ancestral 

comum: 

 

Por serem animais pode ser que tenham vindo da mesma espécie (A3). 

Talvez porque eles sejam parentes ou próximo da mesma espécie. Com isso 

eles tem isso para sobreviver no seu ambiente (A7). 

 

Percebemos também que há uma reprodução de memórias do que ouviram dos avós, 

de histórias dos grupos sociais nos quais convivem, bem como de conteúdo presente na mídia, 

através de filmes, séries, entre outros. 

Entre os 10 alunos, 8 marcaram a alternativa correta às questões 6 (“O que é 

mutação?”) e 7 (“O que é hereditariedade?”). O êxito também ocorreu nas questões de 
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número 5 (“O que é adaptação biológica?”) e 10 (“A seleção natural configura-se como o 

principal conceito dentro da teoria da evolução proposta por Darwin. Observe as alternativas 

abaixo e marque corretamente aquela que indica a ideia de seleção natural.”), na qual 7 alunos 

responderam corretamente em relação aos conceitos de adaptação e seleção natural. No 

entanto, no decorrer das atividades, ficou claro que não conseguiam fazer qualquer relação 

com o contexto da história evolutiva.  

Em relação aos conceitos de Deriva Continental e Pangeia, tratados na questão de 

número 9 (“Leia o texto abaixo e assinale o que for correto. O texto refere-se à hipótese, mais 

tarde comprovada da deriva continental que consiste:”), nenhum aluno marcou a alternativa 

correta. Também se verificou certa confusão na tentativa de responder à questão de número 3 

(“Quais acontecimentos você acredita interferir na variabilidade genética dos seres vivos?”). 

Os alunos A1, A3, A5 e A6 tiveram respostas relacionadas ao cruzamento entre espécies: 

“[...] devem ter tido cruzamento entre uma espécie e outra para ter vários tipos de seres 

vivo” (A1). 

Os alunos A7 e A10 relacionaram a variabilidade genética ao cruzamento de diferentes 

genes: “Aconteceu o cruzamento de diferentes genes” (A10). 

Por fim, o aluno A9 associou a variabilidade genética ao criacionismo: “Creio que 

Deus criou um par de cada animal assim eles se multiplicaram” (A9). 

Os resultados encontrados nessa primeira etapa evidenciam que muitos alunos 

compreendem evolução dos seres vivos de forma fragmentada, não fazendo relação entre 

conceitos como, por exemplo, seleção natural e adaptação, mutação e hereditariedade ou 

mesmo que todos estão inter-relacionados no processo evolutivo. Sem a noção de 

temporalidade, só conseguem identificar as interferências humanas (como queimadas e 

desmatamentos) na vida, evolução e extinção dos outros seres vivos como se o ser humano 

estivesse imune às ações da evolução, sugerindo até a nossa coexistência com dinossauros.  

De maneira geral, as percepções dos estudantes estão permeadas de distorções e 

construções de conceitos inconsistentes. De acordo com Santos e Bizzo (2000), os estudantes 

do ensino básico possuem concepções alternativas, ligadas ao senso comum que dificultam a 

compreensão da diversidade da vida como resultado de um processo aleatório e ao acaso; 

entendem o ser humano como um ser “perfeito” e que estamos sempre nos aperfeiçoando. 

Silva, Franzolin e Bizzo (2015), apontam outro problema, a descontinuidade e fragmentação 

dos temas relacionados à Genética e à Evolução. De acordo com a pesquisa realizada por 

esses autores, os conteúdos de Genética são apresentados no início do primeiro ano do Ensino 

Médio e os de Evolução, apenas no último bimestre do terceiro ano, sendo que, genética e 
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Evolução são teorias complementares e não devem ser trabalhadas como áreas desconectadas.   

Nesse sentido, comprovou-se a necessidade de se desenvolver a sequência didática em uma 

perspectiva histórica, cumprindo o papel integrador da evolução biológica.      

 

 

3.2.2 Intervenção didática 

 

 

Atividade 1: Documentário – Construindo o Planeta Terra (National Geographic, 2013) 

 

Foi exibido o documentário Construindo o Planeta Terra, por meio do qual a 

professora explorou as ideias dos estudantes acerca da origem e diversidade da vida. O 

episódio teve início com as seguintes problematizações: “Por que existe vida na Terra?”, 

“Quais condições possibilitaram esse evento?”, “Como se deu origem a toda 

biodiversidade?”. 

A princípio, mesmo tendo assistido ao documentário, os alunos se mostraram 

surpresos e sem respostas imediatas, alguns indicaram até que nunca tinham parado para 

pensar nessas questões e que não imaginavam que o planeta tinha passado por todas as 

transformações que viram no documentário. Baseados no que haviam assistido, foram 

apresentando apontamentos e assim começamos nossa primeira roda de conversa sobre o tema 

propriamente, como demonstra o registro da conversa. A3 inicia o diálogo dizendo: 

  
A posição do planeta Terra no Sistema Solar. A Terra não está tão perto do 

Sol, mas também não está tão longe e pode receber o calor e possibilitar a 

vida nele sem congelar. (A3) 

Não assisti o documentário, mas acho que as primeiras células chegaram ao 

planeta por meteoros. (A4)  

Não, o que chegou ao planeta através dos meteoros foram cristais de gelo 

que dariam origem à água na forma líquida e às substâncias que iriam 

formar os primeiros seres vivos unicelulares. E essas substâncias foram 

importantes para a formação dos seres vivos e que no planeta já tinha o gás 

carbônico por causa das erupções vulcânicas, que foi importante para o 

efeito estufa e que precisava do oxigênio. (A8) 

Se não tivesse participado dessa aula, nunca iria saber a importância dos 

vulcões para a existência do efeito estufa e jamais saberia que o efeito estufa 

é fundamental para existência de vida no nosso planeta. Sempre vi o efeito 

estufa como um coisa ruim e que as erupções dos vulcões só tinham 

resultados ruins. Nunca pensei no quanto foram importantes. Mas o 

oxigênio que A8 falou só seria produzido quando tivesse os seres vivos 
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chamados estromatólitos, porque eles é que realizavam fotossíntese e 

produziam. (A6) 

Concordo com A6, mas antes dos estromatólitos já existiam seres mais 

simples como bactérias e que todos surgiram e viviam na água. Não existia 

vida fora da água. (A2) 

Só saíram da água por conta da falta de alimento, e como as águas estavam 

diminuindo, faltava espaço. (A5)  

O corpo dos peixes foram sofrendo transformações para se adaptar fora da 

água. Aos poucos e ao longo de muitos anos essas modificações foram 

acontecendo. É engraçado que eu pensava, antes da aula, é que um 

indivíduo mudava e pronto. Mas agora eu sei que essas modificações e 

adaptações que aconteciam por causa do ambiente que ia mudando 

demoraram muito tempo para acontecer. (A3)    

Essas mudanças aconteciam porque mudava o gene dos seres vivos aí 

aqueles que dava certo com aquele ambiente eram passados para os filhos e 

continuavam a existir até chegar a hora que ia existir um monte dele. (A1) 

Foi assim que foram surgindo todas as espécies que existem hoje, mudanças 

que aconteceram nos genes, mutações, foram permitindo que os seres 

sobrevivessem às novas condições do ambiente e assim foram evoluindo. Eu 

achava que quem era mais evoluído era melhor que o outro, mas agora 

entendi que não é questão de ser melhor, mas sim de conseguir viver em um 

ambiente com as características que tem. Acho que eu pensava assim porque 

quando a gente conversa com as pessoas, se fala que uma coisa é mais 

evoluída é porque é melhor que a outra. Mas agora sei que na biologia não 

é assim. (A7)  

Para chegar até a biodiversidade que temos hoje, o que os seres vivos mais 

fizeram foi se adaptar, porque quando eu estava assistindo ao documentário 

e pensava que a Terra iria se estabilizar, lá vinha uma Era do Gelo, ou 

vulcão, ou meteoro e mudava tudo. Com essa aula eu percebi que esses 

eventos foram muito importantes porque se o meteoro não tivesse extinguido 

os dinossauros talvez a gente nem existisse. E eu achava que na época dos 

dinossauros existia o homem eu acho que é porque aparece em filmes e 

desenhos, aí a gente acaba se confundindo. (A8)  

Em pensar que tudo se originou de substâncias e depois bactérias e elas 

estão aí, firme e forte até hoje. Agora eu entendo que na verdade se for 

observar quem realmente são os mais evoluídos, podemos dizer que são as 

bactérias. Foram as primeiras a existir e ainda existem se adaptando a 

diversos ambientes. (A9)  

 

Em virtude do término do tempo destinado a esse diálogo, a professora solicitou que 

alguém fizesse uma conclusão. Então o aluno A3 se ofereceu: 

 

Essa aula foi muito importante para entender várias coisas que eles sabiam 

que existiam e aconteciam, mas nessa aula entenderam como realmente 

aconteceram e a sua importância como, por exemplo, entenderam que ser 

mais evoluído não quer dizer ser melhor e sim mais adaptado, que as 

características das adaptações acontecem por fatores genéticos e as 
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situações do ambiente é que selecionam esses características e com o passar 

do tempo, na verdade precisam passar milhões de anos vão surgindo outras 

espécies. 

 

A partir do desenvolvimento dessa primeira atividade, observamos que os perfis 

conceituais dos estudantes começam a estruturar o pensamento científico. De maneira mais 

articulada, alguns conceitos científicos surgem no discurso dos estudantes, evidenciando que a 

utilização do documentário possui um importante potencial para o aprimoramento da 

linguagem científica. 

Para Vygotsky (1998), a linguagem é um dos instrumentos mais complexos para a 

comunicação social. No que se refere ao desenvolvimento do pensamento a partir da 

linguagem, afirma que o pensamento vai além dos significados da palavra. Para uma 

expressão verbal do pensamento, é preciso concentrar esforços para exprimir o conteúdo em 

uma frase ou discurso. O pensamento se realiza na palavra (signos), na medida em que é a 

linguagem que permite a transmissão do pensamento para outra pessoa. 

   

Atividade 2: Visita ao Museu de História Natural Casa Dom Aquino 

 

Entendemos que o documentário Construindo o Planeta Terra está articulado com a 

atividade seguinte da sequência “Visita ao Museu de História Natural Casa Dom Aquino”, 

pois ambas tratam da trajetória dos seres vivos junto com a formação do planeta. 

Para a visita, foi elaborado um roteiro (Apêndice E) com as atividades a serem 

desenvolvidas e uma lista de questionamentos a fim de chamar a atenção para detalhes da 

exposição e orientar melhor a exploração do local. 

Ao chegarmos ao museu, fomos recebidos pelo guia, que inicialmente apresentou a 

história, arquitetura e localização da casa. Na entrada (Figura 1), há imagens e pertences de 

Dom Aquino e uma maquete da casa onde funciona o museu; o guia explicou sobre a 

importância daquele espaço para o estudo científico e a preservação da história. 
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Figura 1 – Fachada e apresentação do Museu  

  

Fonte: Fotos da autora. 

 

A exposição é organizada em um salão onde as peças, os textos e as imagens estão 

dispostos em ordem cronológica de existência e retratam desde o início da formação da Terra, 

passando pelos períodos geológicos, até os dias atuais. Não há uma divisão na exposição, no 

entanto, para fins metodológicos e didáticos, dividimos nossa visita em estações.  

 

Estação 1: Formação inicial da Terra 

 

Começamos a visita1 com a observação de uma imagem do Big Bang, passando pela 

formação da crosta terrestre e a formação dos continentes. Na imagem, via-se que 

inicialmente os continentes não eram como nós os conhecemos e que unidos formavam a 

Pangeia. Nesse momento, utilizando um quebra-cabeça do mapa-múndi, no qual os 

continentes podem ser retirados e recolocados, o guia desafiou os alunos a retirarem os 

continentes de sua formação atual e encaixarem novamente, de forma que ficassem unidos 

formando a Pangeia (Figura 2). Foi uma atividade bem dinâmica com o envolvimento de 

todos, cada um queria dar sua opinião, pois, ao contrário do que pensavam, não foi tão fácil 

fazer o encaixe. Mas, quando o fizeram, o aluno A10 disse admirado: “Gente, era mesmo 

tudo junto, olha só, encaixou certinho!”. 

