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Caro (a) professor(a),

Atuando  como  professora  de  Ciências  do  Ensino  Fundamental  da  Rede  Pública

Estadual de Educação do Rio de Janeiro, desde 2014, venho procurando uma alternativa ao

que se refere a “aula”  apenas como exposição do conteúdo de ensino de uma disciplina. Pois

sabemos que, dentre diversos fatores, quase sempre aquela aula expositiva que preparamos

com tanta dedicação e carinho não é garantia de interesse e aprendizagem dos alunos.

 Então, durante o 1º bimestre de 2016 desenvolvemos com turmas de 7º ano do ensino

fundamental,  de  uma  escola  pública  estadual  da  Baixada  Fluminense  (RJ),  a  sequência

didática problematizadora sobre temas relacionados à Origem da Vida e Evolução Biológica.

Mas, por que sobre essas temáticas? Porque, por experiência própria, são desafiantes de serem

trabalhadas. Além de serem norteadoras e articuladoras entre as áreas das Ciências Biológicas,

no  ambiente  escolar,  encontramos  o  seguinte  embate  de  ideias:  o  professor,  como

representante  da  voz  científica  e  o  aluno,  que  possui  concepções  baseadas  em  outros

conhecimentos, levando-o à construções próprias.

Assim, as aulas desenvolvidas neste período geraram a base deste manual didático, um

produto educacional da pesquisa de dissertação de Mestrado. Com este material,  objetivamos

apresentar uma proposta de ensino sobre Origem da Vida e Evolução Biológica baseada na

problematização e, ao mesmo tempo, poderá ser um caderno de apoio e orientação para outros

professores de Ciências, porém com uma abordagem mais interativa e bem humorada.

Em  síntese,  quando  problematizamos  o  ensino  damos  espaços  para  aqueles

conhecimentos que os alunos trazem de fora para dentro da escola, que são difusos, mas que

possuem um grande potencial  epistemológico.  Assim,  tendo como ponto de  partida   seus

conhecimentos, estes podem ser ressignificados como ponto de chegada.  Então,  os alunos

participarão ativamente da aula,  quando esta  for planejada para propiciar e valorizar  suas

iniciativas. E você, professor? Você sabe qual é o seu papel em tudo isso?

Bom, acredito que nosso papel deve ir  além de ser fonte de informação. Pois, nós

professores, devemos ser orientadores das ações, conduzindo a investigação para que o aluno

aprenda com autonomia. Então, foi através da pesquisa em sala de aula  que pude transformar

a relação entre a minha prática de ensino e o conhecimento escolar. E assim,  utilizá-lo  de

forma  que  não  fosse  exclusivamente  através  da  figura  expositiva,  mas  sim,  de  uma

metodologia de ensino mais dialogada considerando a realidade dos alunos.

Então,  professor(a),  que  este  material  sirva  de  inspiração  para  você  refletir  e

transformar a sua prática docente e de escape, para minimizar o estresse de situações em que

você tem que a contar até dez...ou até mais.                             

                                                                                                                              Boa leitura!



         

ORIGEM DA VIDA E EVOLUÇÃO  BIOLÓGICA: A SEQUÊNCIA DIDÁTICA

 A Evolução Biológica é apontada como eixo norteador e articulador das Ciências

Biológicas e  segundo Dobzhansky  apud Mayr (2009, p.62), nada na Biologia faz sentido,

exceto à luz da evolução. Porém, a Evolução não tem tanto sentido assim para todos. Pois,

quando se pesquisa sobre o que os alunos e professores entendem por “Evolução” ou “Origem

da Vida”,  verificamos diferentes explicações individuais.  Para Bizzo (1995, p.36) existem

diferentes formas de conceber e explicar a origem da vida e do universo e seria ingênuo

esperar  que uma simples  explicação do professor,  por melhor  e mais  plausível que possa

parecer,  possa  ser  suficiente  para  modificar  crenças  compartilhadas  por  toda  a  esfera  de

relações dos alunos.

Por isso que o ponto de partida desta investigação foi ter a consciência de que os

alunos já possuíam suas próprias ideias sobre a história dos seres vivos,  suas concepções

sobre a origem e (possíveis) mudanças. Então, acredito que ao problematizar temas nas aulas

de  ciências,  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  pode  se  tornar  mais  significativo.  A

abordagem  problematizadora  consistiu  em  um  trabalho  sistemático,  que  levou  em

consideração os conhecimentos dos alunos, abordando questões que tivessem significado para

os mesmos e permitindo uma maior compreensão da construção de seus conhecimentos.

Diante  disso,  a  escolha  do  caminho  metodológico  do  planejamento  das  aulas

considerou os conhecimentos dos alunos e para a realização das mesmas foi escolhida uma
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abordagem  diferente  da  tradicional,  por  meio  da  metodologia  da  problematização  que

Delizoicov  et  al (2002)  apresentam. Essa  metodologia  é  baseada  nos  temas geradores  de

Paulo  Freire,  dividida  em  três  momentos  pedagógicos:  o  Estudo  da  Realidade  (ER),  a

Organização do Conhecimento (OC) e a Aplicação do conhecimento (AP).

O  Estudo  da  Realidade  consiste  no  levantamento  dos  conhecimentos  prévios  e  a

problematização  das  questões  a  partir  do  conhecimento  dos  alunos,  identificando  suas

interpretações sobre o tema proposto. Na Organização do Conhecimento, há apresentação dos

conhecimentos científicos escolares pelo professor, que sistematiza o conhecimento científico

necessário  para  a  compreensão  do  tema,  selecionando  os  conhecimentos  científicos  que

dialogarão com as ideias que os alunos apontaram no Estudo da Realidade. Nesta etapa, o

professor  pode organizar  o  conhecimento com a ajuda dos  alunos,  expondo as  principais

ideias no quadro, em mapas conceituais, textos, entre outros materiais. Já na última etapa, a

Aplicação do Conhecimento, o aluno fará relações e generalizações a partir da organização

dos conhecimentos científicos, servindo de análise da problematização inicial e também na

elaboração de novas questões (DELIZOICOV et al, 2002, p.200-202).

 As etapas descritas por Delizoicov et al (2002)estão interligadas pelo diálogo, que é

descrito por Freire (2015, p.109) como um encontro dos homens mediatizados pelo mundo e,

assim, através do diálogo, são solidificadas as reflexões e as ações dos sujeitos envolvidos e

que esta dialogicidade se materializa como prática de liberdade. Então, o  professor pode ir

além do papel  de  fonte  de informação,  assumindo seu papel  como orientador  das  ações,

incentivando o diálogo e conduzindo a investigação para que o aluno aprenda com autonomia.

As aulas apresentadas aqui foram todas baseadas na metodologia da problematização ,

e planejadas semanalmente ou quinzenalmente, totalizando seis (6) aulas divididas em duas

unidades: a Unidade 1: Origem (Aulas 1 a 3) e Unidade 2: Evolução (Aulas 4 a 6), além da

Aula 0 que foi uma aula para diagnóstico sobre os alunos, como resumimos na tabela a seguir.

Sequência didática

Título  DIALOGANDO  SOBRE ORIGEM DA 
VIDA E EVOLUÇÃO BIOLÓGICA  

Público Alvo 7º Ano (6ª Série)

Problematização A Evolução Biológica é apontada como eixo
norteador  e  articulador  das  Ciências
Biológicas.  Entretanto,  o  ensino  e  a
compreensão das temáticas sobre a Origem da
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Vida  e  a  Evolução  são  complexos
principalmente  pelos  diversos  conhecimentos
que  os  alunos  e  professores   possuem  e
expressam. Então, vamos aprender sobre essas
temáticas, dialogando sobre nossas diferenças,
sejam elas de crenças ou de opiniões?

