
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

Campus Universitário de Jequié/BA 

Programa de Pós-Graduação 

- Educação Científica e Formação de Professores - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ENSINO DE ZOOLOGIA EVOLUTIVA NAS SÉRIES 

INICIAIS: UMA EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA COM O 3º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

DANIELLE BRITTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA 
 

 

 

2013 



 
 

2 

DANIELLE BRITTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

O ENSINO DE ZOOLOGIA EVOLUTIVA NAS SÉRIES 

INICIAIS: UMA EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA COM O 3º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 
Formação de Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia para obtenção 
do título Mestre em Educação Científica e Formação de Professores  

 
Orientadora: Prof. Dra. Lilian Boccardo 

Co-Orientador: Prof. Dr. Julio César Castilho Razera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jequié/BA – 2013 

 

 



 
 

3 

Ficha Catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

 



 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus Filhos amados, Altamirando Neto e Gustavo Daniel.  
A Lilian Boccardo, por toda confiança depositada. 



 
 

6 

Agradecimentos 

 

A Deus, por me proporcionar a vida e os meios para seu desenvolvimento. 

A professora Doutora Lílian Boccardo, orientadora deste trabalho, por toda paciência e 

dedicação, por tudo que a mim ensinou e por toda confiança em mim depositada. 

Ao professor Dr. Julio César Castilho Razera, Co-orientador deste trabalho pelas 

contribuições para a elaboração e o aperfeiçoamento desta pesquisa. 

Aos alunos que com empenho participaram desse trabalho. 

Aos meus filhos, Altamirando Neto, pela compreensão das ausências e a Gustavo 

Daniel, um dos frutos dessa pesquisa. 

A minha mãe, por ter me dado a vida e por toda dedicação. 

A Diego, esposo, pela compreensão e incentivo. 

Aos professores, Marcio Andrei Guimarães e Marcos Lopes de Sousa por suas 

colaborações como membros da banca avaliadora. 

As 14 colegas do mestrado, em especial Grasielle, Milena, Claudia e Ana Lucia, com as 

quais passei bons momentos. 

A todos os professores do programa de Pós graduação em Educação Científica e 

Formação de Professores da UESB/Jequié, por suas contribuições para o aprendizado 

nas disciplinas cursadas. 

E, por fim, a todos os amigos que colaboraram direta ou indiretamente para a realização 

deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à parte íntima de meu ser, creio ter agido bem 

empenhando-me constate e decididamente no estudo da Ciência, 

ao qual dediquei toda a minha vida. Não sinto remorso de haver 

cometido pecado grave algum, mas sim o pesar de não ter feito 

maior bem ao próximo.  

Quanto aos meus sentimentos religiosos, acerca dos quais tantas 

vezes me têm perguntado, considero-os como assunto que a 

ninguém possa interessar senão a mim mesmo. Posso adiantar, 

porém, que não me parece haver qualquer incompatibilidade 

entre a aceitação da teoria evolucionista e a crença em Deus.  

  

Autobiografia de Charles Darwin, 1881. 

 



 
 

8 

RESUMO 

A Zoologia ensinada desde as séries iniciais distancia-se das atuais propostas 
para um ensino evolutivo. Mesmo após a aceitação da teoria da evolução 
proposta por Charles Darwin pela maioria da comunidade científica, nas 
escolas ainda existe resistência em relação a esse ensino. Particularmente nas 
séries inicias, nenhum ensino de Zoologia evolutiva é trabalhado. O ensino 
nesse nível da maneira como se dá apenas reforça nos alunos as ideias 
antropocêntricas em relação aos animais. Essas visões utilitaristas e 
antropocêntricas são prevalentes e dificultam a formação de conceitos e a 
aprendizagem sobre Evolução em séries escolares posteriores. Dada a 
importância desse nível de ensino, neste trabalho discutimos a necessidade da 
reformulação das aulas de ciências de forma que garantam aos alunos um 
ensino de ciências coerente atendendo aos pressupostos da alfabetização 
científica. Com intuito de avaliar os limites e possibilidades do ensino de 
Zoologia evolutiva, foi desenvolvida essa pesquisa de intervenção com 16 
alunos de 3º ano do Ensino Fundamental, objetivando-se identificar, descrever e 
analisar os aspectos potenciais e limitantes de um processo educativo de 
Zoologia Evolutiva nas séries iniciais da escola básica, utilizando-se 
fundamentos teórico-práticos de Ausubel e Vigotski. A pesquisa aqui realizada 
caracteriza-se como sendo de intervenção, pois interfere no meio onde se quer 
pesquisar, e qualitativa, por analisar os pormenores envolvidos e interpretá-los. 
As conclusões dessa experiência orientam-se para uma real e consistente 
possibilidade de aprendizagem significativa de Zoologia Evolutiva nas séries 
iniciais. Os alunos partem de conhecimentos superficiais para outros mais 
específicos e elaborados o que aponta para a ocorrência de aprendizagem 
significativa e para a formação de subsunçores mais específicos que servirão de 
ponto de ancoragem para novas aprendizagens nas séries posteriores. Noções 
de parentesco entre seres vivos, diminuição dos enfoques antropocêntricos e 
utilitaristas sobre os animais, novas visões conservacionistas e a percepção do 
homem como ser animal, pelos alunos, foram pontos relevantes dessa pesquisa. 
Os termos apresentados mesmo não sendo compreendidos em sua total 
complexidade auxiliarão no desenvolvimento das crianças, pois o emprego das 
palavras e o entendimento dos seus significados precedem o desenvolvimento e 
o estimulam. Limitações ocorreram relacionadas ao não letramento dos alunos, 
porém, apesar de crenças contrárias, essas não impediram o desenvolvimento 
da aprendizagem sobre os conceitos científicos, o que prova o descaso 
relacionado ao ensino aprendizagem das crianças nas escolas.  

 
Palavras-chave: aprendizagem significativa; ensino de Zoologia; Evolução 
biológica. 
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ABSTRACT 

 

Zoology taught from the early grades distances itself from current proposals for 

evolution teaching. Even after the complete acceptance of the theory of 

evolution, proposed by Charles Darwin, by the scientific community, schools 

are still resistant regarding this teaching. Particularly in the initial grades, no 

teaching of evolutionary zoology is conducted. The way this subject is taught in 

those grades just reinforces in the students the anthropocentric ideas regarding 

animals. These utilitarian and anthropocentric views are prevalent and hinder 

the formation of concepts and learning about evolution in subsequent school 

grades. Given the importance of this level of education, in this paper we discuss 

the need for reformulation of science classes in order to guarantee students a 

coherent science education according to the assumptions of scientific literacy. In 

order to assess the limits and possibilities of evolutionary zoology teaching, this 

intervention research was developed with 16 third year elementary school 

students, aiming to identify, describe and analyze the potential and limiting 

aspects of an educational process of Evolutionary Zoology in the early grades of 

elementary school, using theoretical and practical frameworks of Ausubel and 

Vygotsky. The undertaken research characterizes itself as interventional one, 

because it interferes in the environment where one is searching, and qualitative, 

because it analyzes the involved particularities and interprets them. The 

findings of this experiment are moving towards a real and consistent possibility 

of meaningful learning of Evolutionary Zoology in the early grades. Students 

part from superficial knowledge to other more specific and elaborate one, thus 

pointing out to the occurrence of significant learning and the formation of more 

specific subsumers that will serve as anchor point for new learning in later 

grades. Relevant points of this research for the students were: understanding 

relationships among living beings, decrease their anthropocentric and 

utilitarian approaches about animals, acquire new conservationist visions and 

perceive man as an animal. The introduced terms, although not understood in 

their full complexity, assist the development of the children, since the use of 

words and the understanding of their meanings precede the development and 

stimulate it. Limitations related to the literacy of students occurred, however, 

despite contrary beliefs, these did not prevent the development of learning 

about scientific concepts, which proves the negligence related to the teaching 

and learning of children in school. 

Keywords: meaningful learning, Zoology teaching; biological evolution. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Todo o pensamento humano é influenciado por alguma teoria. Todas as 

nossas atitudes e crenças sofrem influência daquilo em que acreditamos e nossa 

vida se pauta sobre isso. Quem escreve sobre algo, fala sobre aquilo em que 

acredita. A própria ciência em seu processo de construção foi influenciada por 

estilos de pensamentos predominantes num momento histórico/social pré-

determinado. Assim, não se entende um pensamento sem conhecer a história de 

quem o escreveu. Além disso, a atividade humana é geralmente determinada 

pelas formas e meios de comunicação que são possibilitados a este pelo 

processo de desenvolvimento da produção social, (LEONTIEV, 1978). 

Dessa forma, conto aqui minha trajetória acadêmica/profissional de 

maneira que o leitor entenda as análises realizadas e os motivos pelos quais 

optei por desenvolver um trabalho com crianças de séries iniciais do ensino 

fundamental, onde geralmente atuam pedagogos. Ao conhecer o perfil do 

pesquisador o leitor pode compreender melhor como a realização da pesquisa 

foi possível, pois ao conhecer quem pesquisa, o leitor poderá entender os 

argumentos utilizados e os embasamentos teóricos.  

Aos 21 anos de idade ingressei no magistério como auxiliar de classe de 

educação infantil numa escola privada do município de Jequié-BA. Com o 

salário que recebia, paguei um cursinho pré-vestibular durante alguns meses, 

pois como tinha estudado em escola pública não me sentia preparada para 

prestar vestibular. Ao fim do ano de 2003 prestei vestibular para Agronomia e 

Educação física na UESB e UNEB respectivamente, e consegui aprovação em 

ambos. Por motivos pessoais não pude seguir nenhum dos cursos. 

No ano de 2004 prestei, vestibular, desta vez para Licenciatura em 

Ciências Biológicas na UESB campus de Jequié.  Consegui aprovação e comecei a 

estudar em 2005. Logo após ter iniciado o curso, passei a trabalhar em outra 

escola privada de Jequié para assumir uma turma de 4ª série do ensino 

fundamental I (hoje 5º ano) no turno matutino e educação infantil (crianças de 5 

anos) no turno vespertino, agora já como professora regente.  
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Durante toda a graduação em Ciências Biológicas, trabalhei na educação 

básica em escolas privadas nos turnos matutino e vespertino, e algumas vezes 

ainda assumia contratos noturnos com o município ou o estado como 

professora em escolas públicas. Apesar de também ministrar aulas no ensino 

Fundamental II e médio, nunca deixei de dar aulas para o ensino fundamental I.  