 

 
1 A visita monitorada conta com a apresentação feita por um guia da exposição. 
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Figura 2 – Mapa-múndi interativo 

 

Fonte: Foto da autora. 

 

Nesse momento, o guia interviu e perguntou se os alunos achavam que o  

quebra-cabeça em questão é uma prova das transformações pelas quais a Terra passou. Todos 

em coro responderam que sim. Transitamos, então, para a próxima estação da exposição.  

 

Estação 2: Fósseis, réplicas e imagens dos períodos geológicos 

 

Passamos para a parte onde os fósseis estão expostos juntamente com algumas réplicas 

e imagens, onde o guia retomou a pergunta feita anteriormente, explicando que a maior 

comprovação dos acontecimentos na Terra são os fósseis. Mostrou um exemplar de fóssil 

representante de cada período geológico começando pelos estromatólitos. Mostrou um fóssil 

encontrado aqui no Brasil e um outro igual na África. Nesse momento, o aluno A1 comentou: 

“Aí, isso sim é prova de que o Brasil era grudado na África”. 

Mostrou também fósseis de peixes que existem ainda nos dias atuais, mas que 

surgiram há milhões de anos, fósseis da megafauna que conviveu com os primeiros humanos, 

e fez mais um desafio. Pegou um fóssil, deixou que os alunos o manuseassem, informou que 

se tratava do fóssil de um osso de preguiça-gigante e os desafiou a descobrir à qual parte da 

preguiça ele pertencia. No mesmo momento, todos quiseram opinar, no entanto ninguém 

conseguiu acertar e ficaram admirados ao saber que o osso de aproximadamente 30 

centímetros se tratava de uma das falanges, ou seja, um osso do dedo da preguiça-gigante 

(Figura 3). 
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Figura 3 – Fóssil de preguiça-gigante 

 

Fonte: Foto da autora. 

 

O aluno A9, espantado com o tamanho do fóssil, comentou: “Se eu não tivesse vendo 

o fóssil e vendo que realmente existiu uma preguiça desse tamanho, eu não ia acreditar.”. 

A aluna A8 acrescentou: “Pois é, e no desenho da Era do Gelo, a preguiça que é o Sid 

é do tamanho das preguiças de hoje e era menor que o mamute que era o Manny e na 

verdade ela era bem maior que o mamute.”. 

Na sequência, o guia mostrou uma réplica do esqueleto de um tatu-gigante, 

comentando que ele poderia chegar ao tamanho de um Fusca, e perguntou aos estudantes por 

que, apesar de existirem nos dias atuais, esses animais não têm mais esse tamanho. A aluna 

A5 respondeu: “Em algum momento, o fato de ser grande se tornou um problema, aí os 

grandes foram morrendo e só sobreviveram os pequenos. É a seleção natural. ” (A5) 

Outros alunos complementaram: 

 

Provavelmente foi a competição por comida e espaço, porque eram muito 

grandes. (A6) 

 

É, tiveram que se adaptar a essas coisas e foram evoluindo para os tatus e 

preguiças que existem hoje. (A3) 

 

É engraçado pensar que o tatu menor é mais evoluído do que o maior. (A5) 

 

Para finalizar o momento dentro do salão, o guia identificou características e possíveis 

motivos da evolução humana, as tribos que ocupavam nosso território e as características 

culturais. 

 

Estação 3: Área externa do Museu 
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No pátio do museu, um espaço externo, os alunos puderam visualizar uma réplica do 

esqueleto de um dinossauro (Pycnonemosauruis nevesi) (Figura 4), cujo fóssil foi encontrado 

em Mato Grosso na região do Roncador nos municípios de Jangada e Chapada dos 

Guimarães. 

 

Figura 4 – Réplica dinossauro Pycnonemosauruis nevesi 

 

Fonte: Foto da autora. 

 

No último momento, o guia e alguns alunos simularam uma escavação para encontrar 

alguns fósseis. No entanto, a prática não foi muito interativa, não chamou muito a atenção dos 

estudantes. Talvez o calor e o fato de não haver instrumentos para que todos participassem 

tenham os desmotivado, fazendo com que a prática não saísse como o esperado. Apesar disso, 

não houve prejuízo, uma vez que o objetivo era mostrar a importância dos fósseis para o 

estudo científico e este já tinha sido alcançado em momentos anteriores. 

De volta à escola, após a visita, sob a orientação da professora, os alunos fizeram uma 

discussão sobre o que aprenderam até o momento e o resultado foi a produção de um texto 

coletivo, que contou com a colaboração de todos os alunos participantes. Todos conseguiram 

dar a sua contribuição no desenvolvimento do texto, seja com a informação que foi escrita ou 

com os conceitos que deveriam ser abordados. Ao final, a aluna A2 transcreveu o texto do 

quadro para uma folha (Figura 5).  
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Figura 5 – Texto coletivo produzido pelos alunos 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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Atividade 3: Jogo “Evolução dos Palitos”2  

 

Regras do jogo 

 

O professor elabora um plano inicial, mas que pode ser modificado, da evolução de 

um (ou mais) organismos, evolução essa que é controlada e dirigida pelos alunos, mesmo que 

não saibam qual o significado do que estão fazendo. Esse plano leva em conta a quantidade de 

alunos em sala e quais conceitos o professor deseja abordar. O objetivo dessa atividade é 

elaborar um desenho coletivo, que, sem os alunos saberem, ao final deverá ser interpretado 

como um organismo. Cada aluno contribui com o desenho coletivo fazendo um traço e passa-

o para o colega seguinte. As seguintes regras devem ser observadas: 

• Cada aluno só pode fazer um traço, e é sempre uma linha reta;  

• O aluno deve passar seu desenho para o aluno seguinte; 

• Com exceção do primeiro aluno, o traço sempre deve ser feito sobre o desenho que o 

aluno anterior fez;  

• Ao receber o papel do colega, o aluno deve fazer uma cópia exata dele, sem alterações. 

Uma das cópias ele manterá consigo até o final da atividade e na outra cópia ele fará 

seu traço e passará esse papel adiante;  

• Um aluno deve alterar um ou mais desenhos, conforme determinado pelo professor;  

• Os alunos não devem planejar qual será o desenho final, ou seja, o esboço deve evoluir 

sem intenção de uma forma objetivada. Eles só conhecem as regras, mas não podem 

saber o que estão fazendo, nem sequer que estão desenhando organismos.  

 

Após toda a dinâmica do jogo, fizemos uma discussão dos resultados e uma 

comparação com a história da origem e evolução dos seres vivos na Terra. 

Foi surpreendente, pois logo que se montou o esquema como se fosse um cladograma, 

com todos os desenhos feitos por eles, já começaram a falar. Identificaram no desenho 

conceitos como seleção natural, adaptação, extinção, especiação, mutação e ancestralidade, 

como mostra as falas dos alunos A8, A1, A7 e A10. 

 
2 Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br. 
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Com as aulas anteriores, eles entenderam como as coisas aconteceram e 

ficou fácil entender no jogo que os primeiros palitos poderiam ser os 

primeiros seres a surgir, são os ancestrais. (A8) 

Sim, e nós fizemos o papel da seleção natural, acrescentamos uma 

modificação que poderiam ser as mutações e formavam novas espécies. (A1) 

Hummm! E aqueles papéis que a professora amassava e tirava da roda 

representava os seres extintos e o papel amassado poderia ser um fóssil. 

(A7) 

Se a gente não tivesse assistido ao documentário e ido ao museu, com 

certeza não iríamos conseguir fazer essas comparações do jogo com a 

evolução dos seres vivos. (A10) 

 

Figura 6 – Jogo realizado pelos alunos 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

 

Atividade 4: Exibição da Entrevista de Mario Cesar Cardoso de Pinna e Análise de 

Imagens 

 

Nessa atividade, foi exibida a entrevista de Mario Cesar Cardoso de Pinna ao 

programa do Jô Soares (exibido na Rede Globo) e fizemos a análise de duas imagens (Figuras 

7 e 8). 
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Fonte: https://evolucionismo.org/rodrigovras/termodinamica-e-evolucao-o-velho-argumento-da-segunda-lei/ 
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Fonte: http://blogdaemjp7.blogspot.com/2012/11/aulas-de-ciencias-sobre-vertebrados.html 

Figura 7 – Imagem 1 analisada pelos alunos 

Figura 8 – Imagem 2 analisada pelos alunos 

https://evolucionismo.org/rodrigovras/termodinamica-e-evolucao-o-velho-argumento-da-segunda-lei/
http://blogdaemjp7.blogspot.com/2012/11/aulas-de-ciencias-sobre-vertebrados.html
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Após assistirmos à entrevista e observarmos as imagens, fizemos uma roda de 

conversa para que os alunos pudessem relatar os conceitos identificados e reconhecê-los no 

processo de evolução dos seres vivos no planeta. Os estudantes relataram alguns pontos 

interessantes: 

 
Consegui identificar vários conceitos de evolução na entrevista. Apesar de 

ser um pesquisador, ele fala de forma divertida e clara, que facilita o 

entendimento. (A7) 

De uma forma geral, as imagens e a entrevista tratam de todos os conceitos 

da história do desenvolvimento das espécies na Terra. Ele fala que não tem 

hierarquia na evolução, que não tem um sentido único, falou do 

entendimento errado de que a evolução tem uma direção e um fim e que os 

seres humanos é que são o final da evolução, são os seres mais evoluídos; 

esse pode ser visto na primeira imagem, isso não é verdade, a evolução é 

ramificada, como está na segunda imagem, sem nenhuma direção definida; 

tudo depende do ambiente e do que acontece nele. (A6) 

Em relação às imagens, eu diria que a primeira mostra a ordem de 

surgimento dos seres vivos, igual nós vimos no Museu, e a segunda mostra o 

processo de evolução. (A4) 

 

3.2.3 Avaliação final 

 

 

Para esse momento da sequência didática, foi requisitado anteriormente pela 

professora que os alunos trouxessem à aula materiais para construção de uma linha do tempo: 

fotos impressas da visita ao museu, fotos impressas de imagens da internet, revistas, jornal ou 

livros, anotações e o texto produzido coletivamente nas aulas anteriores sobre o tema 

discutido. 

Tendo em vista que não haveria a participação da professora, a não ser para 

observação entre eles, os alunos se organizaram, e como estavam em apenas 10 participantes, 

construíram uma linha do tempo contando a história de evolução da vida na Terra, utilizando 

as imagens e informações que tinham anotadas e aprendidas em todo o processo da sequência 

didática. 

Utilizando um rolo de papel pardo para o registro da linha do tempo, primeiramente os 

estudantes decidiram entre eles qual seria o título, que foi definido como: “4,5 Bilhões de 

Anos – Formação do Planeta Terra”. Discutiram depois a sequência dos fatos acontecidos, 
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quais imagens, textos ou frases utilizadas para descrever cada um dos acontecimentos no 

desenvolvimento do planeta e dos seres vivos. 

No decorrer da atividade, percebemos que todos participavam e queriam fazer sua 

contribuição, seja com o conceito a ser escrito, a sequência dos fatos determinantes ou em 

corrigir o colega por não utilizar a nomenclatura correta. Nesse sentido observamos as seguintes 

falas: 

 

Poderíamos colocar primeiro essa imagem com os meteoros para mostrar 

como as substâncias e a água chegaram no planeta. (A2) 

 

Essa aqui que tem colocar pra representar o início da vida na Terra, com as 

bactérias. (A8) 

 

Isso, aí depois coloca essa com os estromatólitos. Eles foram muito 

importantes pra produção de oxigênio. Depois da produção de oxigênio, 

esses seres unicelulares evoluíram e deram origem a um monte de seres 

invertebrados. Eu trouxe essa foto do trilobita, lembra que tinha um fóssil 

dele lá no museu? (A5) 

 

O trilobita é o ancestral da barata! (A3) 

 

 

Não tinha espaço nem comida pra todos os seres dentro da água, aí só 

sobreviveu quem conseguiu. (A6) 

 

É, mas tem que escrever que sobreviveu quem estava adaptado, esse é o 

termo certo. (A10) 

 

 

Essa foto é do primeiro peixe que saiu da água pra virar anfíbio. (A1) 

 

Aff, não é que ele VIROU anfíbio né. As características que permitiam ele 

ficar fora da água foram sendo passadas ao longo das gerações até surgir 

uma espécie de anfíbio. (A3) 

 

Verdade, se falar assim vai parecer mágica, igual o Mario de Pinna falou lá 

na entrevista no programa do Jô. (A1) 

 

 

Foram acontecendo mutações, que foram passando para seus descendentes 

e as características que eram boas pra ele conseguir viver não deixavam 

com que ele morresse, ou seja, que fosse selecionado. Um exemplo disso 

foram os répteis que botavam ovos com casca. (A7) 

 

 

Os mamíferos já existiam, mas só desenvolveram depois da extinção dos 

grandes dinossauros. (A5) 
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Percebemos que, a todo momento, os alunos buscavam o uso correto dos conceitos, 

descrevendo corretamente os fatos e se apropriando dos termos científicos. Os textos e as 

frases utilizados na linha do tempo foram formulados pelos próprios alunos e, mesmo 

contendo pequenos equívocos, demonstram a compreensão em relação ao tema desenvolvido.  