Objetivo Geral Promover atividades dialógicas que favoreçam
o  processo  de  ensino-aprendizagem,
contribuindo  para  a  formação  de  cidadãos
críticos  e  participativos,  capazes  de  articular
os diferentes conhecimentos das ciências.

Conteúdos e Métodos

Aula Objetivos Pedagógicos Conteúdo Dinâmica

Aula 0

Despertar a curiosidade dos
alunos  sobre  as  questões
científicas,   ampliar  a
autonomia  dos  mesmos  na
construção  dos  seus
conhecimentos  e,  assim,
(re)construir  significados
sobre  Origem  da  Vida  e
Evolução.

X

Aplicação  do
questionário
diagnóstico

 UNIDADE 1: ORIGEM

Aula 1
Método
Científico

Compreender, de uma forma
geral, o Método Científico e
como  suas  as  etapas  são
essenciais  nas  pesquisas
científicas  para  a  produção
de conhecimento.

Método
Científico:Conceito

Atividade de 
observação da caixa e
velas;
Relatório sobre 
atividade
Exercícios sobre 
Método Científico

Aula 2
Universo  e
Vida

Levantar  concepções  dos
alunos  sobre  o  surgimento
do universo e da vida, para
posterior  aproximação  das
mesmas  com  as
interpretações científicas.

Surgimento  do
Universo:  Teoria  do
Big Bang

Levantamento de 
concepções prévias
Aula dialogada com 
vídeo
Atividade: Expansão 
do Universo
Produção de 
desenhos

Aula 3
Teorias
para
Origem  da
Vida

Conhecer  as  principais
teorias  estudadas  para  o
surgimento da vida na Terra.

Principais  teorias  para
origem da vida:
Abiogênese, Biogênese,
Panspermia  e
Criacionismo

Levantamento  de
concepções prévias
Aula  dialogada  com
vídeo
Produção  de  texto
sobre as teorias
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UNIDADE 2: EVOLUÇÃO

Aula 4
A Evolução
e  suas
teorias

Conhecer  um  sentido
biológico sobre a evolução,
além  de  compreender  as
principais  ideias  dos  dois
principais  cientistas  que
discutiram  este  tema:  Jean
Baptiste Lamarck  e Charles
Darwin.

Evolução: Conceito
Lei do Uso e do Desuso
Lei  dos  Caracteres
Adquiridos
Teoria  da  Seleção
Natural

Levantamento de 
concepções
Aula dialogada com 
vídeo
Produção de 
desenhos e 
quadrinhos
Atividade prática   “ 
Tentilhões de 
Galápagos”
Vídeo “Gênios da 
Ciência”

Aula 5
Evolução
do  ser
humano

Levantar concepções sobre a
evolução humana e discutir
para  compreender  sobre  a
nossa evolução.

História  evolutiva  dos
hominídeos,  marcando
seu  tempo  histórico  e
suas  principais
características

Debate
Aula  dialogada  com
vídeo
Produção de texto

Aula 6
Evidências
da
Evolução

Compreender  o  que  são  os
fósseis, como são formados
e  sua  importância  para  a
Evolução.

Noções  de  Tempo:
Geológico,  Histórico  e
Cronológico
Eras Geológicas
Fósseis: Conceito

Observação: fósseis
Atividade dos tempos
evolutivos
Entrevistas

Avaliação

➔Levantamentos de concepções  (com registros em fotos, quadro e áudios);
➔Atividades de observação;
➔Registro de relatórios;
➔Discussão em pequenos grupos;
➔Exercícios individuais ou em grupo;
➔Desenhos, histórias em quadrinhos e  elaboração de pequenos textos;
➔Participação e  envolvimento  dos  alunos a  partir  de  relatos  espontâneos
sobre as aulas.
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UNIDADE 1 : ORIGEM

Aula 1 : Método Científico

A proposta desta aula é apresentar aos alunos o Método Científico que é a base de

toda a pesquisa científica. Assim, eles poderão compreender uma forma geral  as etapas

essenciais  das  pesquisas  científicas  para  a  produção  de  conhecimento   utilizando

exemplos do seu cotidiano na atividade final.

OBJETIVOS

✔Conhecer as etapas que compreendem o método científico;

✔Compreender o trabalho de formulação de hipóteses e teorias que serão futuramente 

estudadas.

Tempo estimado: até 4 tempos de 50 minutos

METODOLOGIA

1) Estudo da Realidade (ER)

1.1Esse  é  o  primeiro  dos  três  momentos  pedagógicos.  Nessa  etapa,  a  turma  poderá  ser

dividida em grupos de no máximo 4 pessoas. E cada grupo receberá um objeto, sugerimos

uma vela, mas poderia ser qualquer outro.
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ALUNOS  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL  POSSUEM  EXCESSO  DE
ENERGIA.  PARA  SUA  SEGURANÇA,  NÃO  EXCEDA  O  LIMITE  DE
QUATRO (4) COMPONENTES POR GRUPO.



Algumas orientações para os grupos:

➔Observar inicialmente a vela inteira;

➔Descrevê-la, comentando características como cor, formato, tamanho, material  do qual é

feita;

➔Registrar em qualquer folha ou caderno as características listadas pelo grupo (Figura 2).

Posteriormente, as ideias serão discutidas com os outros grupos.

1.2 Ainda no Estudo da Realidade (ER), cada grupo receberá uma caixa fechada e tentará

descobrir o conteúdo da mesma sem abrir a caixa. Cada caixa ficará até 5 minutos em cada

deles.

Assim, os grupos terão as seguintes orientações:

➔Observe a caixa (exemplificamos na figura 1), e descreva como é a caixa;

➔Quais as estratégias vocês utilizarão para tentar descobrir o seu conteúdo;

➔A partir dessas estratégias, o que você acha que tem dentro da caixa?
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NESTA  ATIVIDADE  VOCÊ  PODERÁ  TER  AS  MAIS  VARIADAS
RESPOSTAS,  INTERESSANTES  OU  NÃO...  MAS,  INSPIRE,  EXPIRE E
NÃO PIRE!



                  Figura 1. Exemplo da caixa utilizada na sequência didática proposta

                                                Figura 2. Exemplo de relatório produzido pelos alunos.

Depois da socialização de todas as respostas, sugerimos a seguinte pergunta para todos

os grupos: “O que vocês fizeram tem alguma coisa a ver com Ciência? Sim ou Não? Por quê?
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2) Organização do Conhecimento  (OC)

Nessa  etapa,  ocorre  a  sistematização  do  conteúdo,  que  consiste  em  expor

resumidamente no quadro as principais  ideias sobre o método científico para registro dos

alunos. Os textos poderão ser de livros didáticos, sites e outros materiais, porém neste caderno

na seção de anexos, estão os textos de apoio utilizados  nas etapas de sistematização desta

sequência didática. Nesta aula utilizamos o texto de apoio 1 da Aula 1.

Exemplo 1: Utilizando as etapas do método científico

Observação- Identificação do problema -Formulação de hipóteses – Testes das hipóteses

Conclusão

Nesta  atividade  sugerida,  o  professor  narra  a  situação  abaixo  e  tenta  resolvê-la

oralmente com os alunos.

Suponha que você tente ligar a TV e perceba que ela não funciona. Isso é um fato que pode

ser observado.  Então, você se pergunta por que a TV não quer ligar? A partir dessa questão

você pode formular várias hipóteses. Quais seriam elas?

Alguns exemplos que poderão ser citados pelos alunos:

H1: Alguma peça da TV pode estar com defeito.

H2: O fornecimento de energia elétrica pode estar com problemas.

H3: O controle remoto pode estar com a pilha ruim/esgotada.

Após o levantamento de hipóteses, deve-se testá-las. Como?