Nos dias atuais ainda sou professora também das turmas de 4º e 5º ano 

do ensino fundamental (antigas 3ª e 4ª séries), porém, agora somente da 

disciplina de Ciências.  

Sempre achei que as crianças apresentam um grande potencial para 

aprender coisas novas, pois aceitam melhor certos conceitos e são menos 

resistentes a eles. Observei durante a minha trajetória que quando os alunos 

aprendiam certos conceitos quando ainda pequenos o trabalho posterior 

invariavelmente era facilitado. Acompanhei muitos alunos desde as séries 

iniciais até o ensino médio como professora de Ciências e Biologia e percebi que 

estes apresentavam menos dificuldades em entender conceitos sobre zoologia e 

evolução quando comparados àqueles vindos de outras escolas.   

Ainda durante a graduação, conheci a professora Dra. Lilian Boccardo da 

UESB, com a qual tive muita afinidade, pois eu gostava de trabalhar evolução 

dos animais na sala de aula com meus alunos e então compartilhávamos muitas 

ideias e ela me ensinou muita coisa. Fui algumas vezes sua monitora na 

disciplina Invertebrados II que ministra na UESB. 

A Professora Dr. Lilian Boccardo, junto com o professor Dr. Marcos 

Lopes, com o qual também aprendi muito, foram meus orientadores no 

trabalho de conclusão de curso (monografia) intitulada: O Ensino de Zoologia 

numa perspectiva evolutiva: análise de uma ação educativa desenvolvida com 

uma turma do Ensino Fundamental.  

Neste trabalho avaliei as contribuições de uma ação educativa na 

aprendizagem de Zoologia de invertebrados baseada na sistemática 

filogenética. A pesquisa foi desenvolvida com uma turma de 7º ano do ensino 

fundamental numa escola em Jequié-BA. Concluí após a realização deste 

trabalho que os alunos apresentaram dificuldade em relação ao vocabulário 
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específico da Ciência e que esse problema poderia ser minimizado se as crianças 

tivessem contato com certos conceitos desde as primeiras idades. Esse trabalho 

foi Publicado no VIII ENPEC no ano de 2011.  

Concluí o curso no final do ano de 2009, colei grau em 2010 e no fim 

deste mesmo ano fui aprovada o mestrado em Educação científica e formação 

de professores na UESB campus de Jequié, começando a estudar em Março de 

2012. A professora Dr. Lilian Boccardo aceitou me orientar e desenvolvemos 

este trabalho sobre Zoologia evolutiva nas séries inicias do ensino 

Fundamental.  

No percurso das disciplinas cursadas no mestrado, conheci o professor 

Dr. Julio Razera. O mesmo aceitou nos auxiliar na construção deste trabalho 

como Co-orinetador, pois conhece bem os referenciais aqui adotados e pôde 

contribuir significativamente em todo o processo de elaboração. 

 Existem poucas pesquisas que se debruçam sobre o ensino de Ciências 

nas séries inicias. Assim, baseada em minhas experiências acredito que o ensino 

de evolução deve iniciar-se desde os primeiros anos de escolarização dos 

indivíduos, facilitando o processo de aprendizagem posterior e assim justifico a 

importância desse trabalho.  

Durante esse tempo, recebi ajuda financeira da CAPES e então, pude me 

afastar provisoriamente da docência para realizar este trabalho e também 

participar de eventos da área.  
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INTRODUÇÃO 

Ensinar nos dias atuais, principalmente na escola pública, não tem sido 

tarefa fácil. E vários elementos podem ser responsabilizados pela manutenção 

desta situação, tais como: infraestrutura escolar deficitária, docência com 

qualificação precária, alunos que não vêem mais a escola e a educação como 

necessárias, livros didáticos que desconsideram as características regionais, 

além de outros fatores como as diversidades de ordem religiosa, cultural, social 

e de gênero. É importante citar também o processo de inversão de papéis, ou 

melhor, dizendo o famoso “jogo de empurra”, pois os pais atribuem à escola 

papéis que não são dela e a escola, por sua vez, delega aos pais as funções de 

professor.  

No âmbito das Ciências Naturais a questão torna-se ainda mais 

complexa, uma vez que, classicamente, o ensino dessa área tem sido pautado 

pela memorização de fatos, eventos, estruturas e termos, sem a devida 

preocupação com a contextualização dos fenômenos, e com o processo de 

construção e produção do conhecimento científico, frequentemente 

negligenciado. Esse processo torna o ensino aprendizagem difícil e enfadonho 

para alunos e professores. 

A Zoologia, Ciência histórica e descritiva incumbida do estudo da 

diversidade animal e dos processos evolutivos que levaram ao surgimento 

dessa diversidade, integra o corpo de conhecimentos das Ciências Naturais e, 

de maneira similar, a parte referente ao seu ensino apresenta as mesmas 

dificuldades anteriormente citadas acrescidas de mais algumas. Assim, desde os 

primórdios, o ensino de Zoologia nas escolas vem acompanhado de uma visão 

antropocêntrica/utilitarista em relação aos animais, herdada dos postulados de 

Aristóteles (384-322 a.C.), segundo os quais, o Homem era o símbolo da 

perfeição.  

Mais tarde, Lineu (1707-1778), ao publicar seu Sistema Naturae forneceu 

novas formas de classificação, porém, os resquícios do pensamento aristotélico 

estavam presentes. Este naturalista sueco forneceu enorme contribuição à 
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Zoologia com o seu Sistema Naturae (1758) e, o ensino deste sistema perdura até 

hoje. Entretanto, apesar de sua relevância para a sistematização da diversidade, 

este não prevê graus de parentesco entre grupos e espécies, apenas os classifica 

por suas semelhanças ou diferenças. 

Por outro lado a Teoria da Evolução (1859) de Charles Darwin (1809-

1882), naturalista Inglês, com todas as suas incorporações científicas posteriores, 

que deveria ser um “luminar” para o entendimento de toda a diversidade 

biológica ganha, a cada ano que passa, centenas de pessoas que se contrapõem 

aos seus pressupostos, principalmente, por influências religiosas.  

Modernamente a proposta para ensinar Zoologia prevista nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, em qualquer nível escolar, inclui os 

processos evolutivos que darão sentido a imensa diversidade e variabilidade 

animal do planeta, colocando a espécie humana como elemento dessa 

biodiversidade assim como os outros animais (BRASIL, 1998). 

Mas como ensinar Zoologia numa perspectiva evolutiva nas escolas 

contando com professores e alunos influenciados por ideias científicas e 

religiosas de ordens diversas? Continuar ensinando evolução como um 

processo isolado em contraposição ao criacionismo, definitivamente, não 

resultará em contribuições para a solução desse impasse. 

Assim é fundamental que, independentemente de religião, a evolução 

das espécies seja entendida e ensinada como um processo para explicar, 

cientificamente, Como a biodiversidade surgiu e se diversificou e, não Quem a 

criou. Portanto, nessa óptica, os professores deverão comprometer-se a ensinar 

“Ciências” baseando-se no conhecimento cientificamente aceito.  

Desta forma, acredito que se a Zoologia for ensinada logo nas séries 

iniciais, numa perspectiva evolutiva, a aprendizagem desse assunto num 

âmbito mais complexo, será facilitada nas séries posteriores. Minha experiência 

docente em Ciências nos dois períodos do ensino fundamental tem 

demonstrado que os conhecimentos científicos aprendidos de maneira errônea e 

simplista dificultam o seu aprofundamento em outros níveis escolares. Em uma 

pesquisa que realizamos com alunos do 7º ano do ensino fundamental 
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(OLIVEIRA et al., 2011) observamos que os discentes apresentavam muitas 

dificuldades no entendimento de certos conceitos e termos sobre os animais, os 

quais poderiam, dentre outros fatores, estar relacionados à aprendizagem 

deficiente nas séries anteriores.  

Considerando a validade do exposto até então, proponho, neste trabalho, 

a introdução do termo “Trilhas Pedagógicas” visando definir, em poucas 

palavras, que o ato de ensinar seja contínuo e repleto de informações que se 

interconectam e se complementam, fornecendo aos estudantes, caminhos para a 

articulação de ideias, aprendizagens e reflexões posteriores. 

Nesta perspectiva essa pesquisa foi desenvolvida com uma turma de 3º 

ano do Ensino Fundamental, sob a luz dos pressupostos de Ausubel e Vigotski, 

recapitulando a importância da aprendizagem significativa, bem como da 

linguagem, para um ensino efetivo sobre a biodiversidade animal em todos os 

seus sentidos. 

Para encaminhamento deste trabalho embasei-me na seguinte pergunta 

norteadora: Quais limites e possibilidades podem ser delineados numa 

intervenção sobre o ensino Evolutivo de Zoologia em Séries Iniciais da escola 

básica utilizando-se, na execução e nas análises dos resultados, os pressupostos 

da Teoria de Aprendizagem Significativa de David Ausubel e o processo de 

formação de conceitos por meio da linguagem de Vigotski? 

Conduzi a pesquisa utilizando materiais potencialmente significativos os 

quais foram, algumas vezes, considerados como organizadores prévios. Para 

identificar os subsunçores e avaliar a evolução conceitual dos estudantes, 

utilizei tanto no início quanto no final do trabalho, os mapas conceituais. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1 - Ciências nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

Diversos pesquisadores (FUMAGALLI, 1995; CARVALHO; SIMÕES, 

1998; DELIZOICOV; ANGOTTI E PERNAMBUCO, 2003; FILHO; SANTANA E 

CAMPOS, 2011; LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; KRASILCHIK, 1992) têm 

defendido o Ensino de Ciências desde as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 

partindo do princípio que o conhecimento se dá em uma construção coerente de 

conceitos que vão sendo reelaborados e ressignificados ao longo da vida. Esses 

conhecimentos aprendidos influenciam na atuação das pessoas em sociedade, 

seus comportamentos e sua personalidade, além de funcionarem como uma 

estrutura base para a elaboração de conhecimentos mais específicos e 

complexos.  

Dentre os motivos pelos quais esses autores preconizam a necessidade de 

ensinar Ciências nas séries iniciais destaca-se o valor social do conhecimento 

científico, desconsiderando a ideia dos defensores de que este seria por demais 

complexo para ser aprendido nestas primeiras idades. Essa visão, geralmente, 

está associada à ideia de Ciência para cientistas, e é fruto de falsas 

interpretações das teorias psicológicas e cognitivas.  