 

Figura 9 – Textos e frases escritos pelos alunos na linha do tempo 
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Fonte: Arquivo da autora. 
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Uma questão negativa, do ponto de vista estético dessa atividade, foi a qualidade das 

imagens. Após o trabalho finalizado e em exposição no mural da escola, as imagens escuras 

dificultaram o entendimento das pessoas que liam. Os estudantes compreenderam que, quando 

outra pessoa irá ver o que está produzindo, as informações precisam estar bem claras.   

No exercício da aplicação da sequência didática, observamos como as diversificações 

de aulas atrativas e interativas, bem como a participação mais ativa dos estudantes podem 

contribuir no entendimento do conteúdo.  Para tanto, cabe a nós, educadores, a condição de 

sempre aliar a pesquisa e a prática, a fim de selecionar métodos mais motivadores que 

contribuam para que os alunos percebam a importância do conhecimento científico para sua 

vida.  

Nessa perspectiva, corroboramos com Freire (2009), quando afirma que ensinar exige 

pesquisa, e não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, pois esses fazeres encontram-

se um no corpo do outro. Doravante, a sequência didática é uma ferramenta para propiciar 

motivações, interações e mobilizações nessa via de mão dupla professor/aluno e 

ensino/aprendizagem. De acordo com a teoria de aprendizagem de Vygotsky: “o professor 

deve mediar a aprendizagem, estimulando o trabalho em grupo e as interações, utilizando 

estratégias que levem o aluno a tornar-se independente levando-o do seu conhecimento real ao 

que possui potencialidade para aprender” (MOREIRA, 1995, p. 109). 

  Numa avaliação a partir das falas dos estudantes, notamos o entusiasmo pelas aulas 

diferenciadas, pela mobilidade em busca do conhecimento e até pelos olhares curiosos 

daqueles que não participaram do processo.  

Dessa forma, de acordo com os dados obtidos com a aplicação do questionário, após a 

intervenção didática, constatamos que, ao serem perguntados se gostariam de ter mais aulas 

com os conteúdos dessa forma explanados, debatidos, construídos e desconstruídos, todos os 

10 participantes levantaram a mão, manifestando o interesse.  

Vale ressaltar que, durante a prática da sequência didática, as aulas expositivas não 

deixaram de acontecer, apenas passaram a ser mais interativas, com muitas intervenções por 

parte dos alunos, que, curiosos, ou estimulados pela disputa lúdica, empenharam-se em 

discutir a teoria da evolução. Para Fernandes et al. (2013, p. 20), 

 

[…] também evidenciam que uma maior participação e interesse dos alunos, em 

aulas práticas, em contrapartida às aulas expositivas, durante aplicação de uma SD, 

possibilita uma maior compreensão do conteúdo, bem como uma receptividade à 

realização dos experimentos, associando a teoria à prática.  
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As interações mediadas pelas estratégias utilizadas na sequência didática podem ser 

analisadas com base na teoria de aprendizagem de Vygotsky (1991). O conceito de zona de 

desenvolvimento proximal, como já dito antes, nos subsidia nessa reflexão. 

Para Vygotsky (1991, p. 97): 

 
A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob orientação de um adulto 

ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

 

Nesse sentido, apontamos alguns elementos dessa teoria que puderam ser evidenciados 

em vários momentos do processo de aplicação da sequência.  

Primeiro, durante a exibição do documentário, parte fundamental para situar os alunos 

sobre o tema e apresentar todo o percurso do desenvolvimento da vida no planeta. O vídeo, de 

acordo com Moran (1995), tem uma importância e potencialidade que fazem crer que essa 

estratégia tem uma “interatividade funcional”: 

 

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. 

Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí a 

sua força. Somos atingidos por todos os sentidos e de todas as maneiras. O vídeo nos 

seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário), em outros 

tempos e espaços. (MORAN, 1995, p. 27) 

 

Por essas razões, o documentário foi um ponto muito didático, contribuindo na 

continuidade das atividades da sequência didática. Após sua exibição, percebemos, nas falas 

dos alunos na roda de conversa, outra postura em relação à teoria da evolução. Notamos já no 

início a utilização de muitos termos relacionados ao tema bem como a identificação, por parte 

dos estudantes, de entendimentos equivocados que possuíam. Conseguiram entender, por 

exemplo, a relação do processo evolutivo com os eventos geológicos e o tempo. 

 Segundo, durante a visita ao museu, os alunos discutiram sobre o tema da exposição 

com os colegas e sobre os desafios feitos pelo guia, manipularam algumas peças, levantaram 

questões e formularam hipóteses. Talvez esse tenha sido o ponto mais significativo e de maior 

interação de todo o processo. 

Dentro do quadro sociocognitivo proposto por Vygotsky, o desenvolvimento da 

aprendizagem pode ser compreendido como uma atividade essencialmente social 

fundamentada em seu contexto histórico. Consideramos que os espaços de diálogos presentes 

na sequência didática proposta possibilitaram trocas entre os pares e trocas entre a professora 

e os estudantes que facilitaram o desenvolvimento do pensamento científico. Conforme a 
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teoria sociocognitivista, crianças e jovens aprendem por meio de atividades práticas de sua 

comunidade e por meio da mediação de instrumentos culturais, como a linguagem. 

Desta forma, consideramos que, nas interações durante a sequência, os estudantes 

tiveram acesso à linguagem da comunidade científica, enriquecendo seu espectro conceitual, 

de maneira que, ao longo das atividades, observamos nas falas dos jovens a presença do 

discurso científico para explicar os fenômenos naturais, isto é, os estudantes começam a 

estruturar o pensamento científico enquanto um dispositivo cognitivo. 

Krasilchik (2011) explica que a perspectiva de concretude é um dos recursos mais 

utilizados no conteúdo de biologia, pois possibilita a diminuição da abstração dos assuntos e a 

aproximação dos alunos, fazendo com que possam manipular e ter uma visão tridimensional 

do que está sendo aplicado. A importância da aula realizada no Museu de História Natural 

está em oferecer concretude às discussões, por muitas vezes abstratas em alguns momentos 

anteriores, uma vez que trouxe, de forma cronológica e com apresentação dos fósseis, uma 

nova dimensão e visibilidade do que estávamos discutindo em sala de aula. Ali os alunos 

perceberam o sentido dos conceitos evolutivos, com a observação dos fósseis e as 

modificações graduais ao longo dos períodos geológicos, e compreenderam como se originou 

toda a biodiversidade. 

Muitos dos alunos desconheciam a existência desse museu, e a oportunidade de 

manusear algumas peças com autorização da curadoria propiciou associações com os assuntos 

discutidos antes e depois em sala de aula e que ainda estavam permeados de dúvidas, 

equívocos, conceitos mal formulados. A experiência da visita ao museu auxiliou também na 

participação de alunos que não se manifestam em sala de aula. Não deixou de ser uma 

aprendizagem lúdica, uma vez que no espaço havia montagem de quebra-cabeça, cenários das 

eras geológicas, um universo em que o aluno visualizou o que leu e debateu no espaço 

escolar. 

Na dinâmica de aplicação do jogo “Evolução dos Palitos”, como salientam Zanon et 

al. (2007), a utilização do lúdico é uma alternativa viável e interessante para preencher as 

lacunas deixadas pelo processo de transmissão-recepção de conhecimentos, tornando-se uma 

ferramenta para melhorar o desempenho dos estudantes em alguns conteúdos de difícil 

aprendizagem. 

 
Em um jogo didático, o aluno passa a ter um papel ativo na construção de novos 

conhecimentos, pois é permitida a interação com o objeto a ser conhecido, 

instigando a coordenação de ideias e hipóteses diferentes, além de propiciar 

conflitos para a construção de novos conhecimentos, fazendo com que o mesmo 
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aprenda o fazer, o relacionar, o comparar, o construir e o questionar. (SILVA, 2006, 

p. 143) 

 

Mediante o jogo didático, vários objetivos podem ser atingidos, relacionados à 

cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade, fundamental para a 

construção do conhecimento); afeição (desenvolvimento da sensibilidade e da 

estima e atuação no sentido de estreitar laços de amizade e afetividade); socialização 

(simulação da vida em grupo); motivação (envolvimento da ação, do desafio e 

mobilização da curiosidade) e criatividade. (MIRANDA 2001, p. 64) 

 

O jogo, como único instrumento de intervenção, não seria e, em nossas circunstâncias 

iniciais, realmente não foi adequado. Contudo, levando em conta o contexto e as etapas 

trabalhadas anteriormente, o jogo serviu muito bem para que os alunos conseguissem 

identificar no jogo, a história do desenvolvimento e evolução dos seres vivos. Conseguiram 

relacionar conceitos como ancestral comum, seleção natural, adaptação, extinção, fósseis, 

mutação e hereditariedade a todo processo evolutivo, lançando mão das experiências e 

estabelecendo relações às aulas anteriores. 

Posteriormente, as interações realizadas pelos estudantes, as discussões dos conceitos, 

a organização da forma como fariam e a representatividade da construção da linha do tempo 

efetuada pelos alunos comprovam a organização do conhecimento construído. Todo o 

desenvolvimento da sequência didática contribuiu e estimulou a construção da linha do 

tempo, tendo em vista que a todo momento estabeleciam relações com as imagens 

interpretadas, o documentário, a fala do entrevistado Mario de Pinna, mas principalmente com 

a visita ao museu.  

Todas as atividades realizadas na sequência didática foram avaliadas, contudo a 

construção da linha do tempo nos permitiu visualizar a mudança na postura dos alunos no que 

se refere à evolução biológica. A apresentação dos conceitos evolutivos, de acordo com uma 

perspectiva histórica, possibilitou aos alunos analisar suas concepções a respeito deste tema, 

ter consciência de seus conceitos equivocados, levando-os a uma reflexão para reorganização 

do conhecimento.  

Consideramos que alguns conceitos da teoria evolutiva ainda parecem inconsistentes, 

como, por exemplo, a percepção do mundo vivo enquanto uma unidade. No entanto, de 

maneira geral, a sequência didática já contribuiu para algumas apropriações de termos 

científicos, que não estavam presentes na avaliação diagnóstica. Com base em todo o processo 

de desenvolvimento das atividades, essa experiência fornece componentes para considerarmos 

a ocorrência do que Vygotsky (1991, p. 51) chama de formação de conceitos “como uma 

função do crescimento social e cultural global do adolescente, que afeta o conteúdo e o modo 

de raciocínio”.  
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Os conceitos de evolução biológica são elementos estruturadores da Biologia e essa 

experiência de perceber e construir com eles essa sequência possibilitou inclusive revisitar o 

Projeto Político Pedagógico da escola, como distribuímos esses conteúdos e como podemos 

operar da melhor forma a atingir as competências e habilidades propostas, se as sequências 

dos conteúdos dispostas no currículo muitas vezes quebram um contexto histórico, como 

salientou anteriormente a aluna A5 em seu depoimento: “Era Geológica, professora? De 

antigamente, tipo muito antigamente, mesmo? Esse trem é interessante, mas para que temos 

que aprender isso agora, não tinha que ser antes? Se é o começo!” (A5). 

Por isso, salienta Freire (2009), o professor precisa sempre estar pesquisando, 

refletindo e reinventando sua prática, pois quando busca, indaga, continua procurando e assim 

intervém na realidade, reinventando sua prática docente. De fato, é um reinventar cotidiano, 

porque os alunos têm tempo de aprendizagem diferente, deficits no conhecimento científico 

que precisam ser considerados sempre. Krasilchik (2011, p. 21) destaca que  

 

[…] a finalidade do ensino de biologia prevista nos currículos escolares é de 

desenvolver a capacidade de pensar lógica e criticamente. E esse ideal dificilmente é 

alcançado uma vez que, na prática de sala de aula, a realidade que temos é de um 

ensino diretivo, autoritário, em que toda a iniciativa e oportunidade de discussão dos 

alunos são coibidas. 