Você verifica que os outros aparelhos eletrônicos de sua casa estão funcionando, então não

pode ser falta  de energia.  A pilha do controle remoto da TV funciona em outro aparelho

semelhante. Então, descartando as outras hipóteses, chega-se a conclusão que a mais válida é

que TV esteja com algum defeito.

Exemplo 2: Esta atividade os alunos deverão resolver sozinhos em seus cadernos, mas o

professor  deve apenas auxiliá-los na execução
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a)  Suponha que você tente ligar o seu celular, porém a tela não acende. O que você faria?

b) Suponha que você abra a sua geladeira e verifica que a lâmpada está apagada. Como você

resolveria isso?

3) Aplicação do Conhecimento (AC)

a) Com base na situação descrita e exercícios realizados, cite outros exemplos de situações

que podem ser testadas por meio de hipóteses e esquematize de acordo com as etapas do

método científico.

          

Aula 2: Universo e Vida

Surgimento do Universo

Compreender a origem do universo,  fato este  que propiciou que existíssemos,

intriga a humanidade desde os tempos mais remotos e, por tal motivo, temos um grande

acervo de lendas, alegorias, documentos religiosos e publicações científicas que buscam
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As atividades sobre o Método Científico nesse material  didático,  dão ênfase no método
indutivo. Mas, não podemos esquecer que existe o método dedutivo! Neste, resumidamente,
o processo de raciocínio parte de uma ou mais generalizações para chegar a uma conclusão
lógica.

Para um aprofundamento sobre essa discussão, leia “O que é Ciência afinal?”de Alan F.
Chalmers .

Acesse:<http://www.nelsonreyes.com.br/A.F.Chalmers_-_O_que_e_ciencia_afinal.pdf>

http://www.nelsonreyes.com.br/A.F.Chalmers_-_O_que_e_ciencia_afinal.pdf


trazer essas respostas. Esta aula será essencialmente para o levantamento de ideias dos

alunos  sobre  o  surgimento  do  universo  e  da  vida,  para  posterior  aproximação  das

mesmas com as  interpretações científicas.

OBJETIVOS

✔Conhecer as diferentes teorias científicas sobre o surgimento do universo e da vida na Terra;

✔Identificar as condições ambientais para o surgimento da vida na Terra.

Tempo estimado: Até 6 tempos de 50 minutos

METODOLOGIA

1)Estudo da Realidade (ER)

1.1 Levantamento das ideias dos alunos, que poderão ser registradas no quadro (figura

3) para discussão:

➔De onde viemos?

➔ Como surgiu o mundo?

➔Como surgiu a vida?

➔Posteriormente  a  discussão,  sugerimos  a  apresentação  do  vídeo  1  da  série  “Poeira  das

Estrelas”. Link:< https://www.youtube.com/watch?v=aEwmX8yerWQ>
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                           Figura 3. Estudo da Realidade durante a aplicação desta sequência didática

1.2Experimento para melhor compreensão sobre o Universo e sua expansão.

Como a abstração é um dos grandes obstáculos para se compreender vários temas da

Ciência,  este  experimento  propõe,  de  forma  lúdica,  auxiliar  aos  alunos  a  imaginarem  a

expansão do universo,  a  partir  da análise  de que as  galáxias se  afastam umas das  outras

continuamente durante esse processo.

Materiais necessários:

➔Balões de festa;
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“Poeira das Estrelas” foi uma série de 11 episódios apresentado pelo físico
Marcelo Gleiser no programa dominical “Fantástico” exibido no ano de 2006.
O vídeo exibido nesta  aula,  é  o  primeiro  da  série  e  nele  são  apresentadas
explicações de algumas culturas para origem do universo e da vida. Além das
visões míticas e místicas,  a série também traz os elementos iniciais  para a
compreensão da teoria do Big Bang, a origem da Terra e dos seres vivos na
perspectiva  científica,  assim  como  a  constituição  da  Astronomia  enquanto
Ciência.



➔Caneta;

➔Régua.

Orientação para os alunos :

Marcar os balões de festa com a caneta e 5 pontos diferentes, porém do mesmo lado.

Encher um pouco o balão, e medir a distância entre os pontos com a régua. Novamente encher

o balão e medir com a régua a distância entre os pontos que estarão representando as galáxias.

2) Organização do Conhecimento (OC): Expor resumidamente no quadro as principais 

ideias científicas o surgimento da vida fins de  registro, utilizando como base o texto de 

apoio 1 da Aula 2 (ANEXO 1).

3) Aplicação do Conhecimento (AC): Exercício Individual

Construir  de uma tabela  comparativa  sobre as  teorias  para o surgimento  do universo nas

visões científica e criacionista no caderno.

Existência da vida na Terra

METODOLOGIA

1)Estudo da Realidade (ER): Conceituando vida...

Solicitar aos alunos citem  palavras que eles  relacionam a  palavra vida. 

Algumas questões para esta problematização inicial (figura 3):

➔Como surgiu a vida na Terra? 

➔Como você acha que era o planeta antes de existir vida?

➔Quais são as condições para se ter vida na Terra?
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Em  seguida,  sugerimos  a  apresentação  do  penúltimo  vídeo  da  série  “Poeira  das

Estrelas” que aborda sobre as teorias para a Origem da Vida como experimento de Miller e a

Panspermia. Link:<https://www.youtube.com/watch?v=U6yZTlc-nJQ>

2)Organização do Conhecimento (OC): Expor no quadro as principais ideias sobre a
Origem da Vida para registro. Nesta etapa utilizamos os textos de apoio 1 e 2 da Aula 2
(ANEXO)  resumidamente  no  quadro,  para  que  os  alunos  pudessem  registrar  as
principais ideias nos cadernos.

3) Aplicação do Conhecimento (AP): Avaliação Individual

Esse é o momento de fazer um balanço, de verificar se os alunos compreenderam essa

avalanche de informações e conhecimentos novos. Sugerimos, que  de acordo com tudo que

foi  estudado até  o momento,  que os  alunos realizem um desenho de  como imaginam  o

planeta Terra antes de existir qualquer forma de vida. E mais uma vez, as respostas poderão

ser  variadas,  desde  aquelas  próximas  ao  conhecimento  escolar  estudado  até  as  ideias

essencialmente Criacionistas

FONTE: <https://professormarcelolisboa.wordpress.com/> Acesso em 08/01/2017

Não se desespere, professor (a)! Nesse momento você poderia pensar que não está na

profissão  correta,  mas  nunca  se  esqueça:  Inspire,  expire  e  não  pire!  Os  alunos  estão

aprendendo, sim!
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https://professormarcelolisboa.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=U6yZTlc-nJQ


Agora, se quiser seguir problematizando, vamos para Aula 3! Será a última aula da
unidade temática Origem!

FONTE <http://slate-staging.scienceleadership.org/sections/spanish_1_-_manuel-3?
limit=10&offset=340>Acesso em 08/01/2017
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Se ainda  assim pensar  que  não está  dando nada  certo,   segue o  link   para  testes
vocacionais: “Canal do Ensino. 12 testes vocacionais grátis para fazer online”

<https://canaldoensino.com.br/blog/12-testes-vocacionais-gratis-para-fazer-online>

http://slate-staging.scienceleadership.org/sections/spanish_1_-_manuel-3?limit=10&offset=340
http://slate-staging.scienceleadership.org/sections/spanish_1_-_manuel-3?limit=10&offset=340
https://canaldoensino.com.br/blog/12-testes-vocacionais-gratis-para-fazer-online


Aula 3: Teorias para a Origem da Vida

É fato que  falar sobre a origem da vida é polêmico, pois é um tema repleto de

mistérios, hipóteses e descobertas. Sempre envolvendo crenças, religiões e a ciência, esse

é um dos temas mais polêmicos, e também sem respostas que pautam os estudos dos

grandes  pesquisadores  há  muitos  anos.  Nesta  aula,  os  alunos  poderão  conhecer  as

principais teorias estudadas para o surgimento da vida na Terra e se posicionar: Qual

delas você mais acredita?