Ao contrário, a psicologia Cognitiva forneceu inúmeras informações das 

maneiras pelas quais as crianças retêm conhecimentos e dão significados ao 

mundo, possibilitando aos educadores planejarem de forma eficiente o 

ensino/aprendizagem (FUMAGALLI, 1995). Além disso, muito se tem 

discutido sobre a necessidade da alfabetização científica e esta deve ter início na 

infância para que se forme um cidadão capaz de interpretar e analisar 

criticamente os processos científicos a sua volta.  

A alfabetização científica que está sendo proposta preocupa-se 
com os conhecimentos científicos, e sua respectiva abordagem, 
que sendo veiculados nas primeiras séries do Ensino 
Fundamental, se constituam num aliado para que o aluno possa 
ler e compreender o seu universo. Pensar e transformar o 
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mundo que nos rodeia tem como pressuposto conhecer os 
aportes científicos, tecnológicos, assim como a realidade social e 
política. Portanto, a alfabetização científica no ensino de 
Ciências Naturais nas Séries Iniciais é aqui compreendida como 
o processo pelo qual a linguagem das Ciências Naturais adquire 
significados, constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar 
o seu universo de conhecimento, a sua cultura, como cidadão 
inserido na sociedade (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001 p. 8-
9). 

Apesar disso, Fumagalli (1995) já afirmava que apesar da efervescência 

de projetos sobre a necessidade da renovação do ensino de Ciências, sua 

influência era pequena e restringia-se a alguns poucos pesquisadores 

preocupados com a temática particular do Ensino Fundamental I, situação que 

prevalece até os dias de hoje. Não contamos, portanto com um corpo teórico de 

conhecimentos capaz de renovar o ensino de forma significativa no que tange a 

esse aspecto.   

Sabe-se que a escola é o local de divulgação da cultura elaborada, pois 

embora todo o conhecimento tenha sido produzido de forma pública, ela ainda, 

para o público não especialista, é oficialmente o local onde esse conhecimento 

elaborado é disseminado. Dentro desse conhecimento elaborado, estão aqueles 

próprios das Ciências, assim, afirma Fumagalli (1995), “é válido considerá-lo 

como conteúdo do conhecimento escolar”.  

Corroborando esse pensamento, Carvalho e Simões já destacaram, em 

1998, que no ensino fundamental os estudantes estabelecem os primeiros 

contatos com o conhecimento científico, portanto devem-se desenvolver 

propostas de ensino que atendam de forma satisfatória esses discentes. O 

mesmo autor também afirma que os aprendizados subsequentes dependem 

dessa iniciação. A própria Declaração de Budapeste (1999) enfatiza a 

importância da educação científica para as crianças e esta deve ter início desde 

os primeiros anos do ensino fundamental. 

A defesa que faço do ensino de Ciências nas Séries Iniciais não significa 

dizer que é um processo fácil, pois sei da existência de problemas. Dentre eles, e 

em minha opinião um dos mais importantes, é a deficiência na formação do 

professor para atuar nesse nível de ensino.  
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Resultados de pesquisas relativas à aprendizagem nesta etapa da 

educação, em sua maioria, versam sobre a formação do professor. De acordo 

com Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2003) muitos dos problemas no ensino 

de Ciências estão ligados à formação de professores, os quais apresentam certa 

dificuldade ou mesmo rejeição às disciplinas de cunho científico. Os autores 

comentam ainda sobre a quase inexistência na produção de trabalhos com 

conteúdos ou metodologias de ensino das Ciências Naturais em cursos de 

licenciatura capazes de fornecer subsídios para atuação nas séries iniciais. 

Ao discutir a formação dos professores para essa etapa de escolarização, 

Azevedo (2008) afirma que a inadequação na formação do professor pode levá-

lo a ensinar conceitos errados, a pautar o ensino na transmissão passiva de 

conhecimentos ou ainda restringir o ensino à cópia de exercícios e textos. 

O ensino de Ciências coerente e contextualizado é de fundamental 

importância para que os alunos possam compreender os eventos ocorridos a 

sua volta, assim como participar, conscientemente, de uma sociedade complexa. 

O pedagogo é o atual responsável pelo ensino de Ciências nos primeiros 

anos do ensino fundamental. Entretanto Duccatti Silva (2005) afirma que nem 

no ensino médio, nem na licenciatura em Pedagogia ele consegue formação 

adequada para tal finalidade.  Estaria então o pedagogo habilitado para 

promover esse tipo de ensino? Não resta dúvida de que o professor 

desempenha um papel de extrema relevância, e, nesse sentido, a sua formação 

precária é um dos principais problemas para a promoção da alfabetização 

científica.  

Além disso, esse professor deve dar conta do ensino de Ciências, e 

trabalhar com todas as outras disciplinas articulando-as com a língua materna. 

Não sendo uma tarefa fácil, o ensino de Ciências, quando existe, restringe-se a 

receituários, questionários e textos (AZEVEDO, 2008). Bonando (1994) reporta 

que muitos professores justificam um ensino memorístico e superficial 

afirmando que os alunos, por estarem ainda em fase de alfabetização na língua 

materna, não necessitam desse tipo de conhecimento. Esta justificativa vai 
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contra ao proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) os 

quais atestam a necessidade desse ensino já nas primeiras idades. 

Acredito que o professor pode qualificar-se por meio da busca pelo 

conhecimento e por meio da utilização de metodologias adequadas a fim de 

estabelecerem mediações de qualidade entre a criança e seu objeto de estudo. 

Convenhamos que em todo o processo de ensino encontraremos professores 

com falhas em relação ao domínio de conteúdo (LIMA; MAUÉS, 2006). Ao 

assumir uma sala de aula o professor deve ter consciência do seu papel assim 

como dos problemas a enfrentar e estes não devem ser usados como 

justificativa para o não ensino de Ciências de forma correta e contextualizada. 

Aprender para ensinar é o princípio de qualquer educação de qualidade. O que 

é trabalhado geralmente não interessa ao aluno e pouco estímulo lhe é 

fornecido para que deseje aprender. 

Presenciamos um momento de crise educacional e de descaracterização 

da escola. Esta, e em especial aquela a cargo do ensino fundamental I, está 

deixando de ensinar para cuidar de problemas de ordem social como 

alimentação, saúde, atendimento psicológico, dentre outros. Não estou aqui 

afirmando que a escola não seja um espaço no qual esses projetos possam 

acontecer, apenas digo que as instituições de ensino, em sua grande maioria, 

esqueceram-se do seu papel fundamental que é ensinar para apenas ocupar-se 

de fornecer aos alunos assistência social. Além disso, a validade do ensino que é 

prestado tem sido questionada pelos alunos quanto à importância e capacidade 

de mudarem significativamente suas vidas. 

Ao deixar de ensinar, ou preocupar-se menos com o processo de 

ensino/aprendizagem, a escola marginaliza a população, pois nega a ela um 

dos seus direitos básicos: aprender de forma correta nas instituições públicas. 

Acredito ser uma das possíveis soluções, a articulação entre diferentes áreas, 

estabelecendo vínculos de trabalho, liberando assim a escola e os professores de 

tarefas que primariamente não são suas, devolvendo-lhes a sua função principal 

que é o ensino (FUMAGALLI, 1995, DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2009). Por não ser mais vista como a redentora, a escola, 
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parece não ter mais tanta importância para as pessoas, pois outros meios, mais 

atraentes podem levar o indivíduo a melhorar de vida. É papel da escola tentar 

reverter esse quadro, tornando-a novamente interessante, necessária e funcional 

para os alunos. 

Outros problemas do Ensino de Ciências já foram apontados por 

Krasilchik em 1987. Dentre eles destacamos alguns como: i) A memorização dos 

acontecimentos. A maneira como as aulas são ministradas dão à ciência uma 

visão estanque, descritiva e memorística; ii) O produto da ciência é valorizado 

em detrimento do processo que levou a determinada descoberta. Dessa maneira 

o aprendizado das ciências se torna enfadonho, memorístico e causa aversão na 

maioria dos estudantes; iii) As aulas práticas, tão discutidas e necessárias, são 

praticamente inexistentes; iv) Os livros didáticos, em sua grande maioria, 

apresentam inúmeras deficiências que vão desde a elaboração voltada para 

atender as necessidades dos professores e não dos alunos, e a presença de erros 

conceituais graves; v) Falta de vínculo a realidade dos alunos, tornando a 

disciplina sem significado, determinando um abismo entre o que interessa ao 

aluno e o que é ensinado; vi) a inadequação à idade dos alunos. Segundo a 

autora, o que é ensinado não está compatível com o desenvolvimento cognitivo 

e intelectual dos alunos1; vii) aulas mal ministradas, relacionada ao mal uso das 

metodologias, ausência ou mal uso de recursos.  

É necessário entendermos que a clientela que temos hoje em sala de aula 

é diferente daquela dos anos 1970, antes da democratização do acesso a 

educação. Nesse contexto é inquestionável o domínio das teorias científicas e 

suas veiculações pelos professores. No entanto, essa característica não é 

suficiente, pois junto ao aumento da quantidade de estudantes ocorreu o 

aumento da diversidade. A necessidade de mudanças na atuação do professor 

de Ciências torna-se urgente, possibilitando um acesso aos conhecimentos 

científicos para todos, direcionando o trabalho no intuito de formar cidadãos 

críticos capazes de compreender as implicações da ciência em sua vida 
                                                           
1
 No entanto, de acordo com as leituras feitas de Vigotski (2001) é nesse pressuposto que se baseia um 

ensino saudável. Para ele, os conteúdos apresentados na escola não são compatíveis com a 

aprendizagem dos alunos, e, por esse motivo, impulsiona o desenvolvimento.  
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(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009). Isso deve ocorrer em todo o 

processo educativo e também no Fundamental I, já que, como disse 

anteriormente, essa é uma etapa elementar na vida do estudante, sendo o 

primeiro acesso a educação formal. Nesse momento as construções corretas 

sobre Ciências poderão facilitar os aprendizados posteriores mais complexos 

fazendo com que o aluno trace uma linha de pensamento coerente e 

organizada. 

1.2 - Ensino de Zoologia Evolutiva  

Apesar de todos os avanços ocorridos e da aceitação da teoria da 

evolução por uma parte relevante da comunidade científica, ainda hoje notamos 

as dificuldades dos professores em relação à evolução tanto no ensino de 

Ciências como no ensino Zoologia. 