 

É possível notar que os procedimentos metodológicos utilizados para trabalhar a teoria 

evolutiva facilitaram a compreensão dos discentes, pois os 10 alunos responderam que não 

sentiram dificuldades em aprender os conteúdos das aulas da sequência didática. Não 

queremos dizer que o resultado é perfeito, pois houve resistências e dificuldades na 

construção do processo, e os que relataram sentir dificuldades (apenas 2 alunos – uma menina 

e um menino) explicaram que o motivo foi a falta de atenção ou ausência nas aulas anteriores, 

o que reforça a observação sobre o deficit de base dos conteúdos de anos anteriores. A maioria 

dos alunos considerou exitosa nossa experiência, porque a afetividade da relação professor-

aluno também merece destaque. 

Retomar esse critério como fundamento fez ressignificar os olhares tanto da professora 

quanto dos alunos. Por isso, tentamos ser criteriosos na elaboração do produto, relatando as 

dificuldades, como a questão logística de sair da escola, condições estruturais do laboratório 

de informática, principalmente no que se refere à conexão com a  internet, dificultando acesso 

aos vídeos e imagens utilizados, além da carga horária incompatível e muitos fatores que 

tivemos que adaptar para que o conteúdo propiciasse a construção de conhecimento, de 

acordo com as orientações curriculares de Mato Grosso, e outros orientativos. 
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Importante destacar aqui a contribuição de Zabala (2010, p. 132) sobre cuidados e 

critérios da elaboração de uma sequência didática:  

 

[…] a consideração criteriosa de uma SD, melhora quaisquer atuações humanas que 

passam pelo conhecimento. Conhecer as variáveis desse processo permitirá ao 

professor previamente planejar um processo educativo, estritamente relacionado à 

realidade do aluno, possibilitando uma melhor avaliação.  

 

Mediante os resultados aqui registrados, podemos avaliar o quanto os estudantes 

necessitam de aulas mais dinâmicas, práticas interativas, estímulos das mais variadas formas. 

É nítido que, durante a realização da sequência, as aulas práticas possibilitam uma maior 

participação da turma e busca por novos conhecimentos para além do conteúdo proposto. 

Assim, a abordagem e a forma de apresentar o conteúdo sob o prisma histórico, 

utilizando os tempos geológicos, considerando o aluno como sujeito, foram fatores 

diferenciais na aplicação da sequência. Da mesma forma, a problematização inicial, 

ressaltando os momentos vividos, abarcando a história e concepção de cada um sobre a 

evolução dos seres vivos, sobre temporalidade, sobre a origem da diversidade de espécies 

durante a organização do conhecimento,  visto que retomar o início e avaliar o final é 

ressignificar o olhar e vislumbrar a importância de saber sobre a teoria da evolução, com olhar 

mais científico.  

A representatividade da construção da linha do tempo efetuada pelos alunos comprova 

a organização do conhecimento construído, e como eles alinham na realidade do tempo 

presente a importância de se aprender sobre a teoria da evolução, suas particularidades e 

compreender esse processo inicial alicerçam toda uma sequência de aprendizagem para a vida 

além da escola. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A elaboração do produto final, isto é, a sequência didática aqui proposta, não esgota 

possibilidades para que professores e alunos explorem o universo de aprendizagem no que 

tange à teoria da evolução biológica. Entendemos essa dinâmica e tentamos registrar de forma 

que este fosse um trabalho de resultado eminentemente prático para o exercício docente no 

ensino de evolução frente às resistências e rejeições de conteúdo. 

Fundamentamos nossas discussões na literatura disponível e autores que vêm 

estudando o tema, sem deixar de pautar a nossa realidade vivenciada na escola, enquanto 

professora/pesquisadora que foi a campo, que pesquisou o currículo, o espaço escolar, os 

sujeitos e as propositivas.  

Lançamos mão e mergulhamos no ensino contextualizado, significativo que propicie 

ao aluno e aos colegas de profissão uma revisão conceitual, sem seguir engessamentos. É 

importante registrar que, embora não tenhamos trazido à luz uma discussão específica da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), este trabalho se situa justamente no que ela traz em seu 

cerne: ensino da teoria da evolução sob um prisma histórico. Ou seja, compreende um 

orientativo de forma a considerar os conhecimentos, propor inovações e ter como eixo uma 

perspectiva histórica.   

A pesquisa buscou verificar se o uso de atividades interativas para o ensino de 

evolução, sob uma perspectiva histórica, contribuía para o desenvolvimento da aprendizagem 

dos alunos. A partir dos resultados obtidos, pode-se constatar que os usos de atividades 

práticas interativas acrescentam qualidade ao aprendizado dos alunos, tornam as informações 

mais significativas e os estimulam na realização de tarefas, trabalhos e convivência coletiva. 

Cabe aqui destacar a fala de uma das alunas participantes do processo:  

 

É interessante quando a gente pode falar e debater o que pensa, só assim faz 

sentido comparar o que está escrito, e ver também, é bom ver, ir no lugar, 

tocar e daí pensar né!? Nossa como isso é possível, como tal espécie é 

assim, como pode. Para mim foi bem importante ir nesse museu. (A8) 

 

Ainda, verificou-se, nas avaliações aplicadas (e consideramos o processo avaliativo a 

aula como um todo), que os alunos tiveram melhor desempenho nas questões trabalhadas 

além das aulas expositivas teóricas, com a atividade prática, obtendo maior nível de produção 
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de conhecimento, saindo da zona de senso comum para a busca do conhecimento científico, 

revendo inclusive falas e crenças que tinham a respeito da teoria da evolução, origem e 

desenvolvimento das espécies.  

As questões trabalhadas somente por meio da leitura oral do texto e na execução das 

propositivas não demonstraram grande eficiência na aprendizagem, porém, em algumas 

questões, mesmo após a aplicação da prática, obtiveram-se respostas incorretas. Nas tentativas 

e nos erros fomos construindo esse processo, que tornou oportuno o registro do material de 

sequência didática aqui apresentado.  

Constatamos que, a partir disso, a prática de buscar para além ainda é uma dificuldade 

para alguns partícipes da pesquisa, isto é, os estudantes não possuem o hábito de rever a 

matéria, questionar, é preciso estimular sempre. As proposições que acusam essa observação 

também nos deixam atentos enquanto professor, para mensurar, avaliar e verificar quais os 

alcances são possivelmente observáveis.  

No que diz respeito à atitude e ao comportamento dos alunos frente a essas práxis,  

notou-se que esta proporcionou um momento de descontração e coletivização. Os alunos 

mostravam-se muito à vontade ao desenvolver a atividade, debatiam e discutiam os 

resultados, bem como a melhor maneira de completá-los. Este trabalho possibilitou 

comprovar que, quando se apresentam práticas significativas no cotidiano escolar, as aulas 

tornam-se mais atrativas, os alunos sentem-se mais motivados. A consequência é constatada 

na aprendizagem, que se torna muito mais significativa, obtendo-se, assim, alunos mais 

empenhados, com expressividade na aprendizagem em biologia, com senso crítico 

estimulado. 
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APÊNDICE A 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Eu JOSIBEL GONÇALVES inscrito no CPF 651.607.621-91 ocupante do cargo de Diretora 

da Escola Estadual Manoel Corrêa de Almeida, autorizo a professora ILDICELY DE OLIVEIRA 

ALVES inscrita no CPF. 808.294.141-34, a realizar o projeto de pesquisa que faz parte do pré-

requisito para obtenção do título de mestre do PPG - Mestrado Profissional em Ensino de 

Biologia- PROFBIO - UFMT, nas dependências da escola, bem como autorizo a aplicação do 

projeto aos alunos da instituição. Fui informado dos objetivos do presente estudo de maneira 

clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 

novas informações. Declaro que concordo e autorizo a realização da pesquisa na instituição. 

Recebi uma cópia deste termo e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

 

 

 

 

Assinatura da Diretora 

 

 

 

 

 

Várzea Grande, 10 de agosto de 2018. 
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APÊNDICE B 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa que tem por título: 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO AS ERAS GEOLÓGICAS PARA O ENSINO DA 

EVOLUÇÃO. Essa pesquisa faz parte do pré-requisito para obtenção do título de mestrado 

PPG - Mestrado Profissional em Ensino de Biologia- PROFBIO - UFMT. Neste estudo 

pretendemos investigar a eficácia da abordagem histórica dos períodos geológicos, na 

aprendizagem da Teoria da Evolução Biológica. O motivo que nos leva a estudar esse assunto 

é a necessidade de se rever estratégias mais dinâmicas, atrativas e significativas, além de 

aprofundar as reflexões sobre a teoria evolutiva na Educação Básica.  Para este estudo 

adotaremos o (s) seguinte (s) procedimento (s): aplicação de uma sequência didática, 

aplicação de questionários com questões abertas e fechada de múltipla-escolha referente ao 

conteúdo. Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa 

em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido 

(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você 

não será identificado em nenhuma publicação. Os resultados estarão à sua disposição quando 

finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a 

permissão do responsável por você. Este termo de consentimento encontra-se impresso em 

duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será 

fornecida a você. 

Eu, __________________________________________________, portador (a) do 

documento de Identidade ____________________, fui informado (a) dos objetivos do 

presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a 

decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já 

assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo 

assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Cuiabá, ____ de ______________ de 20_____ 

 

________________________________  ________________________________ 

 

Assinatura do(a) aluno(a)   Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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APÊNDICE C 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

O menor de idade pelo qual o (a) senhor (a) é responsável está sendo convidado (a) a 

participar da pesquisa que tem por título: SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO AS 

ERAS GEOLÓGICAS PARA O ENSINO DA EVOLUÇÃO Essa pesquisa faz parte do pré-

requisito para obtenção do título de mestre do PPG - Mestrado Profissional em Ensino de 

Biologia- PROFBIO - UFMT. Neste estudo pretendemos investigar a eficácia da abordagem 

histórica dos períodos geológicos, na aprendizagem da Teoria da Evolução Biológica.  Caso 

você autorize, seu filho irá: participar de uma sequência didática, questionários com questões 

abertas e fechada de múltipla-escolha referente ao conteúdo e participará das aulas com 

metodologia diferenciada. A participação dele (a) não é obrigatória e, a qualquer momento, 

poderá desistir da participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição em que ele estuda.  O (A) senhor (a) e o menor de 

idade pelo qual é responsável não receberão remuneração pela participação. A participação 

dele (a) poderá contribuir para (benefícios da pesquisa) as suas respostas não serão divulgadas 

de forma a possibilitar a identificação. 

CONSENTIMENTO 

Eu, _____________________________________________________ (colocar o nome 

legível do pai/mãe/responsável/cuidador) declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios 

da participação do menor de idade pelo qual sou responsável, 

____________________________ (colocar o nome do menor), sendo que: 

(     ) aceito que ele(a) participe     (       ) não aceito que ele(a) participe 

Cuiabá, ____ de _____________ de 20_____ 

____________________________Assinatura do(a) responsável 
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APÊNDICE D 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

QUESTIONÁRIO I 

 Aluno: _______________________________________ 

 Idade: ______ Turma: _________ 

1- Ao longo do tempo, desde a formação da Terra, até os dias atuais, quais eventos você 

acha que aconteceram para resultar nas espécies de seres vivos existentes atualmente? 

 

 

2- Em sua opinião, as condições ambientais e os seres vivos em nosso planeta foram 

sempre como os de hoje? Explique sua resposta. 

 

3- Quais acontecimentos você acredita interferir na variabilidade genética dos seres 

vivos? 

 

4- Os peixes, na sua grande maioria, nadam ondulando o corpo de modo semelhante ao 

do jacaré. Como explicar essas semelhanças? 

 

5- O que é adaptação biológica? 

 

6- O que é mutação? 

a. É o fator que contribui apenas para a Seleção Natural. 

b. É um dos fatores que contribuem para o processo de Seleção Natural e a 

Evolução. 

c. É um fator que contribui apenas para a Evolução 

d. Processo que ocorre apenas em animais. 

e. Processo que ocorre apenas em vegetais. 