OBJETIVOS

✔Conhecer as teorias sobre a origem da vida e identificar suas principais características;

✔Compreender os experimentos e observações realizados por Aristóteles, Redi, Needham, 
Spallanzani e Pasteur e suas contribuições para o entendimento da Origem da vida.

Tempo estimado: Até 4 tempos de 50 minutos

METODOLOGIA

1)Estudo da Realidade (ER): Atividade diagnóstica

Esta  aula pode ser iniciada informando aos alunos que o tema abordado será sobre as

teorias da Origem da Vida, e que este tema pode ser estudado tanto pela perspectiva religiosa

quanto  científica.  No caso desta  aula,  será  estudado na perspectiva  científica,  procurando

compreender como surge a vida independente de crenças religiosas.  Assim, são propostas as

seguintes questões problematizadoras:

➔De onde viemos?

➔Um ser vivo pode nascer de uma matéria não viva?
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➔Será que um ser vivo só nasce de outro ser vivo?

Todas essas perguntas podem ser respondidas pelos alunos de forma oral, baseados nos

conhecimentos que eles já possuem. Tudo o que eles forem expressando deve ser anotado no

quadro, pois cada palavra registrada poderá ser usada como ponto de partida para a explicação

sobre a abiogênese e biogênese.

2) Organização do Conhecimento (OC)

2.1Realizar  atividade sobre  o vídeo “Abiogênese  X Biogênese -  As Origens  da Vida?” e

sistematizar  as  principais  ideias  sobre  as  teorias  para  Origem  da  Vida  no  quadro.

Esta  etapa  pode  ser  iniciada  com o  vídeo,  que  apresenta  as  hipóteses  que  foram

formuladas para explicar o surgimento da vida, no qual acreditavam que este processo se dava

não só por cruzamentos entre si, mas, também, a partir de uma matéria bruta. Durante o vídeo,

em duplas, os alunos deverão identificar qual a teoria defendida pelo cientista e qual foi a sua

contribuição para a ciência, construindo  uma tabela comparativa. Depois as respostas seriam

socializadas entre outros alunos. Em seguida, expor resumidamente no quadro as principais

ideias das teorias para registro, utilizando como base o texto 1 da Aula 3 (ANEXO).

3)Aplicação do Conhecimento (AP) - Avaliação: Individual

3.1) Questões de fixação com definições de cada teoria.

3.2) Construção de um pequeno texto  argumentativo ( mínimo 5 linhas, máximo 10 linhas),

escolhendo uma das teorias   (Biogênese,  Abiogênese,  Criacionista  ou Panspermia)  para o

surgimento da vida. O aluno deverá defender seu argumento,  concordando ou discordando da

teoria escolhida,  além  de citar os seus pontos positivos e negativos.

FINALIZAMOS  A UNIDADE  ORIGEM.   APROVEITE  ESTE  MOMENTO  PARA
FAZER  UM  BALANÇO  SOBRE  O  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES  E
TAMBÉM DESCANSAR. E CLARO, APROVEITE TAMBÉM PARA:
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http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9085


FONTE: Disponível em <http://ffw.uol.com.br/noticias/moda/conheca-o-gaveta-de-bolso-e-se-arrependa-de-nao-
ter-tido-essa-ideia/> Acesso em 03/01/2017

UNIDADE 2:  EVOLUÇÃO

 Aula 4:  A Evolução e suas teorias

A palavra Evolução, quase sempre é associada à ideia de progresso, de melhora.

Porém, esta palavra no sentido biológico não tem esta conotação. De uma maneira geral,

a evolução biológica consiste na mudança das características hereditárias de grupos de

organismos  ao  longo  do  tempo.  Dessa  forma,  as  teorias  que  tentam  explicar  essas

mudanças, as chamadas as teorias evolutivas,  são um conjunto de afirmações a respeito

dos processos da Evolução tidos como causadores da história dos eventos evolutivos.

Assim, nesta aula os alunos conhecerão um outro sentido sobre a evolução  além de

conhecer as principais ideias dos dois principais cientistas que discutiram este tema:

Jean Baptiste Lamarck  e Charles Darwin.
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http://ffw.uol.com.br/noticias/moda/conheca-o-gaveta-de-bolso-e-se-arrependa-de-nao-ter-tido-essa-ideia/
http://ffw.uol.com.br/noticias/moda/conheca-o-gaveta-de-bolso-e-se-arrependa-de-nao-ter-tido-essa-ideia/


O que é Evolução?

OBJETIVO

✔Compreender a definição de  Evolução para a Ciência

Tempo estimado: 2 tempos de 50 minutos

METODOLOGIA

1) Estudo da Realidade (ER): Atividade diagnóstica

1.1 )A fim de descobrir  as ideias dos alunos sobre o tema evolução, esta aula poderá ser

iniciada  com  uma  questão  problematizadora:  Para  você,  o  que  significa  evolução?   É

interessante registrar todas as ideias expostas pelos alunos no quadro (figura 4), para posterior

discussão.

                                       Figura 4. Problematização do conceito de Evolução no quadro
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1.2) Exibição do vídeo “Entendendo a Evolução dos Seres Vivos”

Este vídeo é um vídeo educacional de origem portuguesa, mas de fácil entendimento e

muito lúdico. Então, após exibi-lo, debater com os alunos pontos importantes do vídeo, o que

eles  entenderam,  e  qual  seria  o  significado  de  evolução  compreendido.  Dessa  forma,

tentaríamos chegar a uma resposta do sentido da evolução para a Ciência.

 

2) Organização do Conhecimento (OC): Sistematização  do conceito de Evolução  para a
Ciência, utilizando o texto de apoio 1 da Aula 4 (ANEXO 1) como base para o registro
dos alunos no caderno.

3) Aplicação do Conhecimento (AC): A avaliação será pela participação dos alunos nas
discussões.

Teorias Evolutivas

OBJETIVOS

✔Conhecer as principais teorias da evolução de Darwin e Lamarck e suas características, e 
assim diferenciá-las do fixismo;

✔Identificar os mecanismos de evolução descritos nas teorias propostas.

Tempo estimado: 6 tempos de 50 minutos

METODOLOGIA

Lamarck e suas leis

1) Estudo da Realidade (ER): Atividade diagnóstica

➔Esta aula pode ser iniciada comentando  sobre a animação “Vida de Inseto”. Vale perguntar

se os alunos já assistiram o filme, e que comentem sobre o ele. Ressaltar que além dos insetos
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há representantes de outros grupos do reino animal e vegetal;

➔ Comentar  que  será  apresentado  um  trecho  da  animação  (Vida  de  Inseto  -  Trecho  2

(Predatismo). Durante a exibição do vídeo, os alunos deverão ficar atentos aos seres vivos

presentes neste trecho;

➔Anotar  no  quadro  os  seres  vivos  observados  pelos  alunos  (Ex.:  formiga,  louva-a-deus,

bicho-de-pau,  joaninha,  borboleta,  lagarta,  besouro,  tatuzinho  de  jardim,  pássaro,  aranha,

grama, trevo de quatro folhas, flor dente-de-leão, árvore com espinhos).  E assim,  discutir

sobre as diferenças entre estes indivíduos, tanto físicas quanto aos hábitos alimentares;

➔Levantar  a  seguinte  questão  problematizadora:  Como podemos  explicar  a  existência  de

tantas espécies? Realizar a discussão com os alunos e iniciar a o estudo de evolução a partir

das ideias Fixistas e de Lamarck.