Os paradigmas da época de Darwin são os mesmos presentes nas escolas 

de hoje e é inquestionável a influência destes sobre o aprendizado de novos 

paradigmas sobre evolução biológica (AMORIM, 2008). Sobre isso, o autor 

afirma: 

No âmbito de uma comunidade de pesquisadores, é comum 
que haja convívio entre paradigmas conflitantes, em especial 
em períodos revolucionários de uma área de investigação. A 
demora na substituição de paradigmas na comunidade 
científica de modo geral não é muito grande. Atualmente, o 
turn-over de paradigmas nos núcleos de produção de ciência 
costuma ser ágil, ainda que a extensão desse período varie entre 
áreas e tenha se acelerado nas últimas décadas. Entretanto, à 
medida que nos afastamos do núcleo da comunidade produtora 
do conhecimento, em direção ao que às vezes se chama de 
comunidade reprodutora do conhecimento, o ensino, em seus 
vários níveis, paradigmas antigos têm prevalência cada vez 
maior (AMORIM, 2008, p.7). 

Dessa forma, ainda é complicado ensinar e aprender Evolução biológica 

nos diversos níveis. Isso porque, em geral, o pensamento evolucionista conflita 

com crenças pessoais da maioria dos professores e, devido a isso, a maioria 

deles prefere não ensiná-la. O não ensino de evolução é justificado por muitos 

professores que assumem não ter conhecimento e segurança sobre o tema. 

Outros docentes relatam conflitos entre o tema e as crenças dos alunos, 
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tornando o conteúdo de difícil aceitação e compreensão (SEPULVEDA; EL-

HANI, 2009). 

Uma pesquisa realizada pelo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística), feita sob encomenda da Revista Época, a qual foi publicada 

no dia 13 de Janeiro de 2005, com o intuito de saber a opinião dos brasileiros 

sobre o criacionismo, revelou que a grande maioria dos brasileiros acredita que 

o criacionismo deva ser ensinado nas escolas e uma parte ainda maior da 

população acha que o ensino do criacionismo deveria substituir o de evolução 

na escola (IBOPE, 2005). 

Apesar de todos os problemas envolvidos nessa temática afirmo a 

necessidade de o ensino de Zoologia baseado na Evolução ocorrer já nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Minhas experiências recentes têm mostrado 

que um dos principais problemas relacionados ao ensino de Zoologia evolutiva 

nos diversos níveis escolares é referente às deficiências ocorridas no ensino 

dessa disciplina nas primeiras idades. Os conceitos norteadores e importantes 

sobre a Zoologia evolutiva não são trabalhados e a maneira como o ensino 

dessa área se dá, reforçam nos alunos as ideias fixistas sobre as espécies, além 

de estimular atitudes e conhecimentos antropocêntricos. Esses conhecimentos 

aprendidos nessas primeiras idades, geralmente ficam enraizados na estrutura 

cognitiva dos alunos convertendo-se em paradigmas difíceis de serem, 

posteriormente substituídos.  

De acordo com Evans (2006) os conceitos e concepções sobre evolução 

geralmente surgem na infância e baseiam-se em teorias intuitivas, estas 

persistem até a vida adulta de maneira enraizada e resistente à modificação. A 

autora ainda afirma que mesmo os indivíduos que concordam com a teoria da 

evolução geralmente não conseguem explicar com clareza e consistência os 

termos básicos como, seleção natural, ancestral comum e adaptação. Além 

disso, a autora chama atenção ao fato de que em alguns casos as pessoas até 

aceitam a evolução e a sabem descrever muito bem quando não se trata da 

evolução humana, afirmando acreditarem na criação divina do homem. 
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Particularmente no ensino de Zoologia evolutiva essa questão se torna 

ainda mais limitada, o que contrasta com a comunidade científica na qual não 

existe mais o questionamento sobre a evolução dos animais e dentre eles do 

homem. Amorim (2008) afirma que mesmo eliminando-se o paradigma 

criacionista o ensino da Zoologia ainda se restringe a uma visão essencialista-

idealista, reduzindo-se à memorização de caracteres sem sequer supor 

parentesco ou a ideia de ancestralidade.  

O ensino de Zoologia nas escolas, historicamente acontece por meio da 

descrição das características dos grupos animais, adotando a classificação 

Lineana. Como já dissemos, apesar de toda a contribuição fornecida por Lineu, 

o seu modelo de classificação é essencialista, ou seja, afirma o fixismo das 

espécies e a falta de conexão entre elas. É nas ideias de Lineu que se baseia até 

então, a maior parte do ensino de Zoologia nas escolas e nos livros didáticos, e 

daí se justifica uma grande parte dos problemas em torno desse ensino. Sobre 

isso GUIMARÃES (2007) afirma que:  

O pensamento essencialista é um pensamento simplificador por 
negar a continuidade entre os seres vivos, representada pelo 
seu material genético e pela história evolutiva, e por ignorar o 
papel das interações entre os seres vivos e o meio físico na 
origem da biodiversidade (GUIMARÃES, 2007 p. 11).  

Nas Séries Iniciais os problemas relacionados ao ensino de Zoologia são 

os mesmos e podem tornar-se ainda mais graves devido às simplificações 

grosseiras aplicadas. O ensino reduz-se a uma Zoologia factual, na qual 

diversos conceitos são pinçados, dando a importância que se quer aos 

acontecimentos. As espécies animais são vistas como imutáveis quando ao 

contrário disso sofreram modificações até alcançarem as formas atuais. Sendo 

assim, esse ensino torna-se enfadonho e cansativo, pois praticamente não se 

relaciona com nada que desperte a curiosidade e o interesse dos alunos. 

Percebemos nesse tipo de ensino uma clara dicotomia entre o que é 

cientificamente aceito e aquilo que é ensinado nas escolas.  

O trabalho aqui proposto poderia resolver esse problema se a formação 

do professor fosse adequada. Como em nosso país, temos sérias deficiências nos 

cursos de formação, dificilmente esse profissional terá habilidades necessárias 
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para trabalhar as especificidades da disciplina. Daí, recaímos em um sério 

problema, pois Ausubel (2003) afirma que a retomada do conhecimento em 

outros momentos da aprendizagem é necessária para que as construções 

cognitivas corretas e mais elaboradas ocorram. 

Sobre isso Bizzo (1991) afirma que os problemas mais graves 

relacionados ao aprendizado das Ciências, e principalmente dos conteúdos de 

evolução, estão ligados a como este é ministrado em sala de aula. Como o 

ensino de Zoologia não pode estar desvinculado do ensino de Evolução 

justifico, assim, a necessidade da recontextualização da maneira como se ensina 

Zoologia em sala de aula.  

Quase no fim deste trabalho, encontrei em um site da internet uma 

tradução de uma notícia publicada no Reino Unido. Segundo ela, no final do 

ano de 2011 cerca de 30 cientistas do Reino Unido assinam uma petição 

solicitando ao governo a introdução do ensino da teoria da evolução nas escolas 

públicas desde a educação infantil, ou seja, para crianças de cinco anos. Dentre 

os cientistas militantes podemos destacar o biólogo Richard Dawkins e o 

naturalista David Attenborough. 

Esses cientistas contestam o ensino do criacionismo que vem ocorrendo 

nas escolas como alternativas para explicar o surgimento do universo. Esse 

processo seria resultado de influências religiosas dominantes no país. Na 

notícia, o autor diz que Dawkins afirma ser o criacionismo uma crença, não é 

uma teoria científica, e, portanto, não deveria fazer parte do currículo escolar.  

Segundo a notícia, em artigo feito para o TIMES, Dawkins falou sobre a 

necessidade de ensinar as crianças sobre a evolução e de inserir esse ensino no 

currículo regular das escolas primárias. Segundo ele, a evolução pela seleção 

natural não é um conceito difícil de ser entendido pelas crianças, pois, trata-se 

de uma explicação coerente para a origem da nossa existência e ainda é mais 

interessante, poética e divertida que todos os mitos criacionistas ao redor do 

mundo (PAULO LOPES, 2011).  
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CAPÍTULO 2 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

2.1- O que é aprendizagem  

Aprender significa dizer que uma determinada pessoa apropriou-se de 

certos conhecimentos e, estes, de alguma maneira, relacionam-se ás mudanças 

em seus comportamentos internos os quais poderíamos determinar como 

rearranjos cognitivos, assim como aos comportamentos externos demonstrados, 

em detrimento da cultura e contexto onde este se insere (NUNES; SILVEIRA, 

2011).  

Dessa forma, aprender significa mudar determinados conhecimentos, 

aprimorá-los ou modificá-los. É necessário levarmos em consideração, em 

qualquer processo de aprendizagem, que cada indivíduo é único e, portanto, 

aprende de determinada maneira e em tempo específico. Durante muitos anos, 

teorias relativas à maneira pela qual se aprende foram propostas. Algumas 

foram amplamente aceitas, enquanto outras foram muito discutidas quanto a 

sua validade. Neste trabalho optei por uma linha cognitivista de conceber a 

aprendizagem, porém gostaria de esclarecer que dada à pluralidade de 

indivíduos e as suas especificidades nenhuma teoria da aprendizagem, seja ela 

comportamental, humanista, psicológica ou cognitivista é completamente certa 

ou errada, e este ainda é um dos grandes desafios para quem pesquisa sobre 

aprendizagem em educação, pois não existe uma única maneira de ensinar e 

aprender.  

A aprendizagem ocorre em todos os momentos da vida humana, 

iniciando-se desde a infância, perpassando por toda a sua existência. Há, no 

entanto, um tipo de aprendizagem de caráter mais formal que acontece de 

modo sistemático e organizado, geralmente na escola. É sobre esse segundo tipo 

de aprendizagem que abordei neste trabalho.  

Aprender é de extrema relevância social, pois é por este meio que nos 

apropriamos de determinadas culturas integrando-as. Quando aprendemos, o 

fracasso e o êxito têm repercussões tanto no desenvolvimento individual 
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quanto no coletivo. Assim, a importância social da aprendizagem é 

inquestionável. Como poderíamos aprender satisfatoriamente? De que forma 

aprendemos melhor? 

Como falei anteriormente, as formas pelas quais se aprende são de difícil 

determinação, pois são múltiplas. Porém, podemos propor algumas maneiras 

de se ensinar e aprender, testá-las e corroborar ou não seus resultados. Neste 

trabalho utilizei a perspectiva cognitivista a qual é também representada, 

dentre outros, por David Ausubel em sua teoria de aprendizagem significativa.  

Reforço ainda que apesar de abordar aqui um tipo de aprendizagem em 

um momento específico, esta continua a ser produzida ao longo dos tempos, 

tanto de maneira espontânea como formal, planejada ou não.  

De qualquer modo, a iniciativa de tentar entender como se dá a 

aprendizagem de determinados conteúdos ou de colaboração para o ensino-

aprendizagem auxilia o professor na difícil tarefa de ensinar na sala de aula. 

David Ausubel é um dos principais representantes do cognitivismo. 