 

7- O que é hereditariedade? 

a. É o conjunto de processos biológicos que representa a condição de semelhança 

existente entre gerações. 

b. É uma doença da idade.  

c. Processo não herdado. 

d. Está relacionada aos gêneros sexuais. 

e. Está relacionada ao caráter de ser hetero. 

 

8- Você acha que impacto de asteroides, vulcões, terremotos, Era do Gelo, entre outros 

geo eventos podem interferir na vida e evolução dos seres vivos? De que forma? 

 

 

9- Leia o texto abaixo e assinale o que for correto. 

Já em 1620, o inglês Sir Francis Bacon registrava a similaridade entre o contorno 

litorâneo da África ocidental e o do leste da América do Sul. Mas apenas em 1912, o 
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geólogo alemão Alfred Wegener formulou a hipótese da deriva continental, baseando-se 

em algumas evidências fósseis e semelhanças entre as estruturas de relevo. 

(MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2008.p.30.) 

O texto refere-se à hipótese, mais tarde comprovada, da deriva continental, que 

consiste: 

a) na transformação dos continentes a partir da ação erosiva das águas dos mares e dos 

oceanos. 

b) na teoria de que um dia os continentes formaram um único conjunto de terras emersas, 

denominado “Pangeia”. 

c) na teoria de que a Terra é um sistema estático e que a posição atual dos continentes 

evidencia esse fato. 

d) no postulado de que as placas tectônicas encontram-se em constante movimento, que 

será responsável por unir todos os continentes daqui a alguns milhões de anos. 

e) na junção de ilhas oceânicas que, após milhões de anos, deu origem aos continentes. 

10- A seleção natural configura-se como o principal conceito dentro da teoria da evolução 

proposta por Darwin. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que indica 

corretamente a ideia de seleção natural. 

a) Os organismos mais fortes sobrevivem e transmitem essa característica para os seus 

descendentes. 

b) Os organismos mais fortes conseguem reproduzir-se e impedir a reprodução dos 

mais fracos. 

c) Os organismos mais aptos são selecionados pelo meio e todos os organismos mais 

fracos são extintos. 

d) Os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente apresentam maior chance de 

reprodução e transmissão da característica vantajosa para os seus descendentes. 

e) Apenas os organismos mais fortes reproduzem-se e produzem descendentes férteis. 

11-O conhecimento sobre a vida passada resulta de um minucioso trabalho de estudiosos, 

que, como pesquisadores ¨detetives¨, analisam e interpretam vestígios e pistas deixados 

por seres que viveram em épocas antigas, os fósseis. Atualmente, a hipótese mais aceita é 

a de que a vida surgiu há pelos menos 3,5 bilhões de anos, a partir de substâncias 

químicas que foram se combinando, tornando-se cada vez mais complexas. Para um 

melhor entendimento da evolução biológica, processo que continua até hoje e que levou à 

grande variedade de formas de vida atuais, dividiu-se o tempo geológico e os fatos 

marcantes, principalmente, os biológicos. Considerando estas informações, numere as 
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frases de I a IV preenchendo cada espaço com o número correspondente a cada Era, 

assinalando em seguida a alternativa que contêm a correta seqüência de numeração. 

1. Era Pré-Cambriana 

2. Era Paleozóica 

3. Era Mesozóica 

4. Era Cenozóica 

I. Aparecimento das primeiras plantas vasculares, dos anfíbios e dos insetos (……….). 

II. Origem das primeiras células (……….). 

III. Aparecimento da espécie humana moderna (…………). 

IV. Extinção dos dinossauros e de diversas espécies de plantas e animais (………..). 

a) 1,2,3,4 

b) 1,3,4,2 

c) 2,1,4,3 

d) 3,1,4,2 

e) 4,1,2,3 

12- Observe e responda: 

 

  

Por que a imagem acima é incoerente? 

a) Em tempos pré-históricos, os homens não caçavam répteis. 

b) Os dinossauros não eram presas fáceis para os humanos e dificilmente eram capturados. 

c) Os seres humanos surgiram no período quaternário da era Cenozoica, quando os 

dinossauros já haviam sido extintos. 

d) Quando os dinossauros surgiram, no terciário, os seres humanos não viviam mais da caça, e 

sim da agricultura. 

e) Os dinossauros viveram na era Paleozoica e os seres humanos na era primária em diante, 

que são períodos geológicos distintos. 
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APÊNDICE E 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Roteiro da Visita ao Museu de História Natural Casa Dom Aquino 

Professora: Ildicely Alves  

Conteúdos a serem abordados e objetivos  

CONTEÚDO: Big Bang; Eras geológicas; Tempo Absoluto e Relativo; principais eventos Biológico e 

Geológicos durante a formação do planeta; Condições para origem da vida; Importância do efeito 

estufa; Formação da camada de Ozônio; Surgimento dos primeiros indivíduos multicelulares; 

Extinção; Adaptação; Especiação; Surgimento e evolução humana. 

 

Objetivo 

A aula de campo ao Museu de História Natural, tem o objetivo de reforçar as ideias e ajudar a 

construir os conceitos introduzidos anteriormente com o Documentário assistido. Essa aula irá 

enriquecer e ilustrar todo o processo de evolução dos seres vivos permitindo o contato com fósseis 

reais pertencentes a cada Era Geológica, tendo em vista que os alunos vivenciarão na prática o que 

viram em fotos e vídeos, além de reconhecer a importância desses fósseis e espaços como o Museu 

para a pesquisa científica.    

 

Na escola 

- Encontro com todos os alunos na escola às 7horas para as devidas orientações; 

- Recolhimento de todas as autorizações devidamente assinadas pelos responsáveis; 

- Saída para o Museu às 7:30  

 

No Museu 

1º Momento: 

- Breve histórico do Museu Casa Dom Aquino. 

 

2º Momento: 

- Visita Monitorada pelo guia do Museu 

OBSERVAR E REFLETIR SOBRE OS SEGUINTES ASPECTOS: 

 

1 – Por que as peças estão dispostas da maneira que estão? 

2 – Qual o significado desse ordenamento? 

3 – Que posição ocupa o ser humano nesse ordenamento? Por quê? 

4 – O que se pode aprender no Museu Casa Dom Aquino sobre a Evolução dos seres vivos? 

5 – O Museu tem um acervo de fósseis que podem retratar as características dos indivíduos existentes 

em cada período do desenvolvimento do nosso planeta. 

a) Como eram os primeiros seres vivos a surgirem na Terra? 

b) Existem indivíduos, nos dias atuais, que se assemelham aos primeiros seres vivos?   

c) O que foi acontecendo com os seres vivos ao longo do tempo? Por quê? 

6 – Quais eventos geológicos citados na exposição, foram importantes para conduzir o processo 

evolutivo? 

7 – Qual a importância dos fósseis no estudo da evolução? 

 

3º Momento: 

- Instantes para anotações que julgarem necessárias; 
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- Fazer os registros fotográficos para posterior atividade na escola; 

- Questionamentos de assuntos que ainda não estiverem esclarecidos. 

4º Momento: 

-Lanche Coletivo – Cada aluno será responsável pelo lixo que produzir. 

5º Momento: 

- Oficina de Escavação. 

 

 

 

Retorno à escola 

Sairemos do Museu às 10:30 para retornar até às 11 horas. 
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APÊNDICE F 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

 

 

  

A EVOLUÇÃO SOB UMA 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

 

 

 

ILDICELY DE OLIVEIRA ALVES 
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2018 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

A EVOLUÇÃO SOB UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

APRESENTAÇÃO 

 

aracterização dos alunos: O público-alvo são os alunos do 3º ano A 

do período matutino, da Escola Estadual Manoel Correa de Almeida, 

situado em bairro ribeirinho na cidade de Várzea Grande, atendendo 

também alunos dos bairros vizinhos, com faixa etária entre 16 a 18 anos, 

a classe contém 20 alunos. 

aracterização da escola: A Escola Estadual Manoel Correa de 

Almeida está sediada no município de Várzea Grande, Estado de 

Mato Grosso, situada na Avenida Manoel Lino Moreira, s/nº, Bairro 

Alameda Júlio Muller. Recebeu nova denominação pelo ato do Poder 

Legislativo Lei nº 3.739/76 de 04 de junho de 1976, D. O. 

10/06/1976, pois a mesma era denominada Escola Rural Mista Barca 

Pêndulo do Porto de Cuiabá a escola está situada às margens do Rio 

Cuiabá, atendendo também clientela dos bairros vizinhos, com carência 

social. Atende modalidade de ensino fundamental II e Médio no período 

matutino, ensino fundamental I e II no período vespertino.  

aracterização do ambiente escolar: Em relação à estrutura física, a 

escola é utilizada nos 2 turnos de funcionamento da escola por 

cerca de 490 alunos, conta com: 12 salas de aulas, sendo 01 (uma) 

destinada a Sala de Articulação; sala destinada ao Laboratório de 

Informática, contudo, não há computadores disponíveis à utilização com 

alunos apenas um ligado ao Data Show; biblioteca com um pequeno 

acervo e utilizada para desenvolver projetos de incentivo à leitura. Quanto 

aos espaços destinados para administração e gestão, conta com a 

C 

C 

C 
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secretaria, sala de direção e coordenação. De maneira geral, a escola 

comporta estrutura suficiente para o andamento do ano letivo, mas 

possuem alguns problemas estruturais, que demandam a manutenção 

contínua, como por exemplo, à iluminação, reformas no telhado, pintura, 

entre outros. 

roblematização: A teoria da evolução biológica é considerada pela 

comunidade científica como tema estruturador e norteador das 

Ciências Biológicas. Assim, a compreensão da dinâmica das relações entre 

seres vivos e o meio ambiente, depende diretamente do entendimento da 

teoria evolutiva e seus conceitos estruturantes. No entanto, observa-se no 

ensino básico, a incompreensão ou lacunas conceituais significativas entre 

os estudantes, quando tratado da origem e a história da vida na Terra, o 

que dificulta a compreensão de temas como: biodiversidade, 

ancestralidade comum, populações, espécies, mudança gradual dos 

organismos vivos, macro evolução, microevolução, adaptação, extinção, 

entre outros conceitos que estruturam a compreensão significativa do 

mundo vivo. Diante das lacunas conceituais observadas entre os 

estudantes, propõe-se que uma perspectiva histórica no ensino da teoria 

evolutiva poderia contribuir com a compreensão de tópicos evolutivos, 

desta maneira, nesta sequência didática serão destacados os períodos 

geológicos e os eventos evolutivos ao longo da história da vida na Terra, 

pois inferimos que a maior aproximação dos estudantes com evidências 

científicas e a história da sua própria origem, deverá contribuir para 

compreensão da biodiversidade enquanto uma unidade, reconhecendo o 

parentesco entre as espécies que mudam ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

P 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Geral: Compreender, 

analisar e interpretar a teoria evolutiva a 

partir da história da vida na Terra. 
 

 

Objetivos específicos:  

✓ Conhecer a história da 

formação do planeta Terra 

através de Visita ao Museu de 

História Natural de Mato 

Grosso Casa Dom Aquino; 

✓ Explorar os métodos de 

estudo da evolução dos seres 

vivos com Oficina de 

Escavação;  

✓ Relacionar importantes 

eventos biológicos de 

diferentes períodos 

geológicos; 

✓ Compreender temas chaves da 

teoria da Evolução Biológica; 

✓ Reconhecer a ancestralidade 

comum dos seres vivos; 

✓ Reconhecer os possíveis 

fatores que influenciaram a 

origem e evolução biológica; 

✓ Relacionar evolução, 

adaptação e seleção natural; 

✓ Provocar o questionamento 

dos alunos; 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA - ENSINO DE EVOLUÇÃO A PARTIR DA 

HISTÓRIA DA VIDA NA TERRA – 15 aulas de 55 minutos 

 PRIMEIRO MOMENTO 

  DURAÇÃO – 01 aula de 55 minutos 

 Aplicação do pré-teste: questionário com 06 questões abertas e 06 

questões objetivas. Após o questionário, proporcionar um espaço de tempo 

para um diálogo sobre as questões aplicadas, tendo em vista a 

possibilidade de alguns alunos terem dificuldade de se expressar através 

da escrita. 