Mais uma vez,  você poderá escutar as  mais  variadas respostas  desde as  mais

fixistas até as que se aproximam do conhecimento científico. Então, propomos a seguinte

atividade:

2) Organização do Conhecimento (OC):  Expor, resumidamente no quadro, utilizando como

base o texto de apoio 3 da aula 4 (ANEXO) as principais ideias de Lamarck que tentam

explicar a diversidade dos seres vivos e solicitar que os alunos registrem no caderno.

3) Aplicação do Conhecimento (AP): Os alunos poderão criar uma história em quadrinhos

sobre  alguma  situação  do  cotidiano  utilizando  as  lei  propostas por  Lamarck,  como
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http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=17770
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=17770


exemplificamos na figura 5 abaixo .

                                   Figura 5. História em quadrinhos aplicando as ideias de Lamarck

Darwin e a Seleção Natural

1)Exposição dialogada

Contextualizar:  Quem  foi  Darwin,  onde  viveu,  sua  viagem  pelo  mundo  e  teoria  da

Seleção Natural.

Apresentar o vídeo do filme: Gênios da Ciência-Darwin.
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2)Organização do Conhecimento (OC)

2.1 Atividade sobre a Seleção Natural

Comentar que nas ilhas Galápagos ele identificou 13 espécies de uma ave chamada

Tentilhão e que para cada espécie apresentava uma forma altamente característica de bico.

Darwin propôs a história evolutiva, explicando a origem de várias espécies de tentilhões a

partir  de  um  ancestral  comum  vindo  da  América  do  Sul.  Esta  atividade  propõe  uma

representação do que foi observado por Darwin nos tentilhões das ilhas Galápagos, levando-o

a  elaborar  a  Teoria  da  Evolução,  demonstrando  como  o  ambiente  influencia  na  Seleção

Natural de uma determinada característica. Para realizar esta prática, deve-se dividir a sala em

grupos de quatro alunos, e cada grupo receberá os seguintes materiais:

Materiais:

➔Sementes (milho, ervilha, feijão, etc)

➔Copos descartáveis;

➔01 tesoura sem ponta;

➔01 pinça de sobrancelha;

➔01 prendedor de roupa;

➔Celular com cronômetro.

Procedimentos

➔Colocar as sementes misturadas nos copos;

➔Cada aluno escolhe um dos instrumentos (tesoura, pinça ou prendedor) que representará o 
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Gênios da Ciência-Darwin
Apresentado pelo Canal Futura, o vídeo é uma obra cinematográfica que aborda, dentro de
um período histórico,  hábitos,  costumes  e  o  mundo  investigativo  de  Darwin  em suas
expedições.
Duração: 1h 54’11’’.
Disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=Aa9JzvoMhdw&feature=related>

http://www.youtube.com/watch?v=Aa9JzvoMhdw&feature=related


bico de uma ave;

➔Então, cada aluno com seu “bico” deverá pegar o maior número de sementes que conseguir 

durante 1 minuto colocando-as em um copo vazio, enquanto outro aluno irá cronometrar o 

tempo com o celular. Posteriormente, as sementes serão contadas e anotadas em uma tabela 

comparativa como a do modelo abaixo.

MILHO ERVILHA FEIJÃO

TESOURA

PRENDEDOR

PINÇA

                                                Figura 6. Aula prática sobre os “Tentilhões da  Galápagos”

 Após  realizar  a  atividade,  os  grupos  devem elaborar  uma  tabela  para  registrar  o

número  e  a  variedade  de  sementes  que  cada  “bico”  conseguiu  pegar.  Com  os  dados

registrados, analisar e responder a seguinte questão problematizadora:Quais pássaros teriam

menor chance: os com “bico” de tesoura, alicate, pinça ou prendedor?

Finalizar a atividade discutindo os resultados encontrados pelas equipes.  Comentar

que cada instrumento pegador representa um tipo de bico. Os pássaros com maior chance de

sobreviver são os que se alimentam de uma maior variedade de sementes. Analisando a tabela,
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o pássaro que conseguiu coletar menos alimento teria maior chance de extinção. Ao final da

atividade, cada grupo deverá entregar um pequeno relatório, descrevendo os procedimentos

realizados e respondendo à questão proposta (Figura 6).

2.2)Sistematização no quadro, sobre a Seleção Natural, utilizando o texto de apoio 3 da Aula

4 (ANEXO).

3)Aplicação do Conhecimento (AP)

3.1)Leia o diálogo da tirinha entre Deus e Darwin e explique-o relacionando à Evolução.

 

FONTE:<https://nacienciacomnatalia.files.wordpress.com/2011/04/darwin4.jpg?w=300>Acesso em 09/01/2017
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Nesta prática poderão ser utilizadas das mais variadas sementes e tipos de

“bicos”.  É  só  soltar  a  imaginação,  e  deixar  que  os  alunos  também  se

divirtam!

https://nacienciacomnatalia.files.wordpress.com/2011/04/darwin4.jpg?w=300


3.2) Exercícios de fixação: Sistematizar e comparar  as ideias de Lamarck e Darwin.

Aula 5: A evolução do ser humano

A evolução  do  homem trata-se  de  um tema polêmico  porque  expõe  todo  um

conjunto de valores que nos fazem ter repulsa à ideia de uma origem em comum com

algumas  espécies  macacos.  Certamente,  não  somos  e  não  queremos  ser  macacos!

Entretanto , de acordo com diversos estudos e evidências evolutivas, nós somos mais

próximos deles do que imaginamos.  Assim, nesta aula ao investigar a evolução do ser

humano, os alunos poderão aguçar a sua curiosidade e conhecer sobre a nossa evolução

pois tudo isto se trata sobre a “infância” da humanidade.

OBJETIVOS

✔Conhecer a historicidade da evolução humana;

✔Identificar e compreender os aspectos relevantes de cada período da evolução humana
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Utilizar histórias em quadrinhos e tirinhas nas atividades é uma estratégia  muito
interessante.  Há centenas de sites na internet,  porém sugerimos o site  “Humor
com Ciência” <http://www.humorcomciencia.com/tirinhas/>,  em que você pode
filtrar as tirinhas por temas.

http://www.humorcomciencia.com/tirinhas/


Tempo: 4 tempos de 50 minutos

METODOLOGIA

1)Estudo da Realidade (ER)

1.1) Levantamento dos conhecimentos dos alunos.

Nessa etapa, os alunos deverão se reunir em grupos de no máximo 4 (quatro) pessoas

para responder as questões abaixo. Posteriormente, as respostas serão socializadas com os

demais alunos a fim de compartilhar as ideias que possuem e a respeito do surgimento do

homem. Todas as perguntas e respostas serão registradas em uma folha.

➔Como surgiu o homem?

➔Onde vivia/morava?

➔De que se alimentava?

➔Como conseguia os alimentos?

➔O que fazia/trabalho?

➔Como se comunicavam?

➔É  correto afirmar que o homem evoluiu do macaco? Por que?

➔Os homens das cavernas e os dinossauros viveram na mesma época?

➔Se  o  ser  humano  surgiu  do  macaco,  por  que  até  hoje  os  macacos  não  viraram  seres

humanos?

➔Como você acha que aconteceu a evolução do Ser Humano?
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1.2)Assistir ao vídeo disponibilizado no link abaixo e posterior discussão sobre os pontos que

mais chamaram atenção. “Homem Pré-Histórico – Vivendo entre as feras”. Após assisti-lo e

discussão com outros alunos e o professor, os alunos deverão se reunir novamente e responder

às mesmas perguntas anteriores.

2) Organização do Conhecimento (OC): Expor resumidamente no quadro as principais

ideias  para registro, utilizando como base o texto de apoio 1 da Aula 5 (ANEXO).