Nascido em Nova Iorque (EUA) em 1918, defende uma ideia voltada para a 

aprendizagem que ocorre em situações formais e na escola. Afirma ainda que 

esta deva ser sistematizada, intencional e detalhadamente planejada. Para esse 

autor, o ensino está intrinsecamente vinculado à aprendizagem.  

2.2- Aprendizagem significativa de David Ausubel  

 A aprendizagem significativa, utilizada ultimamente em educação e 

alguns de seus projetos, foi desenvolvida pelo psicólogo americano David 

Ausubel. Segundo esse autor, a aprendizagem significativa só ocorre quando 

uma informação antiga é capaz de promover uma relação não arbitrária com 

uma nova informação, dando origem a um novo conceito ou significado.  

 David Ausubel (2003) defende a teoria da assimilação da aprendizagem 

e da retenção significativas. Para ele a aprendizagem em sala de aula ocorre por 

meio de um mecanismo de aprendizagem significativa, na qual o aluno adquire 

novos conhecimentos ou atribui novo significado a algo.  
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 Para que esse tipo de aprendizagem ocorra é necessário um material 

potencialmente significativo, além de um mecanismo de aprendizagem 

significativa que deve proporcionar a “interação entre novos significados 

potenciais e ideias relevantes presentes na estrutura cognitiva do aprendiz” 

(AUSUBEL, 2003, p. 1). Segundo o autor essa interação dará origem a 

significados verdadeiros ou psicológicos, esses únicos, pois a estrutura 

cognitiva de cada aprendiz é única e os conhecimentos adquiridos também o 

serão.  

 O novo conceito formado, posteriormente, poderá servir de 

ancoradouro para novas informações, dando origem a conceitos cada vez mais 

organizados e complexos (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). 

 Esse conhecimento pré-existente na estrutura cognitiva do estudante é 

denominado por Ausubel como subsunçor. Este se revela de extrema 

importância no processo de aprendizagem significativa, pois se este não se 

relacionar adequadamente com o novo conhecimento o processo de 

aprendizagem significativa não ocorrerá. O subsunçor é o ponto de ancoragem 

da nova informação.  

 Contrariamente ao processo de aprendizagem significativa, Ausubel 

define a aprendizagem mecânica. Segundo ele, esse tipo de aprendizagem 

ocorre quando um novo conteúdo não se relaciona com conhecimentos 

existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Sendo assim, o novo material 

incorpora-se a estrutura cognitiva do aprendiz arbitrariamente. Esse é um tipo 

de aprendizagem que geralmente se esquece com facilidade, pois seu processo 

de armazenamento é fraco (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).  

 Devemos, no entanto, ressaltar que esse tipo de aprendizagem pode 

contribuir para uma posterior aprendizagem significativa, quando os conceitos 

memorizados atuam como subsunçores. 

 Mas quando a aprendizagem significativa é capaz de existir? Ausubel 

define duas condições principais para que ela ocorra: 
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1) O material apresentado ao aluno deve ser potencialmente 

significativo; 

2) O aluno deve estar disposto a aprender. 

2.2.1- Material potencialmente significativo 

Quando falamos em material potencialmente significativo estamos 

dizendo que o material com o qual o aluno irá trabalhar deve ter significado 

para ele, despertando seu interesse. Para que isso ocorra, esse material deve 

estar relacionado com algo que o indivíduo já conheça, do contrário, se ocorrer, 

a aprendizagem certamente será mecânica.  

Podemos, no entanto nos equivocar ao acreditar que um material 

potencialmente significativo, possa ser sinônimo de aprendizagem significativa. 

Para que essa última ocorra é de extrema importância à existência de um 

mecanismo de aprendizagem significativa, pois um material logicamente 

significativo pode ser aprendido por memorização se os mecanismos de 

aprendizagem do estudante não forem significativos (AUSUBEL, 2003). 

No entanto, qualquer tipo de aprendizagem depende do aluno, da sua 

disposição para aprender. Ninguém, nenhum material, por mais significativo 

que seja será capaz de ensinar a quem não deseja aprender. Dessa forma, 

percebi que nem sempre o culpado pelo insucesso do aluno é o professor. Isso, 

no entanto, não o isenta de sua responsabilidade e não pode ser usado como 

justificativa para o insucesso da educação. Ouso dizer que existem múltiplos 

fatores que influenciam a aprendizagem, dentre eles cito o sistema educacional 

vigente, o descaso do professor pelo ensino, e a pluralidade cultural/social da 

escola atual. Mas, em geral, crianças pequenas estão sempre dispostas a 

aprender. 

De qualquer forma, a aprendizagem só será significativa se o material 

apresentado se relacionar substancialmente com conceitos ou ideias já 

existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Dessa forma a aprendizagem por 

descoberta, muito utilizada nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental também 

pode ocorrer de maneira mecânica se o material utilizado para trabalhar com o 
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aluno não tiver, para ele, potencial significativo. Na aprendizagem por 

descoberta, os professores acreditam que o simples contato do aluno com o 

material poderá fornecer a ele uma aprendizagem significativa, já que nesse 

momento as crianças encontram-se na fase do concreto.  

No entanto a aprendizagem por descoberta não é sinônimo de 

aprendizagem significativa. Da mesma maneira erra-se ao acreditar que a 

aprendizagem por recepção, aquela muito utilizada em classe, na qual há 

predomínio de aulas expositivas sempre acontecerá de maneira mecânica. 

Qualquer tipo de aula ou material podem ser significativos desde que estejam 

relacionados, logicamente, com aquilo que o aluno já sabe.  

 Ao definir a aprendizagem por recepção significativa o autor afirma que: 

A aprendizagem por recepção significativa envolve, 
principalmente, a aquisição de novos significados a partir de 
material de aprendizagem apresentado. Exige quer um 
mecanismo de aprendizagem significativa quer a apresentação 
de material potencialmente significativo para o aprendiz 

(AUSUBEL, 2003, p. 1).  

No trabalho em sala de aula, para promover uma aprendizagem 

significativa é necessário que o professor elabore um material potencialmente 

significativo. Esse material deve estar relacionado com aspectos da estrutura 

cognitiva do estudante de maneira apropriada e não aleatória, sendo 

imprescindível a identificação prévia das ideias presentes na estrutura cognitiva 

do aprendiz, ou seja, as “ideias âncoras, com as quais se possam relacionar o 

novo material” (AUSUBEL, 2003, p. 1).  

2.2.2- Aprendizagens por recepção significativas 

David Ausubel defende três tipos de aprendizagem que ele chama de 

aprendizagem por recepção significativa: a representacional, a conceitual e a 

proposicional. 

A primeira delas é um tipo de aprendizagem ocorrida ao dar-se 

significados a objetos. Ela é significativa, pois a equivalência entre símbolos 

arbitrários e objetos pode: 
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Relacionar-se de forma não arbitrária, como exemplares, a uma 
generalização existente na estrutura cognitiva de quase todas as 
pessoas, quase desde o primeiro ano de vida – de que tudo tem 
um nome e que este significa aquilo que o próprio referente 
significa para determinado aprendiz (AUSUBEL, 2003, p. 1). 

A aprendizagem representacional aproxima-se, em muitos aspectos, da 

aprendizagem por memorização.  

A segunda é a aprendizagem de conceitos, como o próprio nome 

pressupõe, é aquela na qual o aprendiz compreende os conceitos, os quais 

podem possuir características comuns e serem designadas pelo mesmo símbolo.  

Esse tipo de aprendizagem é subdividida em dois tipos, a de formação 

conceitual que segundo Ausubel (2003) ocorre na maioria dos casos em crianças 

e jovens. Esse tipo de aprendizagem ocorre por experiências diretas por meio de 

formulação e reformulação de hipóteses. O outro tipo, definida como 

aprendizagem por assimilação conceitual, geralmente ocorre com crianças em 

fase escolar, e caracteriza-se pela assimilação de novos conceitos, pois, à medida 

que o vocabulário refina-se e aumenta faz-se novas combinações de referentes 

existentes e reformula-se conceitos anteriores.  

É importante salientar a importância da aprendizagem dos conceitos, 

pois o entendimento e a capacidade de solucionar problemas dependem dos 

conceitos existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Assim, numa sala de 

aula, se os alunos não possuem na sua estrutura cognitiva os conceitos básicos 

que auxiliem na resolução de determinados problemas a aprendizagem por 

recepção significativa não acontece. Os conceitos são caracterizados por nomes 

e “adquire-se através da aprendizagem representacional significativa depois de 

se terem aprendido os significados dos próprios conceitos” (AUSUBEL, 2003, p. 

2).  

O último tipo de aprendizagem por recepção significativa defendida por 

Ausubel (2003) é a de proposições. Esta diz respeito ao aprendizado de ideias e 

significados expressos verbalmente. Essas construções são particulares e variam 

de acordo com as ideias relevantes existentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz.  
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De acordo com Ausubel, o que o aluno já sabe é o fator isolado de maior 

importância que interfere e influencia a aprendizagem. Essas ideias prévias 

servem de ancoradouro para as novas proposições e conceitos. Os conceitos 

antigos são modificados pela interação com os novos conceitos, fornecendo ao 

indivíduo que aprende um novo arranjo na sua estrutura cognitiva. Assim, 

podemos afirmar que a aprendizagem significativa ocorre quando os conceitos 

novos interagem com outros conhecimentos que sejam relevantes e inclusivos, 

desde que estes estejam claros e disponíveis na estrutura cognitiva do aprendiz. 

Quando isso acontece, os conceitos antigos são diferenciados, ressignificados e 

depois se estabilizam.  

2.2.3- O processo de assimilação da aprendizagem 

Para fazer-se entender e expressar claramente como ocorre o processo de 

organização dos conceitos na estrutura cognitiva do aluno, Ausubel; Novak e 

Hanesian (1980) propõem o princípio da assimilação que poder ser 

representado pelo esquema abaixo: 

Ilustração 1: Esquema de principio da assimilação 

 

 

 

Pela análise do esquema podemos notar que o processo de assimilação 

ocorre pela interação entre o conhecimento novo e o antigo, modificando-se em 

função dessa interação. No final não existe mais o conhecimento a ou o A, 

apenas um novo conceito A’a’. Esse novo conceito formado, posteriormente 

interagirá com outros novos conceitos originando sempre produtos diferentes.  