OBJETIVO – Esse momento da sequência, tem o intuito de 

investigar o conhecimento prévio dos alunos sobre os seguintes conceitos: 

Origem e Formação da Terra; Variabilidade Genética; Ancestralidade 

comum; Adaptação biológica; Hereditariedade; Seleção Natural; Extinção 

de espécies e Extinção em Massa; Mutação; Eras geológicas; Principais Geo 

eventos: Vulcões, terremotos, tsunami, Mudanças climáticas (Era do Gelo), 

Deriva Continental (fragmentação da Pangeia), Impacto de Asteroides; 

Tempo absoluto e Tempo relativo. 

ESTRATÉGIAS – Distribuir os questionários e deixar com que os 

alunos o respondam sem qualquer interferência. As respostas devem ser 

elaboradas exclusivamente pelos alunos individualmente, contendo sua 

opinião ou conhecimento adquirido no assunto. Em seguida repassamos as 
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perguntas do questionário oralmente, para que, de acordo com as 

habilidades de cada aluno, fique bem claro o que realmente se tem de 

conhecimento a respeito do assunto.  Os questionários deverão ser 

devolvidos à professora para que, a partir dele possa se dar sequência ao 

trabalho. 

 

  MATERIAL DO ALUNO: 

 

QUESTIONÁRIO  

 Aluno: _______________________________________ 

 Idade: ______ Turma: _________ 

1-Ao longo do tempo, desde a formação da Terra, até os dias atuais, quais eventos você acha 

que aconteceram para resultar nas espécies de seres vivos existentes atualmente? 

 

 

2-Em sua opinião, as condições ambientais e os seres vivos em nosso planeta foram sempre 

como os de hoje? Explique sua resposta. 

 

3-Quais acontecimentos você acredita interferir na variabilidade genética dos seres vivos? 

 

4-Os peixes, na sua grande maioria, nadam ondulando o corpo de modo semelhante ao do 

jacaré. Como explicar essas semelhanças? 

 

5-O que é adaptação biológica? 

 

6-O que é mutação? 

 

a) É o fator que contribui apenas para a Seleção Natural. 

b) É um dos fatores que contribuem para o processo de Seleção Natural e a Evolução. 

c) É um fator que contribui apenas para a Evolução 

d) Processo que ocorre apenas em animais. 

e) Processo que ocorre apenas em vegetais. 

 

7-O que é hereditariedade? 
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a) É o conjunto de processos biológicos que representa a condição de semelhança existente 

entre gerações. 

b) É uma doença da idade.  

c) Processo não herdado. 

d) Está relacionada aos gêneros sexuais. 

e) Está relacionada ao caráter de ser hetero. 

 

8-Você acha que impacto de asteroides, vulcões, terremotos, Era do Gelo, entre outros geo 

eventos podem interferir na vida e evolução dos seres vivos? De que forma? 

 

 

9-Leia o texto abaixo e assinale o que for correto. 

Já em 1620, o inglês Sir Francis Bacon registrava a similaridade entre o contorno 

litorâneo da África ocidental e o do leste da América do Sul. Mas apenas em 1912, o geólogo 

alemão Alfred Wegener formulou a hipótese da deriva continental, baseando-se em algumas 

evidências fósseis e semelhanças entre as estruturas de relevo. 

(MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2008. p.30.) 

        O texto refere-se à hipótese, mais tarde comprovada, da deriva continental, que consiste: 

a) na transformação dos continentes a partir da ação erosiva das águas dos mares e dos 

oceanos. 

b) na teoria de que um dia os continentes formaram um único conjunto de terras emersas, 

denominado “Pangeia”. 

c) na teoria de que a Terra é um sistema estático e que a posição atual dos continentes 

evidencia esse fato. 

d) no postulado de que as placas tectônicas se encontram em constante movimento, que será 

responsável por unir todos os continentes daqui a alguns milhões de anos. 

e) na junção de ilhas oceânicas que, após milhões de anos, deu origem aos continentes. 

10-A seleção natural configura-se como o principal conceito dentro da teoria da evolução 

proposta por Darwin. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente 

a ideia de seleção natural. 

a) Os organismos mais fortes sobrevivem e transmitem essa característica para os seus 

descendentes. 

b) Os organismos mais fortes conseguem reproduzir-se e impedir a reprodução dos mais 

fracos. 

c) Os organismos mais aptos são selecionados pelo meio e todos os organismos mais fracos 

são extintos. 
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d) Os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente apresentam maior chance de 

reprodução e transmissão da característica vantajosa para os seus descendentes. 

e) Apenas os organismos mais fortes reproduzem-se e produzem descendentes férteis. 

11-O conhecimento sobre a vida passada resulta de um minucioso trabalho de estudiosos, que, 

como pesquisadores ¨detetives¨, analisam e interpretam vestígios e pistas deixados por seres 

que viveram em épocas antigas, os fósseis. Atualmente, a hipótese mais aceita é a de que a 

vida surgiu há pelos menos 3,5 bilhões de anos, a partir de substâncias químicas que foram se 

combinando, tornando-se cada vez mais complexas. Para um melhor entendimento da 

evolução biológica, processo que continua até hoje e que levou à grande variedade de formas 

de vida atuais, dividiu-se o tempo geológico e os fatos marcantes, principalmente, os 

biológicos. Considerando estas informações, numere as frases de I a IV preenchendo cada 

espaço com o número correspondente a cada Era, assinalando em seguida a alternativa que 

contêm a correta sequência de numeração. 

 

1. Era Pré-Cambriana 

2. Era Paleozóica 

3. Era Mesozóica 

4. Era Cenozóica 

I. Aparecimento das primeiras plantas vasculares, dos anfíbios e dos insetos (……….). 

II. Origem das primeiras células (……….). 

III. Aparecimento da espécie humana moderna (…………). 

IV. Extinção dos dinossauros e de diversas espécies de plantas e animais (………). 

a) 1,2,3,4 

b) 1,3,4,2 

c) 2,1,4,3 

d) 3,1,4,2 

e) 4,1,2,3 

12- Observe e responda: 

 

 Por que a imagem acima é incoerente? 

a) Em tempos pré-históricos, os homens não caçavam répteis. 

b) Os dinossauros não eram presas fáceis para os humanos e dificilmente eram capturados. 
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c) Os seres humanos surgiram no período quaternário da era Cenozoica, quando os 

dinossauros já haviam sido extintos. 

d) Quando os dinossauros surgiram, no terciário, os seres humanos não viviam mais da caça, e 

sim da agricultura. 

e) Os dinossauros viveram na era Paleozoica e os seres humanos na era primária em diante, 

que são períodos geológicos distintos. 

    MATERIAL DO PROFESSOR: 

mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/a-formacao-terra-os-seres-

vivos.htm 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br 

Orientações para Pré e Pós-Teste: Os Guiões de Implementação Técnica 

da I-TECH são uma série de documentos práticos e instrutivos, criados 

para dar apoio aos seus funcionários e parceiros em seu esforço para criar 

e manter a qualidade dos programas em todo o mundo. 

http://disciplinas.famerp.br/fhIII/Ati/MED%202016%20FH%20I%20Gui%

C3%A3o%20Sobre%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20PR%C3%89VIA%20e

%20POSTERIOR.pdf 

SEGUNDO MOMENTO 

 

  DURAÇÃO – 03 aulas de 55 minutos 

 

Documentário: Construindo o Planeta Terra – Nat Geo (YouTube).  

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/
http://disciplinas.famerp.br/fhIII/Ati/MED%202016%20FH%20I%20Gui%C3%A3o%20Sobre%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20PR%C3%89VIA%20e%20POSTERIOR.pdf
http://disciplinas.famerp.br/fhIII/Ati/MED%202016%20FH%20I%20Gui%C3%A3o%20Sobre%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20PR%C3%89VIA%20e%20POSTERIOR.pdf
http://disciplinas.famerp.br/fhIII/Ati/MED%202016%20FH%20I%20Gui%C3%A3o%20Sobre%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20PR%C3%89VIA%20e%20POSTERIOR.pdf
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CONTEÚDOS: Como originou o planeta Terra. Os desafios que 

o planeta teve de enfrentar. A formação da Crosta Terrestre, as placas 

tectônicas o primeiro continente. Como surgiu à vida no planeta. As 

grandes eras glaciais. O surgimento de vida mais complexa. O 

aparecimento dos dinossauros e o fim deles. Os mamíferos e o surgimento 

dos primeiros hominídeos e a sua evolução. 

 

OBJETIVO: Até onde sabemos a Terra é o único planeta do 

universo onde existe vida. Esse documentário será assistido com o objetivo 

de instigar discussões entre os alunos e a responder questionamentos tais 

como: “Por que existe vida na Terra? ”; “Quais condições possibilitaram 

esse evento? ”; “O que torna nosso planeta tão especial? ”; “Como se deu 

a origem de toda biodiversidade? ” Essa discussão deverá  proporcionar 

aos alunos uma visão geral da evolução do planeta e dos seres vivos, desde 

o início de sua formação, no Big Bang, até os dias atuais, e introduzir ao 

pensamento dos alunos o conceito de tempo absoluto e relativo em que a 

evolução aconteceu, os eventos geológicos que interferiram nessa evolução, 

dando a noção de que os seres vivos se originaram de um ancestral 

comum e que a variedade de espécies se deu ao longo de milhões de anos 

à custa de vários fatores tais como a extinção de algumas espécies ou 

extinção em massa e o surgimento de outras.    

 

ESTRATÉGIAS: Os alunos serão encaminhados à sala de 

informática, onde há disponibilidade de Internet e Data Show, para 

acessarmos a Plataforma de Vídeos YouTube onde o documentário é 

compartilhado e o projetarmos para que todos assistam simultaneamente. 

Após assistirem o documentário, retornaremos à sala de aula, onde, 
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através de uma roda de conversa, os alunos deverão fazer o levantamento 

dos principais eventos Biológicos e Geológicos que foram vistos e que 

contribuem com a resolução da situação problemática. Espera-se que, 

após assistir ao filme e com esse momento de diálogo, os alunos comecem 

a organizar o pensamento científico, apontando respostas aos 

questionamentos iniciais.   

 

  MATERIAL DO ALUNO: Documentário da Nat Geo: 

“Construindo o Planeta Terra” 

https://www.youtube.com/watch?v=dgJOMTRIBms 

 

  MATERIAL DO PROFESSOR:  

 

Deep Time Framework: A Preliminary Study of U.K. Primary Teachers' 

Conceptions of Geological Time and Perceptions of Geoscience JOURNAL 

OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING VOL. 38, NO. 2, PP. 191 ± 221 

(2001) 

 

Evolução biológica: uma abordagem histórica. - Seed - 

PRwww.diaadiaeducacao.pr.gov.br/.../2013_utfpr_bio_pdp_marcia_regina_v

iero.pdf 
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TERCEIRO MONENTO 

  DURAÇÃO – 05 aulas de 55 minutos  

Aula no Museu de História Natural de Mato Grosso Casa Dom Aquino 

CONTEÚDOS: Big Bang; Eras geológicas; Tempo Absoluto e 

Relativo; principais eventos Biológico e Geológicos durante a formação do 

planeta; Condições para origem da vida; Importância do efeito estufa; 

Formação da camada de Ozônio; Surgimento dos primeiros indivíduos 

multicelulares; Extinção; Adaptação; Especiação; Surgimento e evolução 

humana. 

OBJETIVO: A aula no Museu de História Natural, tem o objetivo 

de reforçar as ideias e ajudar a construir os conceitos introduzidos 

anteriormente com o Documentário assistido. Essa aula irá enriquecer e 

ilustrar todo o processo de evolução dos seres vivos permitindo o contato 

com fósseis reais pertencentes a cada Era Geológica, tendo em vista que 

os alunos vivenciarão na prática o que viram em fotos e vídeos, além de 

reconhecer a importância desses fósseis e espaços como o Museu para a 

pesquisa científica.    
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ESTRATÉGIAS: 

ORGANIZAÇÃO DA VISITA 

➢ Documentos/ Autorizações  

Entregar para a gestão da escola e para cada aluno, o termo de 

consentimento e assentimento, para que estes possam participar das 

atividades. Além de um termo de autorização para a aula que 

acontecerá no Museu de História Natural de Mato Grosso Casa Dom 

Aquino, emitida pelos pais ou responsáveis e pela coordenação da escola 

com o parecer do CDCE (Conselho Deliberativo da Comunidade 

Escolar) após ter ciência, por escrito, do local a ser visitado, objetivos 

da aula, justificativa, número de alunos e a turma envolvida, horário 

de saída e retorno à unidade escolar.  