3) Aplicação do Conhecimento: Avaliação Individual
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    O documentário ficcional intitulado “Homem Pré-Histórico- Vivendo entre as feras”
(Before we rule the Earth – Hunt or be hunter, título original) está disponível no Youtube
em <https://www.youtube.com/watch?v=sCBMPug_fE8> , mas foi  exibido pelo canal
Discovery Channel. Esta obra apresenta  a vida do homem pré-histórico entre 12 e 40
mil  anos  atrás,   baseada  em informações  científicas,   utilizando  modernos  recursos
tecnológicos nas reconstituições e além de muita imaginação. Ano de produção: 2002

https://www.youtube.com/watch?v=sCBMPug_fE8


3.1)Para chegar a conclusões sobre a origem da vida, os cientistas fazem muitas pesquisas a

respeito do passado da Terra. Para ter uma ideia da dificuldade que os cientistas enfrentam em

seu trabalho construa um organograma dos seus familiares, com os seguintes dados: Nome,

idade e a cidade onde nasceu.

3.2)Baseado  nas  discussões  em sala,  construa  um  texto  argumentativo  sobre  a  evolução

humana.

Aula 6  : Evidências da Evolução

No  mundo  científico,  as  hipóteses  são  elaboradas  como  respostas  aos

questionamos acerca de um fenômeno específico. Quando uma hipótese é confirmada

diversas vezes, por experimentações e/ou um conjunto de evidências, ela tem grandes

chances de se tornar uma teoria. Assim, a Teoria da Evolução reúne muitas evidências e

provas que a faz ser irrefutável até o momento. A primeira evidência para a Evolução é

o registro fóssil,  que pode ser visto como prova consistente  de que nosso planeta  já

abrigou espécies diferentes das que existem hoje.  Assim, os registros fósseis podem ser

considerados  como  fortes  evidências  da  evolução,  por  que  são  capazes  de  fornecer

indícios de parentesco dos seres vivos atuais ao observarmos as modificações contínuas

das espécies.

Noções de Tempo geológico X Tempo Histórico

OBJETIVOS

✔Diferenciar os tempos histórico, cronológico e geológico;

✔Compreender  a  dimensão do tempo geológico  e  suas  escalas  de  medida  na  atuação do

homem em relação a essa temporalidade e suas transformações.
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Tempo estimado: 6 tempos de 50 minutos

METODOLOGIA

1 ) Estudo da Realidade (ER)

1.1) Noção de Tempo

Na tentativa de compreender  que o tempo constitui uma medida relativa, necessitando

de outros meios para se estabelecer comparações,  deve-se desenvolver  com os aluno este

conceito. Então, em grupos de no máximo 4 pessoas, os alunos deverão escolher uma música

que tenha o tempo como tema. Posteriormente, as letras escolhidas serão socializadas com a

turma e haverá a discussão sobre o motivo da escolha, e suas interpretações sobre o que o

tempo  significa  no  contexto  da  música.  Por  fim,  cada  aluno,  individualmente,  definirá o

conceito de tempo.

E você, professor, já parou para pensar o que significa a palavra tempo?

2)  Organização  do  Conhecimento  (OC):  Sistematização  no  quadro  para  registro  no
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caderno  dos  alunos,  os  conceitos  de  Tempo  Histórico,  Cronológico  e  Geológico,

utilizando como base o texto de apoio 1 da Aula 6 (ANEXO).

3) Aplicação do Conhecimento: Avaliação em grupo

Na tentativa de favorecer a compreensão por parte dos alunos da dimensão temporal,

será sugerida uma Escala do Tempo Geológico utilizando folhas de ofício. Para a construção

da escala serão necessários:

➔Folhas de ofício que podem ser coladas;

➔Lápis, borracha e régua;

➔Canetas coloridas, giz de cera, ou lápis de cor para marcar os tempos geológicos nas folhas

Após a divisão do papel para cada grupo de no máximo 4 alunos, e que posteriormente

deverão  associar as figuras disponibilizadas com a Escala do Tempo Geológico, e colar os

organismos nos Períodos que considerarem pertinentes.

Os fósseis

As mudanças no decorrer do tempo geológico normalmente não são perceptíveis para

algumas gerações de seres humanos, sabemos delas através de evidências científicas. E muitas

destas evidências são comprovadas através dos fósseis.

OBJETIVO

✔Apresentar a importância dos fósseis como alguns dos principais vestígios da evolução dos

seres  vivos  e,  principalmente  o  estudo  permite  também  inferir  sobre  os  acontecimentos

(climáticos e fenômenos naturais), que propiciaram o aparecimento global e a extinção de

espécies.

METODOLOGIA
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1)Estudo da Realidade (ER)

➔Levantamento  dos estudantes sobre suas ideias da evolução dos seres vivos, tendo como

como questão norteadora: Como sabemos que os seres vivos evoluem com o tempo?

➔Discussão sobre suas hipóteses sobre as mudanças que as espécies sofreram ao longo do

tempo.

➔Problematizar sobre os conceitos e conhecimentos que eles têm dos fósseis como evidências

de evolução, comparando aos seres vivos atuais.

➔Após  isso,  deve-se  buscar,  junto  com  os  alunos,  organizar  os  conhecimentos  sobre  a

evolução dos seres vivos  em uma linha cronológica,  dos  mais  antigos  aos mais  recentes,

buscando reconstruir a jornada dos seres vivos no planeta Terra.

2)Organização do Conhecimento (OC): Sistematização do conceito de fósseis e seus tipos

de fossilização, utilizando como base o texto de apoio 2 da Aula 6  (ANEXO).

3)  Aplicação do Conhecimento (AC): Avaliação em grupo.

Na tentativa de favorecer a compreensão por parte dos alunos da dimensão temporal,

distribuir uma cópia da folha onde constam as imagens dos animais com as datas do périodo
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Quando  falamos  em  fósseis,  qual  é  primeira  imagem  que  os  alunos  associam?
Exatamente, os DINOSSAUROS! O grande fascínio que esses seres extintos causam,
deve-se principalmente às produções cinematográficas. Tanto as animações quando as
de ficção científica. Por isso, sugerimos o link <http://www.vix.com/pt/bbr/621/alem-de-
jurassic-world-conheca-10-filmes-com-dinossauros>,  que  possui  uma  lista  com  dez
filmes  sobre  dinossauros  além  do  último  “Jurassic  World  –  O  mundo  dos
Dinossauros”(2015).

Sabemos  que  os  dinossauros  não  foram  os  únicos  animais  a  deixarem  evidências
evolutivas por aí, por que não fazer uma sessão Pipoca sobre eles?

http://www.vix.com/pt/bbr/621/alem-de-jurassic-world-conheca-10-filmes-com-dinossauros
http://www.vix.com/pt/bbr/621/alem-de-jurassic-world-conheca-10-filmes-com-dinossauros


de sobrevivência da espécie para que os alunos analisem, como exemplificado na figura 7

abaixo. A sala pode ser dividida em pequenos grupos para uma observação das imagens dos

fósseis.

                                             Figura 7. Imagem utilizada na atividade

➔A análise da imagem poderá ser orientada pelas seguintes questões:Quais são as

informações que nós temos sobre estes fósseis ? A que se refere a data "70 a 65

milhões de anos (Tyrannosaurus rex)"? É a idade do animal, a idade do fóssil ou o

período no qual ele viveu?

➔Cada grupo deverá registrar em uma tabela, em seus cadernos, individualmente, os

resultados  dos  seguintes  questionamentos:  o  que observamos nas  imagens e  o que

perguntamos sobre elas.
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O que observamos? (EXEMPLO) O que perguntamos? (EXEMPLO)

Há fósseis em pedras e ossos transformados 
em pedra a partir do processo de petrificação;

Como sabemos suas idades?