2.2.4- Tipos de aprendizagem significativa 
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forma não arbitrária. Os novos conceitos estão subordinados com a estrutura 

cognitiva do aprendiz, ou seja, aquele conhecimento antigo também chamado 

de subordinante.  

b. Aprendizagem superordenada  

É um tipo de aprendizagem que ocorre pela interação entre conceitos 

subsunçores já presentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Não é necessária a 

apresentação de um conhecimento novo. Os conhecimentos prévios ou os 

subsunçores aprendidos pelo indivíduo interagem entre si dando origem a 

novos conceitos mais elaborados.  

c. Aprendizagem combinatória 

É também chamada de aprendizagem de conceitos ou proposições. Não 

apresenta relações de subordinação ou superordenação com outras proposições 

ou conceitos específicos. Relaciona-se com toda a estrutura cognitiva do 

indivíduo.   

2.2.5- Diferenciação progressiva e reconciliação combinatória 

A diferenciação progressiva ocorre quando, no processo de 

aprendizagem subordinada, o conceito antigo presente na estrutura cognitiva 

do aprendiz se relaciona com o conceito novo modificando-o e se modificando. 

Esse processo pode ocorrer várias vezes, causando uma diferenciação constante 

e progressiva no subsunçor.  

Já no processo de reconciliação combinatória, os conceitos já existentes na 

estrutura cognitiva do indivíduo reconhecem-se como similares e se relacionam 

dando origem a novos conceitos ou significados. Esse processo ocorre 

principalmente na aprendizagem superordenada.   

2.3- Organizadores prévios 

Conforme já dito, Ausubel (2003) define os conhecimentos que já existem 

na estrutura cognitiva do aprendiz como subsunçores. É neles que devem se 

apoiar as novas ideias aprendidas para que novos significados sejam 



 
 

40 

construídos. Porém, nem sempre os alunos apresentam esses conceitos, ideias 

ou proposições sobre determinados conteúdos. O que fazer nesses casos? 

Nesses casos é necessária a utilização dos organizadores prévios, que 

servirão de ancoradouro provisório para que um material de aprendizagem seja 

apresentado e culmine no desenvolvimento de conceitos que facilitem o 

aprendizado posterior.  

Materiais introdutórios podem ser apresentados aos alunos em uma 

determinada disciplina antes do conteúdo a ser trabalhado e do material 

proposto para que o aprendizado ocorra de maneira significativa. Esses 

materiais introdutórios podem funcionar como organizadores prévios quando 

são apresentados destacando aspectos do assunto em um nível alto de 

abstração, generalidade e inclusividade (MOREIRA, 2008).  

Segundo Ausubel, o organizador prévio tem função de fazer a ligação 

entre o que o aluno já sabe e o que deverá aprender, sendo considerado por ele 

como “pontes cognitivas”. De acordo com o autor, o uso dos organizadores 

prévios se justifica por na maioria dos casos nos quais se pretende promover a 

aprendizagem significativa, as ideias relevantes existentes na estrutura 

cognitiva do aprendiz são muito gerais, não possuindo particularidades 

relevantes que poderão servir como ancoradouro para os novos conceitos 

introduzidos. São nesses casos que o organizador prévio se torna o mediador 

entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve aprender (MOREIRA, 2008).  

É importante ressaltar que o organizador prévio, além de servir como 

“ponte cognitiva”, também pode fornecer primariamente as ideias âncora que 

ainda não existam na estrutura cognitiva do indivíduo, para que este tenha a 

possibilidade de aprender significativamente novas ideias. No entanto, se um 

determinado conteúdo é totalmente desconhecido pelos alunos, o material 

introdutório a ser apresentado deverá conter algumas ideias de outras áreas do 

conhecimento das quais o aluno já saiba. Essas ideias podem ser comparadas e 

utilizadas como ponto de ancoragem inicial.  
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Porém, salientamos que não é qualquer material introdutório que se 

constitui num organizador prévio. Da mesma maneira é difícil determinar se 

um material qualquer é ou não um organizador prévio. Resta saber que, de 

maneira geral um organizador prévio deve ser capaz de conseguir identificar 

um subsunçor relevante da estrutura cognitiva de quem irá aprender e 

relacioná-lo eficientemente com o novo material. Deve fornecer uma noção 

geral do novo material num alto nível de abstração sem, no entanto deixar de 

fazer relações importantes e, por último, promover um contexto ideal entre o 

novo material e os subsunçores para que o processo de aprendizagem seja 

significativo (MOREIRA, 2008).  

2.4- A aprendizagem significativa no ensino de Ciências 

Ausubel elaborou uma teoria voltada para a sala de aula e para as 

situações de ensinar/aprender que ali se processam. Esse mesmo autor afirma 

que para ensinar é necessário que o professor identifique os conhecimentos que 

o aluno já possui e os relacione com os novos conteúdos a serem aprendidos.  

Dessa maneira todo material elaborado para a aula deve relacionar-se 

com os conhecimentos prévios dos alunos, sendo de fundamental importância 

para isso o reconhecimento dos conhecimentos anteriores dos discentes.  

No ensino de Ciências esse tipo de trabalho é particularmente 

importante. Diversos são os conteúdos a serem trabalhados e estes, em sua 

maioria, da forma como são ministrados, não se relacionam com praticamente 

nada que os estudantes já conheçam. Os alunos não entendem direito os 

conceitos trabalhados, pois os mesmos agregam nomenclaturas específicas que 

jamais foram ouvidas por eles. Assim é necessário uma ressignificação das 

estratégias utilizadas para que o aluno aprenda.  

A aprendizagem significativa e seus pressupostos podem auxiliar no 

processo educacional, pois fornecem subsídios para que o professor identifique 

o que de importante o aluno sabe e planeje adequadamente as aulas. Esse 

planejamento dele relacionar os subsunçores identificados aos novos conceitos a 

serem aprendidos. Os materiais potencialmente significativos podem ser 
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utilizados no planejamento das aulas para que a aprendizagem possa ocorrer 

satisfatoriamente.  

2.5- Mapas Conceituais  

Os mapas conceituais são definidos por Moreira (2001) como “diagramas 

que indicam relações entre conceitos” (MOREIRA, 2001 p. 2). Esses esquemas 

procuram demonstrar a organização conceitual de uma dada disciplina, ou 

termo. Logo abaixo podemos observar um mapa conceitual que sintetiza e 

detalha os pormenores envolvidos no tema central que é a estrutura cognitiva. 

Moreira (2001) afirma que os mapas conceituais podem ser utilizados em 

todos os níveis da educação formal, já que representão explicitamente os 

conceitos que uma pessoa possui sobre determinado assunto. Dessa forma, 

podem ser utilizados como ferramentas para negociar significados.  .  

Figura 1: Exemplo de mapa conceitual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/a-utilizacaomapas-

conceituais-no-ensino-fisica.htm. 

Desse modo, como demonstra a figura 1 acima, os mapas representam as 

relações significativas entre os conceitos por intermédio de esquemas que 

concebem um conjunto de significados encaixados tendo como referência a 

palavra inicial.  Ainda segundo esse autor, os mapas constituem-se como 
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ferramentas capazes de fornecer ao professor inúmeras informações sobre 

hierarquização conceitual, síntese, criatividade, assim como permite que o 

mesmo avalie a aprendizagem do aluno, ou seja, sua evolução conceitual.  

Segundo Moreira (2006) essa ferramenta além de facilitar a 

aprendizagem significativa serve eficientemente como método de avaliação dos 

subsunçores dos estudantes sobre um tema pré-determinado.  

Mapear conceitos foi uma estratégia desenvolvida por J. D. Novak com 

intuito de promover a aprendizagem significativa. Esses esquemas são 

geralmente utilizados para avaliar se ocorreu ou não a aprendizagem 

significativa. Porém também podem ser utilizados para identificação dos 

subsunçores necessários a matéria de ensino, reconhecer os significados 

presentes na estrutura cognitiva do aprendiz e podem servir como um 

organizador prévio fazendo pontes cognitivas entre o que o aluno já sabe e o 

que deverá aprender significativamente (MOREIRA, 2001).  

Para construir um mapa conceitual, de acordo com Moreira (2001), é 

necessário: 

1. Identificar os conceitos chaves do conteúdo que se quer mapear, 

limitando-os entre 6 e 10; 

2. Ordenar os conceitos dos mais gerais colocando-os no topo do mapa e 

os outros vão logo abaixo diferenciando-os progressivamente; 

3. Conectar os conceitos com linhas colocando entre essas palavras chave 

que definam a relação entre eles; 

4. Deve-se fazer uma reconstrução dos mapas para que conceitos mais 

específicos apareçam, pois em uma primeira construção esses 

conceitos podem ser pobres; 

5. O mapa conceitual pode ser traçado de diferentes maneiras, e 

modificam-se à medida que se compreende melhor as relações entre 

os conceitos. 
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2.5.1 - Uso de mapas conceituais como recursos para o ensino 

Os mapas conceituais como recurso instrucional, foram desenvolvidos, 

pelo professor Joseph Novak na metade dos anos 1970 na Universidade de 

Cornell e pode ser utilizado por estudantes de quaisquer idades.  

Como recursos para o ensino os mapas conceituais mostram as relações 

de subordinação e superordenação que podem afetar a aprendizagem. Por se 

tratarem de representações concisas dos conceitos que estão sendo trabalhados 

em determinados momentos, Moreira (2001) afirma que estes diagramas podem 

facilitar a aprendizagem significativa. Um mapa conceitual deve apresentar os 

conceitos de uma disciplina qualquer em posições bem definidas e com relações 

de poder. Ou seja, dos conceitos mais gerais para os mais específicos.  

Do ponto de vista ausubeliano, a utilização dos mapas conceituais no 

ensino deve ser bem planejada de maneira a promover a diferenciação 

progressiva e explorar “relações entre proposições e conceitos, evidenciar 

semelhanças e diferenças significativas e reconciliar inconsistências reais ou 

aparentes” (MOREIRA, 2001, p. 9). 

Como instrumento avaliativo os mapas conceituais podem ser utilizados 

a fim de obter informações sobre a estrutura que o aluno consegue determinar 

ou elaborar para um conjunto de conceitos previamente trabalhados ou não 

(MOREIRA, 2001). Isso pode ocorrer, por exemplo, na construção de um mapa 

conceitual pelos alunos no início e no final de um programa de instrução. No 

início, os mapas fornecem ao professor uma ideia dos conhecimentos 

apresentados pelos alunos sobre o assunto abordado e no final permite avaliar a 

evolução conceitual e se ocorreu a aprendizagem significativa. Sobre isso, 

Moreira afirma que: 

Os mapas conceituais se constituem em uma visualização de 
conceitos e relações hierárquicas entre conceitos que podem ser 
muito úteis, para o professor e para o aluno, como uma maneira 
de exteriorizar o que o aluno já sabe (MOREIRA, 2001 p. 12). 