➢ Transporte 

Como foi previsto no Plano de Ação e Planejamento prévio, entregues 

à gestão da escolar no início do ano letivo, será locado um ônibus com 

recurso do PDE (Plano de Desenvolvimento Escolar) que é 

disponibilizado às escolas pelo Governo Estadual para transportar os 

alunos da Escola até o Museu e o retorno à Escola. 

➢ Alimentação 

A aula de terá duração de horas, sendo assim, não haverá tempo hábil 

para os alunos lancharem na escola, então, nesse dia, faremos um 

lanche coletivo onde cada aluno deverá levar algo que possa ser 

compartilhado com os colegas e que não seja perecível durante esse 

período. 

➢ Regras ou Combinados 
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Por se tratar de aula em um Museu, esse processo não precisa ser 

chato ou metódico, contudo, em sua fala a professora deverá deixar 

claro a importância dessa visita à aprendizagem e que se trata de uma 

aula em um espaço diferenciado e não um passeio. 

Para tanto, é necessário se estabelecer alguns combinados, tais como: 

✓ Estar na Escola no horário combinado devidamente 

uniformizado; 

✓ Participar da visita sempre junto com toda a turma. Não se 

separar do grupo sem a autorização da professora 

principalmente na hora do lanche; 

✓ Não tocar nas peças e objetos, a menos que lhe seja autorizado; 

✓ Falar em voz baixa para não causar confusão e permitir que 

todos escutem as explicações do guia respeitando outros possíveis 

visitantes; 

✓ Os alunos deverão voltar juntos no ônibus para escola. 
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ROTEIRO DA AULA NO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL CASA DOM 

AQUINO 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Roteiro da Aula no Museu de História Natural Casa Dom Aquino 

Professora: Ildicely Alves  

Conteúdos a serem abordados e objetivos  

CONTEÚDO: Big Bang; Eras geológicas; Tempo Absoluto e Relativo; principais eventos 

Biológico e Geológicos durante a formação do planeta; Condições para origem da vida; 

Importância do efeito estufa; Formação da camada de Ozônio; Surgimento dos primeiros 

indivíduos multicelulares; Extinção; Adaptação; Especiação; Surgimento e evolução 

humana. 

 

Objetivo 

A aula no Museu de História Natural, tem o objetivo de reforçar as ideias e ajudar a 

construir os conceitos introduzidos anteriormente com o Documentário assistido. Essa 

aula irá enriquecer e ilustrar todo o processo de evolução dos seres vivos permitindo o 

contato com fósseis reais pertencentes a cada Era Geológica, tendo em vista que os 

alunos vivenciarão na prática o que viram em fotos e vídeos, além de reconhecer a 

importância desses fósseis e espaços como o Museu para a pesquisa científica.    

 

Na escola 

- Encontro com todos os alunos na escola às 7horas para as devidas orientações; 

- Recolhimento de todas as autorizações devidamente assinadas pelos responsáveis; 

- Saída para o Museu às 7:30  

 

No Museu 

1º Momento: 

 

- Breve histórico do Museu Casa Dom Aquino. 

 

2º Momento: 

 

- Visita Monitorada pelo guia do Museu 
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OBSERVAR E REFLETIR SOBRE OS SEGUINTES ASPECTOS: 

 

1 – Por que as peças estão dispostas da maneira que estão? 

2 – Qual o significado desse ordenamento? 

3 – Que posição ocupa o ser humano nesse ordenamento? Por quê? 

4 – O que se pode aprender no Museu Casa Dom Aquino sobre a Evolução dos seres 

vivos? 

5 – O Museu tem um acervo de fósseis que podem retratar as características dos 

indivíduos existentes em cada período do desenvolvimento do nosso planeta. 

a) Como eram os primeiros seres vivos a surgirem na Terra? 

b) Existem indivíduos, nos dias atuais, que se assemelham aos primeiros seres vivos?   

c)  O que foi acontecendo com os seres vivos ao longo do tempo? Por quê? 

6 – Quais eventos geológicos citados na exposição, foram importantes para conduzir o 

processo evolutivo? 

7 – Qual a importância dos fósseis no estudo da evolução? 

 

3º Momento: 

- Instantes para anotações que julgarem necessárias; 

- Fazer os registros fotográficos para posterior atividade na escola; 

- Questionamentos de assuntos que ainda não estiverem esclarecidos. 

4º Momento: 

-Lanche Coletivo – Cada aluno será responsável pelo lixo que produzir. 

5º Momento: 

- Oficina de Escavação. 

 

 

 

Retorno à escola 

Sairemos do Museu às 10:30 para retornarmos até às 11 horas. 

  

 

 

 

DURANTE A VISITA 
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A aula no museu será dividida em cinco momentos: 

1º - O Guia fará um breve histórico do lugar, contando quem foi Dom 

Aquino Corrêa, por quanto tempo morou naquela casa, as características 

da construção, os motivos pelos quais a casa se tornou um Museu de 

História Natural e importância desse patrimônio histórico e cultural. 

2º - O museu dispõe de um salão com uma coleção de fósseis que estão 

organizados em ordem cronológica de existência juntamente com textos e 

fotos que retratam cada período geológico. Neste sentido, o guia dará 

continuidade à visita, relatando toda a história do planeta Terra através 

desses fósseis, iniciando com o Big Bang, passando por todas as Eras 

geológicas, até os dias atuais. Em cada período, o guia descreverá os 

principais eventos geológicos e biológicos mostrando quando se deu origem 

à vida, as condições necessárias para que isso acontecesse como a 

importância do efeito estufa e a formação da camada de ozônio, os 

primeiros indivíduos multicelulares, as principais extinções, os principais 

fatores de seleção natural e algumas características de adaptação a esses 

fatos de seleção, as primeiras especiações, o surgimento do ser humano e 

as modificações que lhe aconteceram até o homem contemporâneo. Nesse 

momento da visita os alunos poderão realizar perguntas e esclarecerem 

dúvidas que por ventura tiverem. 

3º - Após o roteiro realizado com o guia, a professora explicara aos 

alunos sobre uma atividade que farão na culminância dessa sequência 

didática, onde eles deverão relatar com riqueza de detalhes em uma linha 

do tempo, tudo que aprenderam. Para tanto os alunos terão um tempo 

para fazerem as anotações que julgarem necessárias, tirar fotos e 

questionarem o que ainda não estiver esclarecido. 

4º - Reunidos no pátio do museu, faremos um lanche coletivo com o que 

cada aluno levar e compartilhar com seus colegas. Serão compartilhadas 

também as tarefas de servir o lanche e dar destino certo ao lixo 

produzido. 
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5º - Neste último momento de nossa visita, será realizada uma oficina de 

escavação com o guia do Museu. Para realização dessa oficina, a 

professora juntamente com o guia do museu, terá acesso ao local onde ela 

acontecerá nas imediações do museu, para prepará-lo, enterrando peças 

que simulam fósseis e providenciar ferramentas de escavação manual. No 

momento da realização da oficina os alunos terão noções de como os 

fósseis são encontrados, coletados e catalogados. Para essa atividade serão 

disponibilizados também, luvas, sacos plásticos coletores, etiquetas e blocos 

de anotações para que a atividade fique mais próxima possível da 

realidade. Após a coleta, os alunos serão estimulados pela professora a 

tentar identificar o ser vivo que está fossilizado em cada peça, ou, caso 

não consigam identificar, fazer a descrição desse indivíduo e dizer com o 

que se parece. Espera-se que, com essa oficina, os alunos compreendam a 

importância dos fósseis para a pesquisa científica.  

APÓS A VISITA 

De volta à escola, após a visita ao Museu Casa Dom Aquino e terem 

assistido o documentário “Construindo o Planeta Terra”, com a 

orientação da professora, os alunos farão uma discussão respondendo às 

questões que nortearam a visita e comparando os conhecimentos 

adquiridos com as duas atividades. Após essa discussão, irão produzir um 

texto coletivo no quadro da sala de aula relacionando o que foi aprendido. 

Em seguida, um voluntário transcreverá o texto para uma folha. 

Outras possíveis perguntas para orientar a discussão e produção do texto: 

1- A quanto tempo, provavelmente surgiu o nosso planeta? 

2- E a vida? 

3- Quais eventos foram fundamentais para o surgimento da vida e 

permanência dela no planeta? 

4- Após seu surgimento, os seres vivos se desenvolveram 

continuamente?  
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5- Como se deu esse desenvolvimento? 

6- Que fatores interferiram nesse desenvolvimento? 

7- De que maneiras as espécies foram se diferenciando? 

8- Como foi possível chegar às informações que temos a respeito da 

origem e evolução dos seres vivos?   

     MATERIAL DO PROFESSOR: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/pro

ducoes_pde/2014/2014_unioeste_geo_pdp_fabiana_martins_martin.pdf 

Cap. 2 – Marandino, M. Educação em museus: a mediação em foco. São 

Paulo, SP: Geenf / FEUSP, 2008. 

BEZERRA, Alexandra. Museu de História Natural: o que é isso? Revista 

ciência Hoje – Suplemento didático para o Professor. 

 

A relação entre Museu e Escola - Unisal 

 

www.lo.unisal.br/nova/estagio/arquivos/producao_academica_erica.pdf 

http://www.sisemsp.org.br/blog/wp-content/uploads/2016/04/A-

rela%C3%A7%C3%A3o-entre-Museu-e-Escola.pdf 

 

Interfaces na relação museu-escola 

M Marandino - Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 2001 - dialnet.unirioja.es 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5165857 

QUARTO MOMENTO 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unioeste_geo_pdp_fabiana_martins_martin.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unioeste_geo_pdp_fabiana_martins_martin.pdf
http://www.sisemsp.org.br/blog/wp-content/uploads/2016/04/A-rela%C3%A7%C3%A3o-entre-Museu-e-Escola.pdf
http://www.sisemsp.org.br/blog/wp-content/uploads/2016/04/A-rela%C3%A7%C3%A3o-entre-Museu-e-Escola.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5165857
https://scholar.google.com.br/citations?user=eHGHGq0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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 DURAÇÃO – 02 aulas de 55 minutos 

Jogo - A evolução dos palitos 

CONTEÚDO: Ancestralidade comum; Evolução de uma espécie, 

Seleção natural, Especiação; Extinção; Fósseis.  

OBJETIVO: Sistematizar, a partir da discussão dos resultados do 

jogo, e analogia à história do desenvolvimento da Terra e das espécies, a 

compreensão e a aplicação dos conceitos científicos da seleção natural, 

como uma das teorias que estruturam o pensamento evolutivo. Desse 

modo, pretende-se desenvolver a história científica, para explicar a 

origem e adaptação das espécies. Permitir que os alunos façam o papel da 

própria seleção natural e de mutações, selecionando quais indivíduos 

deixarão descendentes e quais serão extintos. Ela permite um contato 

lúdico e prático com a teoria evolutiva possibilitando a percepção da 

importância do ambiente para seleção e que isso não acontece 

propositalmente. A atividade pode permitir, direta ou indiretamente, a 

discussão de temas como, seleção natural, adaptação, especiação, 

ancestralidade, extinção e fósseis. 
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  MATERIAL DO ALUNO: Regras do jogo A evolução dos palitos  

 

 

  MATERIAL DO PROFESSOR: 

 Jogo Evolução dos 

palitoshttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/245

8/evolucao_palitos.pdf;jsessionid=4BE18A9D0A7ED89AE0ABB9001344

762D?sequence=1 

 Gould, S.J. (1987). Time's arrow, time's cycle. London: Penguin.  

Gould, S.J. (1990). The golden ruleÐA proper scale for our environmental 

crisis. Natural History, 9(90), 24 ± 30. 

ESTRATÉGIA: 

 

 A evolução dos palitos  

Material: folhas de papel e canetas.  