 

ALGUMAS PALAVRAS  FINAIS

Ao  disponibilizar  este  caderno  didático  com  uma  proposta  didático-pedagógica

diferenciada para outros profissionais que atuam na educação, sobretudo no ensino público,

não buscamos apontar estratégias milagrosas para uma aprendizagem eficiente, e dizer o quê

você, professor, deve fazer ou como fazer para que seus alunos aprendam Ciências. Mas sim,

apresentar os planos de aula que foram a base da coleta e análise de dados da nossa pesquisa,

de uma forma leve e que, ao mesmo tempo, eles sejam uma inspiração para a postura docente

transformadora e  autônoma.Não que seja ruim você utilizar planos de aulas,  prontos para

aplicar, porém é libertador criar as suas próprias estratégias de ensino e também, gratificante

vê-las tomando formas durante o processo de ensino-aprendizagem.

Diante disso, criar e aplicar estatégias didáticas problematizadoras, que incentivem o

diálogo, permitem uma troca de diferentes conhecimentos e informações que resultam em
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mudanças  positivas,  tanto  no  ambiente  escolar  nas  relações  aluno-professor,  aluno-aluno,

quanto na própria prática docente.

Pois,  os  questionamentos  propostos  permitem  uma  possibilidade  de  diálogos

necessários em relação às concepções sobre a Origem da Vida e Evolução dos seres vivos e,

também,  que  os  alunos  possam refletir  sobre  suas  vivências  e  promover  novos  desafios

quando se aproximam das  explicações  científicas  sobre  essas  temáticas.  Nesse sentido,  o

professor é o condutor das discussões, mediando o processo de formação, ao tentar relacionar

os conceitos científicos a partir da realidade dos alunos, e estes mais facilmente dão maior

significado e importância ao tema estudado.
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ANEXO: TEXTOS DE APOIO PARA SISTEMATIZAÇÃO DAS AULAS

AULA 1

Texto de apoio 1

O método  científico  é  o  trabalho  realizado  pelos  cientistas  para  que  eles  possam

desenvolver pesquisas. É o procedimento realizado em etapas para solucionar um problema

ou resolver uma questão. Caracteriza-se por examinar o problema criticamente, estabelecer

hipóteses e submeter essas hipóteses a testes. Posteriormente, com os resultados, determina-se

qual das hipóteses pode ser aceita e confirmada. Então, a partir dos resultados serão obtidas as

conclusões e  então formuladas as leis e teorias.

A publicação em revistas científicas especializadas seria a última etapa deste processo.

Esta é uma forma de divulgar o trabalho e permitir que outros cientistas repitam a experiência

e  confiram  os  resultados  ou  se  baseiem  para  outras  pesquisas.  Assim,  as  hipóteses

confirmadas por diversas experiências e experimentos poderão ser consideradas leis e um

conjunto de leis e hipóteses poderão formar uma teoria.

 Todas as duas, apesar da credibilidade no meio científico,  podem ser corrigidas e

aperfeiçoadas à medida que novas descobertas são lançadas. O fato, muitas vezes confundido

também com o que vem a ser teoria, reformula e rejeita esta, na medida em que teorias são

passíveis de modificação: ele redefine e esclarece-as, melhorando os conceitos propostos por

elas.  Muitas  vezes  procuramos  resolver  problemas  de  forma  parecida  com  a  pesquisa

científica. Então, nesta aula seriam utilizadas duas situações do cotidiano para que os alunos

tentassem resolvê-las.

AULA 2

Texto  de apoio 1

O universo é tudo que existe. Desde as menores partículas que constituem os átomos,

até objetos maiores como planetas e estrelas, junto com toda a matéria e a energia. Portanto,
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inclui tudo o que é visível e o que não se pode enxergar. O universo é um conjunto formado

por bilhões e bilhões de galáxias e ele surgiu há cerca de 14 bilhões de anos a partir de uma

grande explosão de matéria densa e quente – chamada de Big Bang. E a quantidade de estrelas

e  galáxias  que  surgiram  dessa  explosão  continuam  se  expandindo  constantemente.  Na

atualidade, a teoria do Big Bang é a versão mais bem aceita no que se refere à origem do

universo e do Sistema Solar – valendo lembrar que teoria, na ciência, diz respeito a hipóteses,

criteriosamente e por diversas vezes estudadas e testadas, dando a elas, dessa forma, grande

credibilidade.

Texto de apoio 2

Na grande explosão cósmica que formou o Universo, também surgiram as galáxias e o

sistema Solar no qual o planeta Terra faz parte.  A Terra teria tido o início da sua formação há

aproximadamente 4,6 bilhões de anos através de várias nuvens de gás e poeira em rotação,

que  deram  origem  ao  Sistema  Solar.  No  começo,  tudo  no  planeta  Terra  era  uma  rocha

derretida, que depois de algum tempo se solidificou e formou a superfície terrestre. Acredita-

se que para a formação dos primeiros oceanos a água teria sido trazida para a Terra pelos

corpos  celestes  que  bombardeavam na  superfície  no  planeta.  Como  o  Planeta  era  muito

quente, esta água vaporizava , que depois formavam nuvens e caiam  chuvas muito fortes.

Naquela época havia muitas erupções vulcânicas, e por essa razão, a atmosfera da Terra era

composta de vários gases, principalmente o oxigênio, hidrogênio e o carbono. E o surgimento

da vida na Terra se deu aproximadamente  há 3,5 bilhões de anos, mas para isto tiveram que

ser desenvolvidas algumas condições especiais.

AULA 3

Texto de apoio 1

Criacionismo e fixismo:  Criacionismo é a teoria que considera que todos os seres vivos

foram criados a partir de intervenção divina. Várias culturas e religiões seguem esta ideia. E,

até pouco tempo atrás, esta era uma ideia também aceita no meio científico. Até o século

XVIII  a  maior  parte  dos  cientistas  acreditava  que  cada  espécie  havia  surgido  na  Terra

independentemente,  sem  parentesco  entre  si  e  que  suas  características  permaneciam
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inalteradas ao longo do tempo. A estas ideias, damos o nome de teoria fixista.

Panspermia ou cosmogenia: Hipótese que diz que a vida teve origem em outro planeta e foi

trazida  para  o  planeta  Terra  carregada  por  meteoros  que  trazia  formas  de  vida  bastante

simples.  Atualmente esta  é  uma teoria  desacreditada,  principalmente pelo fato de que ela

transfere o “problema” da origem da vida para outro planeta.

Abiogênese ou geração espontânea: É a hipótese que afirma que os seres vivos podem surgir

da  matéria  sem vida.  Dizia-se  que  algumas  substâncias  possuíam “força  vital”  capaz  de

produzir seres vivos. Esta hipótese foi inúmeras vezes testada e supostamente corroborada

pelo surgimento “inexplicável” de moscas sobre a carne, ratos em trapos sujos, decomposição

de matéria orgânica etc. O cientista italiano Franceso Redi (1626 – 1698) foi o primeiro a

questionar essa ideia, realizando o experimento a seguir:

Teoria  de  Oparin  e  Haldane:  Na década  de  30,  trabalhando  de  forma  independente,  o

cientista russo Aleksander I.  Oparin e o cientista escocês John B. S. Haldane chegaram à

mesma conclusão:  a  vida  havia  surgido  na  Terra  primitiva,  a  partir  de  matéria  sem vida

através de reações químicas que ocorreram durante um longo período de tempo. Esta é a

teoria mais aceita atualmente. Segundo esta teoria, a Terra primitiva era muito quente, com

temperatura  media  de  50ºC,  uma  vez  que  a  atmosfera  era  muito  fina  e  não  tinha  uma

composição de gases diferente da atual (haveria metano, amoníaco, hidrogênio e vapor de

água). Dessa maneira, as radiações ultravioletas passavam diretamente para a superfície do

planeta. Há evidências de que havia pouquíssimo oxigênio livre. As fortes descargas elétricas

das  tempestades  juntamente  com  a  radiação  do  Sol  promoveram  uma  série  de  reações

químicas que degradaram as substâncias existentes e as reorganizaram em novas moléculas,

dentre elas, substâncias orgânicas como os aminoácidos.