Assim sendo os mapas conceituais podem ser utilizados como uma 

maneira de representar a estrutura cognitiva do sujeito que aprende. Essa 

representação tanto acontece no início para representar o que o aluno já sabe, no 
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meio da instrução para identificar mudanças e oscilações na estrutura cognitiva 

do aluno, ou no final da instrução para avaliar o grau da aprendizagem e se ela 

ocorreu de maneira significativa.  

Segundo Moreira (2001) os mapas conceituais ainda podem ser utilizados 

como padrão de comparação quando são elaborados pelos alunos ao início e ao 

final de um programa de instrução. O autor salienta que esses esquemas podem 

ser utilizados em quaisquer níveis da educação, tanto na escola secundária 

quanto na primária, pois se destinam a representar relações significativas entre 

conceitos.  

Os alunos constroem um mapa conceitual pela utilização de palavras. 

Estas representam conceitos que formam proposições as quais expressam um 

significado que o próprio aluno atribui às relações que estabelece entre os 

conceitos, exteriorizando o entendimento sobre um determinado assunto. Em 

um mapa conceitual os alunos explicitam as relações entre os conceitos, 

fornecendo ao professor a possibilidade de mapear conceitos para avaliar a 

aprendizagem.  

Todo conhecimento é construído pelas pessoas e não descoberto. Dessa 

maneira existe uma estrutura de pensamento intrínseca a todo conhecimento. 

Os mapas conceituais produzidos pelos alunos apresentam dados qualitativos 

ricos em significados. Cabe ao professor interpretá-los e obter informações 

daquilo que o aluno está expressando, reconhecendo os significados que o 

discente atribui ao conteúdo ensinado, ou seja, a estrutura na qual seu 

pensamento se organiza.   
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CAPÍTULO 3 

VIGOTSKI 

3.1- A relevância da palavra na construção de conceitos  

Segundo Vigotski (2001) a linguagem é o instrumento fundamental na 

construção da subjetividade.  

No processo de formação de conceitos o emprego funcional da palavra 

como meio de orientação da compreensão é fundamental. A formação dos 

conceitos e a aquisição de sentido ocorrem por meio da palavra, processo do 

qual também participam todas as funções intelectuais do indivíduo.  

Para Vigotski, apesar de o processo de formação de conceitos ser 

determinado por associações, pensamentos, representações, juízo e a tendências 

determinantes, não é reduzido a esses. A formação de conceitos está 

intrinsecamente ligada à maneira como a palavra é empregada, e ela é o meio 

intermediário que orienta o indivíduo no sentido de resolver os problemas 

diante dos quais se depara. Todos os processos psicológicos de formação de 

conceitos são mediados pela palavra, levando o indivíduo a novas combinações, 

adquirindo um sentido funcional verdadeiro (VIGOTSKI, 2001).  

De acordo com o autor: 

O conceito é impossível sem palavras, o pensamento em 
conceitos é impossível fora do pensamento verbal, em todo esse 
processo, o momento central, que tem todos os fundamentos 
para ser considerado causa decorrente do amadurecimento de 
conceitos, é o emprego específico da palavra, o emprego 
funcional do signo como meio de formação de conceitos 
(VIGOTSKI, 2001 p. 170). 

O meio onde a criança vive deve estimulá-la por meio da criação de 

problemas, apresentando-lhes novas palavras para que seu pensamento 

desenvolva todas as potencialidades possíveis.  

A utilização da palavra como meio de formação de conceitos é 

determinante na transformação intelectual que ocorre entre a infância e a 

adolescência (VIGOTSKI, 2001). Dessa maneira, quanto mais rico o vocabulário 

de uma criança, ou seja, quanto maior o seu contato com palavras, maior será o 
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desenvolvimento das suas potencialidades intelectuais na transição 

infância/adolescência.  

Ainda que, quando empregadas na infância, certas palavras pareçam não 

causar nenhuma mudança no desenvolvimento intelectual, e as crianças 

pareçam não compreender o real significado da palavra utilizada, estas 

interagem com o todo complexo da rede de pensamento dela. Essa interação é, 

na maioria dos casos imperceptível nas primeiras idades, porém, quando na 

adolescência, ao dominar seu processo de formação de conceitos, a palavra 

aprendida anos antes, terá importância na elaboração de novos significados.  

Durante a infância a criança constrói inúmeros significados e esses, são 

motivados por interferências de sentido encontrado nas palavras. Vigotski 

afirma que o significado da palavra evolui de acordo com o amadurecimento 

cognitivo infantil. O desenvolvimento cognitivo humano só se acelera após a 

aquisição da linguagem na infância. No entanto para que o potencial 

linguístico/cognitivo da criança se desenvolva, ela precisa compreender o 

processo de organização do seu pensamento, articulando-o com palavras para 

assim interagir socialmente. É o processo conhecido por elaboração de conceitos 

(VIGOTSKI, 1999).  

A linguagem é fundamental nesse processo. É ela que agirá como 

mediadora entre os mundos intrapsicológico e exterior da criança. É por meio 

desse processo de mediação da linguagem que o homem inicia seu processo de 

interação com o outro e o mundo social.  

As crianças constroem seu desenvolvimento cognitivo pela elaboração de 

conceitos. Porém um conceito não se constitui numa simples associação entre 

ideia e palavra de forma imutável e permanente. Este se modifica e evolui à 

medida que a criança aprende o processo que é chamado por Vigotski (1999) de 

formação de conceitos.  

Existem basicamente dois tipos de conceitos que apesar de se formarem 

de maneira distinta, interagem durante o processo de maturação infantil, o 

cotidiano e o científico. Os primeiros derivam da experiência de cada criança 

com o mundo no qual convivem e descobrem. São originados a partir de 
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experiências concretas partindo em rumo ao abstrato, se tratando, portanto, de 

um conteúdo empírico.  

Já os conhecimentos científicos podem ser definidos por meio de 

abstrações que na maioria dos casos são explicadas às crianças através da 

utilização das palavras por um adulto. A partir de então essas abstrações 

passam a figurar na mente da criança. Ao dominar os conceitos por meio do 

emprego das palavras a criança desvincula o pensamento que antes estava 

restrito apenas a experiências práticas do cotidiano e pode realizar operações 

mentais utilizando generalizações a partir de um exemplo abstraído da 

realidade. A esse processo Vigotski (1999) chama de pensamento conceitual que 

para ele é adquirido principalmente pela linguagem e na escola. 

Dessa forma, compartilhamos da ideia de Vigotski, pois acreditamos que 

o emprego da palavra específica e correta, nos primeiros anos das Séries inicias 

do Ensino Fundamental, possa contribuir para um aprendizado posterior 

correto e eficiente. Mesmo que nessas primeiras idades, os alunos não consigam 

identificar os reais significados envolvidos na palavra, mas por já terem tido 

contato com o termo, poderão elaborar conceitos específicos na transição da 

infância para a adolescência.  

3.2 - Processo de formação de conceitos 

Para formar-se um conceito, participam todas as funções intelectuais do 

indivíduo, porém no momento central dessa formação a palavra funciona como 

meio de orientação arbitrária da atenção. Nesse contexto, a palavra tem função 

indicativa, ou seja, indica determinado atributo. Esses atributos são o 

significado da palavra que posteriormente será relacionado a situações 

concretas, formando conceitos que ampliados transferem-se para outras 

situações concretas. Assim, a palavra que inicialmente era indicativa torna-se 

significativa.   

Vigotski (2001, p. 239) afirma que “no uso da palavra como meio de 

formação de conceitos surge à estrutura significativa original que podemos 

denominar de conceitos na verdadeira acepção desta palavra”.  
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Nas crianças, os conceitos aprendidos evoluem transitando de uma 

estrutura de generalização para outra. A palavra funciona como a alavanca 

inicial desse processo de evolução conceitual. As novas palavras apresentadas a 

uma criança estão, naquele momento, ligadas a um significado, que é aprendido 

por esta, porém, essas generalizações, no momento elementares, vão evoluindo 

e são substituídas por generalizações em níveis mais elevados e terminam assim 

por formar conceitos verdadeiros.  

Em suma, a criança desenvolve a compreensão sobre um novo conceito, 

quando esta compreende a palavra que lhe foi apresentada. Este processo, no 

entanto, é lento e psicológico, desenvolvendo-se gradualmente a partir de uma 

vaga noção, no entanto, ao conhecer pela primeira vez o significado de uma 

palavra inicia-se o processo de desenvolvimento de novos conceitos mais 

elaborados e tudo isso vai ocorrer durante longos períodos. Assim, surgem 

primeiros conceitos mais gerais, e posteriormente os mais particulares.  

3.3 - Aprendizagem de conceitos científicos 

A aprendizagem de conceitos científicos infantis ocorre geralmente na 

escola. Esta possui uma enorme influência no processo de desenvolvimento 

desses conceitos, sendo determinante no processo de evolução intelectual do 

jovem.  

Desde as primeiras idades, na escola, as crianças devem aprender os 

conhecimentos científicos. De acordo com Vigotski (2001), esses conceitos não 

surgem no intelecto da criança a não ser que sejam a elas apresentado. Esse 

processo de apresentação dos conhecimentos científicos é importante, mesmo 

que se façam por meio de generalizações elementares inferiores preexistentes, 

pois a partir dele, conceitos científicos mais elaborados irão se formar. “Os 

conceitos científicos são os portões através dos quais a tomada de consciência 

penetra no reino dos conceitos infantis” (VIGOTSKI 2001, p. 295).  

Para se ensinar um conceito científico, o professor pode partir dos pré-

conceitos de uma criança e esta, através da aprendizagem, os desenvolverá. 

Esse processo deve ser mediado pela palavra, pois esta motiva a criança e 
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antecede qualquer tipo de atividade, inclusive a escrita, sendo esta motivada 

pelo som da palavra pronunciada e entendida no interior do indivíduo 

(linguagem interior).  

Segundo Vigotski, a aprendizagem sempre antecede o desenvolvimento. 

Uma criança, primeiro aprende determinada coisa, e no momento pode nem 

saber utilizá-la, e a sua aplicação somente se dará após seu desenvolvimento 

ocorrer. Aprendizagem e desenvolvimento não caminham juntos durante a 

vida escolar. Primeiro se aprende, depois se desenvolve, e baseada nisso, posso 

afirmar a possibilidade de se ensinar alguns conceitos científicos já no início da 

vida escolar. O aluno pode aprender e quando seu desenvolvimento ocorrer ele 

saberá utilizar o que aprendeu.  