 

Regras: O professor elabora um plano inicial, mas que pode ser 

modificado, da evolução de um (ou mais) organismos, evolução essa que é 

controlada e dirigida pelos alunos, mesmo que eles não saibam qual o 

significado do que estão fazendo. Esse plano leva em conta a quantidade 

de alunos em sala e quais conceitos o professor deseja abordar. O objetivo 

dessa atividade é elaborar um desenho coletivo, que sem os alunos 



86 

 

 

 

saberem, ao final deverá ser interpretado como um organismo. Cada 

aluno contribui com o desenho coletivo fazendo um traço, e passa esse 

desenho para o colega seguinte. As seguintes regras devem ser observadas: 

 -Cada aluno só pode fazer um traço, e é sempre uma linha reta;  

-O aluno deve passar seu desenho para o aluno seguinte; 

 -Com exceção do primeiro aluno, o traço sempre deve ser feito sobre o 

desenho que o aluno anterior fez;  

-Ao receber o papel do colega, o aluno deve fazer uma cópia exata dele, 

sem alterações. Uma das cópias ele manterá consigo até o final da 

atividade, e na outra cópia ele fará seu traço e passará esse papel adiante;  

-Um aluno deve alterar um ou mais desenhos, conforme determinado 

pelo professor;  

-Os alunos não devem planejar qual será o desenho final, ou seja, o esboço 

deve evoluir sem intenção de uma forma objetivada. Eles só conhecem as 

regras, mas não podem saber o que estão fazendo, nem sequer que estão 

desenhando organismos.  

 

Significado biológico: Os primeiros traços esboçados são os organismos 

primordiais. Cada desenho passado para o colega representa uma geração 

de indivíduos, e o colega que recebe os desenhos representa a seleção 

natural, que elimina o desenho do colega anterior; ao mesmo tempo, esse 

aluno representa também a mutação, já que introduz no descendente 

uma característica nova. Esse descendente é selecionado positivamente. 

Nos últimos desenhos (topo da escala evolutiva) estão os organismos 

melhor adaptados. Seriam, por exemplo, os organismos com os quais 

convivemos hoje.  

 

Na sequência faremos a discussão dos resultados do jogo. Com todos os 

desenhos expostos na ordem em que foram produzidos, os alunos deverão 

fazer uma analogia à história do desenvolvimento da Terra juntamente 

com a Evolução dos seres vivos, demonstrando nesses desenhos, de acordo 

com as informações das aulas anteriores, quais as possíveis interferências 
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para as modificações ocorridas e onde cada conceito citado abaixo, seria 

aplicado. 

Organismo primordial: Os alunos deverão ser capazes de identificar que o 

primeiro traço realizado na folha em branco está representando o 

surgimento da vida e que, portanto, se trata de um indivíduo procarionte 

(bactéria)  

Evolução de uma espécie: observar que caracteres são herdados 

(descendência) e um novo caractere é desenvolvido (mutação).  

 

 Seleção natural: cada vez que um aluno modifica o desenho e passa esse 

mesmo desenho para o aluno seguinte, o desenho anterior é extinto. Isso 

porque a seleção natural privilegiou seu desenho novo e determinou o 

desaparecimento do desenho que lhe foi passado.  

 

 Especiação: um organismo sofre duas mutações diferentes, originando 

espécies diferentes cujos caracteres diferem. Esses dois organismos 

divergiram tanto que não podem mais se reproduzir, e mesmo que 

consigam, não geram prole fértil.   

 

Extinção em massa: duas espécies são extintas por um evento de extinção 

em massa. Das duas outras espécies restantes, uma sofre especiação e a 

outra, segue a evolução da espécie.  

 

Fósseis: as espécies extintas poderão ser estudadas dando sequência e 

sentido a teoria da evolução através dos fósseis de restos de seres vivos ou 

evidências de suas atividades biológicas preservados em diversos 

materiais. Essa preservação ocorre principalmente em rochas, mas pode 

ocorrer também em materiais 

como sedimentos, gelo, piche, resinas, solos e cavernas e os exemplos mais 

citados são ossos e caules fossilizados, conchas, ovos e pegadas 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sedimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcatr%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82mbar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caverna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Osso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caule
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ovo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pegada
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QUINTO MOMENTO 

 DURAÇÃO – 02 aulas de 55 minutos  

Vídeo com entrevista de Mario César Cardoso de Pinna ao Programa do 

Jô Soares e Análise de imagens  

CONTEÚDOS: Concepção de Evolução, hipótese, teoria, sentido 

da evolução, evolução humana, seleção natural, extinção, mutação, 

especiação, método científico, teoria criacionista 

OBJETIVO: Através das informações obtidas nessa entrevista, 

faremos a apresentação do discurso científico. Com ela poderemos tratar 

de vários conceitos tais como: Concepção de Evolução, hipótese, teoria, 

sentido da evolução, evolução humana, seleção natural, extinção, 

mutação, especiação, método científico, teoria criacionista, de Lamarck e 

Darwin.  

ESTRATÉGIA: Para assistir à entrevista precisaremos 

novamente lançar mão da sala de informática onde teremos acesso à 

plataforma You Tube e a projeção com auxílio do Data Show. Após 

assistirmos à entrevista, permaneceremos na sala para uma roda de 

conversa onde os alunos serão instigados a identificar os conceitos 

evolutivos citados na mesma e reconhece-los no processo de 

desenvolvimento dos seres vivos no Planeta. Para isso poderão lançar mão 
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do texto e do cladograma produzidos por eles nas aulas anteriores. Para 

complementar o entendimento do sentido da evolução, os alunos farão a 

análise de duas imagens, que serão projetadas no Data Show, dizendo o 

que cada uma delas transmite de informação e que relação elas tem com 

tudo que já discutiram e aprenderam até o momento.   

  MATERIAL DO ALUNO: 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=

8&ved=2ahUKEwjbt7-

Zr4LfAhVMmJAKHRBgB38QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fevoluci

onismo.org%2Frodrigovras%2Ftermodinamica-e-evolucao-o-velho-

argumento-da-segunda-

lei%2F&psig=AOvVaw1g2a7qeUf8kkt3hzGFrJaH&ust=1543881708980

854 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbt7-Zr4LfAhVMmJAKHRBgB38QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fevolucionismo.org%2Frodrigovras%2Ftermodinamica-e-evolucao-o-velho-argumento-da-segunda-lei%2F&psig=AOvVaw1g2a7qeUf8kkt3hzGFrJaH&ust=1543881708980854
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbt7-Zr4LfAhVMmJAKHRBgB38QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fevolucionismo.org%2Frodrigovras%2Ftermodinamica-e-evolucao-o-velho-argumento-da-segunda-lei%2F&psig=AOvVaw1g2a7qeUf8kkt3hzGFrJaH&ust=1543881708980854
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbt7-Zr4LfAhVMmJAKHRBgB38QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fevolucionismo.org%2Frodrigovras%2Ftermodinamica-e-evolucao-o-velho-argumento-da-segunda-lei%2F&psig=AOvVaw1g2a7qeUf8kkt3hzGFrJaH&ust=1543881708980854
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbt7-Zr4LfAhVMmJAKHRBgB38QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fevolucionismo.org%2Frodrigovras%2Ftermodinamica-e-evolucao-o-velho-argumento-da-segunda-lei%2F&psig=AOvVaw1g2a7qeUf8kkt3hzGFrJaH&ust=1543881708980854
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbt7-Zr4LfAhVMmJAKHRBgB38QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fevolucionismo.org%2Frodrigovras%2Ftermodinamica-e-evolucao-o-velho-argumento-da-segunda-lei%2F&psig=AOvVaw1g2a7qeUf8kkt3hzGFrJaH&ust=1543881708980854
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbt7-Zr4LfAhVMmJAKHRBgB38QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fevolucionismo.org%2Frodrigovras%2Ftermodinamica-e-evolucao-o-velho-argumento-da-segunda-lei%2F&psig=AOvVaw1g2a7qeUf8kkt3hzGFrJaH&ust=1543881708980854
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbt7-Zr4LfAhVMmJAKHRBgB38QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fevolucionismo.org%2Frodrigovras%2Ftermodinamica-e-evolucao-o-velho-argumento-da-segunda-lei%2F&psig=AOvVaw1g2a7qeUf8kkt3hzGFrJaH&ust=1543881708980854
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https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=

8&ved=2ahUKEwiv_pDSyf3eAhWIGZAKHd3zDfAQjRx6BAgBEAU&url=htt

p%3A%2F%2Fblogdaemjp7.blogspot.com%2F2012%2F11%2Faulas-de-

ciencias-sobre-vertebrados.html&psig=AOvVaw2vb-

Ciel2441BVDJuo1Ksv&ust=1543717237035626 

  MATERIAL DO PROFESSOR: 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/11/19/novas-origens/ 

 Evolução da Vida Stephen Jay Gould – Scientific American Brasil- 

Especial Dinossauros – A evolução da vida. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv_pDSyf3eAhWIGZAKHd3zDfAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogdaemjp7.blogspot.com%2F2012%2F11%2Faulas-de-ciencias-sobre-vertebrados.html&psig=AOvVaw2vb-Ciel2441BVDJuo1Ksv&ust=1543717237035626
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv_pDSyf3eAhWIGZAKHd3zDfAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogdaemjp7.blogspot.com%2F2012%2F11%2Faulas-de-ciencias-sobre-vertebrados.html&psig=AOvVaw2vb-Ciel2441BVDJuo1Ksv&ust=1543717237035626
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv_pDSyf3eAhWIGZAKHd3zDfAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogdaemjp7.blogspot.com%2F2012%2F11%2Faulas-de-ciencias-sobre-vertebrados.html&psig=AOvVaw2vb-Ciel2441BVDJuo1Ksv&ust=1543717237035626
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv_pDSyf3eAhWIGZAKHd3zDfAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogdaemjp7.blogspot.com%2F2012%2F11%2Faulas-de-ciencias-sobre-vertebrados.html&psig=AOvVaw2vb-Ciel2441BVDJuo1Ksv&ust=1543717237035626
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv_pDSyf3eAhWIGZAKHd3zDfAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogdaemjp7.blogspot.com%2F2012%2F11%2Faulas-de-ciencias-sobre-vertebrados.html&psig=AOvVaw2vb-Ciel2441BVDJuo1Ksv&ust=1543717237035626
http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/11/19/novas-origens/
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  SEXTO MOMENTO  

 

 DURAÇÃO – 02 aulas de 55 minutos 

 Aplicação do Pós-teste - Construção coletiva de uma Linha do Tempo.  

OBJETIVO –Reunir em uma Linha do Tempo Geo/Biológica, 

todos os conceitos construídos pelos alunos e avaliar se o método, 

utilizando as A História do desenvolvimento da Terra para o Ensino da 

Origem e Evolução dos Seres Vivos, foi eficaz.   

ESTRATÉGIA- Para desenvolver essa atividade, deverá ser 

combinado anteriormente com os alunos, que tragam impressas à aula, as 

imagens feitas na aula de campo, imagens pesquisadas por eles e as 

anotações que fizeram ao longo de toda a sequência. Será necessário 

também papeis coloridos, canetões, papel sulfite e um rolo de papel 

pardo. Com esse material, os alunos deverão se reunir e produzir em 

equipe, uma Linha do Tempo Geo/Biológica com o máximo de conceitos 

aprendidos. Após a construção, cada um deverá expor os motivos pelos 

quais a linha do tempo foi construída daquela forma, quais conceitos 

foram utilizados, se concorda totalmente com a forma em que o trabalho 

foi construído, quais assuntos seriam relevantes estarem na linha do 

tempo e não estão e a que conclusão chegaram a respeito da Teoria da 

Evolução.   
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  MATERIAL DO ALUNO: 

 Todos os registros realizados durante a sequência didática (anotações, 

produções textuais e fotos); 

Imagens impressas sobre evolução, eras geológicas, eventos geológicos, 

fósseis e tudo que os alunos considerarem coerente à construção da linha 

do tempo.   

 

  MATERIAL DO PROFESSOR: 

Origem e evolução da vida em 100 m de linha do tempo 

www.rea.net.br/.../2013/.../origem-e-evolucao-da-vida-em-100-m-de-linha-do-

tempo/ 

 

A construção de uma linha do tempo da biologia 

www.projetos.unijui.edu.br/moeducitec/moeducitec/principal/90.pdf 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.rea.net.br/.../2013/.../origem-e-evolucao-da-vida-em-100-m-de-linha-do-tempo/
http://www.rea.net.br/.../2013/.../origem-e-evolucao-da-vida-em-100-m-de-linha-do-tempo/