AULA 4

Texto de apoio 1

O que é Evolução?

Evolução é o processo através no qual ocorrem as mudanças ou transformações nos

seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. A teoria da evolução não diz

exatamente como a vida começou aqui na Terra, mas ajuda a compreender como ela, assim

que passou a existir, diversificou-se nas mais incríveis formas que vemos hoje e no registro
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fóssil.  Ela  também permite  que  entendamos  como as  criaturas  modernas  continuam a  se

adaptar e se modificar atualmente. Portanto, evolução, na biologia, é definida por qualquer

mudança nas características hereditárias (tanto características físicas, como a cor da pele de

ratos  ou  manchas  nas  asas  de  borboletas,  como  comportamentos,  como  a  forma  que  os

cachorros se cumprimentam com uma cheirada) dentro de populações pelas gerações.

Texto de apoio 2

Até o século XVIII predominava a ideia de que cada espécie havia sido criada de

maneira independente, com as mesmas características de hoje. Após este período, surgem as

teorias  evolutivas  que  procuram  explicar  os  mecanismos  que  determinam  essa  grande

variedade de seres vivos.  Elas propõem que os seres vivos são passíveis de modificações e

que  provavelmente  sofrem  alterações  morfológicas  e  fisiológicas  ao  longo  dos  tempos.

Diversas teorias evolutivas já foram elaboradas, destacando-se entre elas as teorias de

Lamarck,  a  de  Darwin  e  mais  recentemente  a  Teoria  Sintética  da  Evolução,  também

conhecida como Neodarwinismo, que é a teoria mais aceita atualmente pelos pesquisadores. A

evolução é uma das teorias mais bem sustentadas de toda a ciência e substanciada por uma

grande quantidade de evidências científicas. Atualmente é impossível discutir qualquer tema

biológico sem que pensemos em seus aspectos evolutivos. 

Por  isso,  é  muito  importante  conhecer  as  teorias  evolutivas  e  identificar  os

mecanismos de evolução propostos por estas teorias.  Tratar deste tema em sala de aula é

imprescindível  para  que  o  aluno  entenda  as  possíveis  razões  da  diversidade  biológica

despertando a criticidade frente as visões apresentadas pelos pesquisadores em suas teorias.

Texto de apoio 3

Fixismo:  Admite  que  as  espécies,  desde  o  seu  aparecimento,  são imutáveis,  ou  seja,  não

sofrem modificações. Tem os seguintes ramos:

Criacionismo: Defendia que todos os seres vivos tinham sido obra divina e que por isso eram

perfeitos e não precisavam de sofrer alterações
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Evolucionismo:  admite  que  as  espécies  não são imutáveis  e  que sofrem modificações  ao

longo do tempo.

Lamarckismo :Foi  uma teoria  proposta  no  século  XIX criada  pelo  biólogo  francês  Jean-

Baptiste Lamarck para explicar a evolução das espécies. Lamarck acreditava que mudanças

no ambiente causavam mudanças nas necessidades dos organismos que ali viviam, causando

mudanças no seu comportamento.

–Lei do Uso e do Desuso: Neste  processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes

do corpo do organismo faz com que elas se desenvolvam, e o desuso faz com que se atrofiem.

–Lei  da  transmissão  dos  caracteres  adquiridos:  As alterações  no  corpo  do  organismo

provocadas pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes.

Darwinismo: Teoria  evolucionista  fundamentada  nas  ideias  do  naturalista  inglês  Charles

Robert Darwin, na qual são propostos mecanismos baseados na seleção natural, para explicar

a origem, a transformação e a perpetuação das espécies ao longo do tempo. Darwin, através

dos estudos realizados por Malthus, sabia que o potencial de crescimento das populações é

muito maior do que o potencial do meio ambiente em gerar recursos para manter e alimentar

os  indivíduos,  assim concluiu  que  haveria  uma  competição  entre  os  mesmos,  sendo  que

aqueles que apresentam variações que favoreçam sua sobrevivência serão os que conseguirão

deixar  maior  número  de  descendentes.  Então,  ao  analisar  as  taxas  de  reprodução  e  de

mortalidade em diversas populações e ao comprovar esses dados experimentalmente, haveria

indivíduos que por serem diferentes sobreviveriam e se reproduziriam com maior sucesso,

passando assim suas características. Após vários anos, em ocorrência desse favorecimento,

associado a essa característica apresentada, encontraríamos um maior número de indivíduos

descendentes desse indivíduo mais apto.Portanto,  para a seleção natural os indivíduos que

apresentassem  características  menos  favoráveis  encontrariam  dificuldade  para  competir,

reproduzir  e  sobreviver.  Dessa  forma,  através  da  seleção  natural,  os  indivíduos  com

características desfavoráveis tenderiam a quase desaparecer com o passar dos tempos.
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AULA 5

Texto de apoio 1

A  espécie  humana,  Homo  sapiens,  surgiu  há  apenas  100  mil  anos.  Mas  seus

antepassados mais remotos viveram há aproximadamente 4 milhões de anos. A história da

espécie é muito curta, se comparada com a da Terra.

Atualmente, a família dos hominídeos engloba a espécie humana e os símios, como o

chimpanzé,  o  gorila  e  o  orangotango.  Mas,  no  passado,  existiram  outros  hominídeos,

conhecidos  somente  pelos  fósseis  encontrados.  Precisamente,  uma  das  mais  importantes

jazidas arqueológicas é a Atapuerca, em Burgos. Os fósseis indicam quando apareceram e

quando se extinguiram as espécies anteriores ao ser humano. Assim, representando em um

gráfico esses dados, pode-se obter dessa forma, uma linha do tempo. Os  mais  antigos

antepassados  humanos  pertenciam ao  gênero  Australopithecus.  O  gênero  Homo,  ao  qual

pertencem os seres humanos atuais, é mais recente. Nem todas as espécies que aparecem no

gráfico são de antepassados do homem. Algumas delas correspondem a antepassados e outras

são “espécies parentes”.

AULA 6

A Terra possui  aproximadamente 4,6 bilhões de anos,  o  que pode ser considerado

muito tempo, a depender do referencial. Para nós, seres humanos, esse tempo é quase que

inimaginável, uma vez que nossa existência no mundo data de algumas centenas de milhares

de anos. A invenção da escrita e a constituição das primeiras civilizações, por sua vez, são

ainda mais recentes, iniciando-se há cerca de sete mil anos ou até menos.Em razão dessa

brutal diferença de tempo, torna-se importante estabelecer a distinção entre a escala de tempo

geológico  e  a  escala  de  tempo  histórico.  O  tempo  geológico  refere-se  ao  processo  de

surgimento, formação e transformação do planeta Terra. O tempo histórico, por sua vez, faz

referência ao surgimento das civilizações humanas e sua capacidade de comunicação escrita.

Texto de apoio 2
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Os fósseis são restos visíveis de pegadas e esqueletos de animais ou de qualquer outro

organismo que foi conservado nas rochas por mais de 11 mil anos atrás. A ciência que estuda

os fósseis é a Paleontologia. Através dela foi possível provar a evolução dos seres vivos no

tempo  geológico.  A idade  dos  fósseis  é  considerada  de  acordo  com a  decomposição  do

carbono 14 e urânio 238, pois estes elementos possuem grande radioatividade, o que significa

que eles se decompõem conforme o passar do tempo.

Através das pesquisas em fósseis, e do acompanhamento dos mais antigos aos mais recentes, 

foi constatado que:

1.Com o passar dos tempos ocorreram incessantes modificações e extinções de algumas 

espécies.

2.A variedade e complexidade das espécies também aumentaram com o passar do tempo
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