O currículo da escola forma uma estrutura de conhecimentos que são 

aplicados durante um ano letivo. Esses conhecimentos em sua maior parte não 

coincidem com o desenvolvimento das crianças, por esse motivo, aquele 

conhecimento que é aplicado naquele ano poderá auxiliar os alunos 

futuramente mais do que no presente, pois mesmo que o aluno tenha êxito em 

determinados conteúdos, geralmente as funções psíquicas relacionadas a 

aprendizagem interior não coincidem. 

Apesar de não ocorrerem ao mesmo tempo, aprendizagem e 

desenvolvimento mantêm íntimas relações. Por estar a frente do 

desenvolvimento, a aprendizagem desencadeia esse processo. As disciplinas 

escolares têm esse papel, de influenciar o desenvolvimento em sua área, e é essa 

toda a importância do ensino científico (que ocorre na escola), influenciar e 

promover o amadurecimento.  

“A aprendizagem pode interferir no curso do desenvolvimento 
e exercer influência decisiva porque essas funções ainda não 
estão maduras até o início da idade escolar e a aprendizagem 
pode, de certo modo, organizar o processo sucessivo de seu 
desenvolvimento e determinar o seu destino” (VIGOTSKI, 2001 
p. 337). 

Ao professor, cabe orientar o aluno e colaborar para que este aprenda 

aquilo que não sabe fazer sozinho. Ou seja, a criança vai aprender o novo, e esse 
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é o processo central de toda a aprendizagem. Certas atividades que hoje são 

feitas com auxílio do professor, amanha serão feitas pelo aluno sem orientação. 

3.4 - Zona de desenvolvimento imediato e atual 

Segundo Vigotski, crianças diferentes possuem zona de desenvolvimento 

imediato também diferentes (ZDI). Por ZDI poderíamos definir como o nível de 

desenvolvimento mental do indivíduo que irá variar pela capacidade de 

resolução de problemas não direcionados a suas idades. Por exemplo: 

Ilustração 1: Exemplo de zonas de desenvolvimento 

   

 

 

No esquema acima, temos duas crianças da mesma idade (9 anos), a 

primeira resolve problemas que deveriam ser para crianças de 12 anos, e a 

segunda só consegue resolver problemas para crianças de 10 anos. Dessa forma 

a ZDI da criança 1 é de 3 anos, enquanto a ZDI da criança 2 é de 1 ano.  

Podemos perceber então, que para a mesma idade, o nível de desenvolvimento 

mental não é o mesmo. Dessa forma, em uma sala de aula, as crianças vão 

possuir muitas diferenças, estas determinadas pela zona de desenvolvimento 

imediato, derrubando a hipótese de Zona de desenvolvimento atual, segundo a 

qual, crianças na mesma idade possuem desenvolvimentos semelhantes. 

Ainda segundo Vigotski, crianças orientadas podem resolver problemas 

mais difíceis do que quando sozinhas, podendo fazer mais do que se pensa, 

respeitando o limite da ZDI. A partir disso podemos reafirmar a importância do 

papel do professor na orientação das atividades e do trabalho em grupo 

realizado pelos alunos. Nesses casos, novamente a aprendizagem passará a 

frente do desenvolvimento e o conduzirá, esse tipo de aprendizagem é definido 

por Vigotski como BOA, e sempre deve respeitar o limite de possibilidade de 

aprendizagem infantil, ou seja, até onde ela pode ir. 

Criança 1: 9 anos 

Criança 2: 9 anos Resolve problemas para crianças de 10 anos 

Resolve problemas para crianças de 12 anos 
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Na escola, as matérias de ensino devem sempre exigir mais das crianças 

do que elas podem dar, nisso reside um ensino sadio, pois dessa forma, o 

desenvolvimento de diversas funções é desencadeado. Assim, derrubamos 

aquele velho discurso, segundo o qual as crianças não são capazes de aprender 

os conhecimentos científicos por serem estes por demais complexos. Desde que 

estejam dentro da zona de desenvolvimento imediato, esses conceitos podem 

ser ensinados e aprendidos. Vale ressaltar, no entanto que ensinar a uma 

criança aquilo que ela não é capaz de aprender ou o que ela já sabe fazer 

sozinha é inútil. Assinalamos também que em alguns casos, a aprendizagem 

pode se dar acima ou abaixo da ZDI.   
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CAPÍTULO 4 

O PERCURSO METODOLÓGICO  

4.1 - A pesquisa 

Categorizei essa pesquisa como de intervenção, baseada na abordagem 

qualitativa.  

Na pesquisa de intervenção, o pesquisador intervém no ambiente 

modificando os processos ou contribuindo com eles. De acordo com Chizzotti 

(2006), a pesquisa de intervenção é uma pesquisa ativa e tem a finalidade de 

“orientar a ação em situações concretas” (CHIZZOTTI, 2006 p. 77). 

A pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1997), é um tipo de 

abordagem na qual os dados recolhidos são ricos em pormenores descritivos e 

as questões que se quer investigar têm o objetivo de conhecer os fenômenos em 

toda a sua complexa rede de significados, dando atenção a comportamentos e 

seus sentidos a partir dos sujeitos da investigação. 

Para condução do trabalho me baseei em uma pergunta norteadora: 

Quais os limites e as possibilidades podem ser delineados numa 

intervenção sobre o ensino Evolutivo de Zoologia em Séries Iniciais da escola 

básica, utilizando-se na execução e nas análises dos resultados os pressupostos 

da Teoria de Aprendizagem Significativa de David Ausubel e o processo de 

formação de conceitos por meio da linguagem de Vigotski?  

Para tal, coletei informações sobre os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre os animais (subsunçores); planejei e apliquei uma ação educativa sobre os 

animais, tendo como princípio norteador a evolução; avaliei junto aos alunos a 

influência desse enfoque na aprendizagem; sugeri uma abordagem evolutiva 

para o ensino dos animais nas séries iniciais abrindo caminhos para 

aprendizagens posteriores mais complexas. A esse processo, proponho a criação 

do termo “Trilhas Pedagógicas”. 
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4.2 - O desenvolvimento da pesquisa 

A Pesquisa foi realizada na Escola Municipal Frangedeon, localizada no 

bairro Jequiezinho na cidade de Jequié-BA. A escola foi escolhida pela 

disponibilidade encontrada junto à professora da turma em ceder-me algumas 

aulas para a pesquisa.  

Trabalhei com uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental, pois nessa 

fase de escolarização, o conteúdo zoológico é apresentado para os alunos. 

Durante os períodos de trabalho assumi o papel de professora.  

Desta forma os sujeitos da pesquisa foram o professora (pesquisadora) e 

os alunos. Na pesquisa de intervenção estão imersos no contexto da pesquisa 

todos os envolvidos no processo, inclusive o pesquisador, e este deve tentar 

abstrair-se ao máximo para que os resultados tenham a validade esperada 

(CHIZZOTTI, 2006).  

Para coleta de dados utilizei o diário de campo, as produções dos alunos 

escritas ou em desenhos, mapas conceituais e fotos.  

4.3 - Descrição da intervenção 

Antes de realizar efetivamente as atividades propostas para este 

trabalho, fiz visitas regulares à turma que variavam de duas a quatro horas 

diárias. Essas visitas ocorreram durante o mês de maio, três vezes por semana. 

Foram 11 encontros durante os quais observei o trabalho realizado pela 

professora em sala de aula e o desempenho dos alunos. 

A intervenção foi dividida em duas partes. A primeira parte ocorreu no 

dia 19 de Abril de 2012 e teve como intenção identificar os subsunçores dos 

estudantes. A segunda parte ocorreu após análise da primeira parte bem como 

o planejamento das ações educativas necessárias. Esta ocorreu no período de 29 

de Maio a 15 de Junho de 2012 sendo subdividida em seis momentos. Somente 

durante esses encontros eu assumi a docência da turma.  

Na primeira parte, propus uma atividade que envolveu a construção de 

mapas conceituais pelos alunos. Antes desse momento explanei sobre a 
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construção de um mapa conceitual. Utilizei exemplos para a explicação, porém 

nenhum deles versou sobre os animais de maneira a evitar que os alunos os 

reproduzissem. Os alunos foram instruídos a construir os mapas conceituais em 

folhas de papel ofício, de maneira que o mesmo pudesse, individualmente, 

explicar seu mapa. Essa explicação foi anotada e posteriormente analisada.  

Utilizei os mapas para identificar e avaliar os conhecimentos prévios. 

Lembrando o que foi dito anteriormente de que os mapas conceituais podem 

ser considerados diagramas hierárquicos que refletem de certa maneira a 

organização conceitual de determinado tema. Este representa uma das muitas 

maneiras de se estruturar um conceito podendo ser utilizados tanto na 

instrução quanto na avaliação da aprendizagem (MOREIRA, 2001). 

Finalizei esta etapa realizando uma atividade na qual os alunos falavam 

espontaneamente sobre o que sabiam e desejavam saber sobre os animais. 

Classifiquei as respostas nas categorias: Certezas provisórias e Dúvidas 

temporárias.  

A categoria Certezas provisórias diz respeito às ideias que os alunos 

apresentam sobre os animais de maneira geral, e a Dúvidas temporárias se 

referem às dúvidas que os alunos apresentam sobre determinada característica 

dos animais. Nessa etapa, as falas dos alunos foram anotadas para posterior 

análise. 

Esse tipo de trabalho toma como princípio que o aluno não é uma tábula 

rasa e que antes de trabalhar qualquer conteúdo sobre os animais, eles já sabem 

algo sobre eles. E foi esse conhecimento sobre os animais que intentei conhecer 

nessa atividade. Quando o aluno é questionado sobre algo, ele tende a falar 

aquilo que possui significado para ele, além de demonstrar o seu modo de ver 

as coisas. Esse pensamento, bem como os pontos acima descritos foram 

inspirados num artigo intitulado: Projeto? O que é? Como se faz? de Fagundes; 

Sato e Moçada, (1999). Os autores propõem esse tipo de estratégia para 

elaboração de um projeto para aprender, realizando um levantamento 

preliminar com os alunos sobre “suas certezas provisórias e suas dúvidas 

temporárias” (FAGUNDES; SATO; MOÇADA, 1999 p.17). 



 
 

56 

Analisei as atividades e identifiquei os conceitos subsunçores dos alunos, 

e seu nível cognitivo. Com base nessa identificação e no referencial teórico, 

planejei as aulas (intervenção) propondo um material potencialmente 

significativo, pois segundo Ausubel, não basta apenas identificar os 

subsunçores, mas as aulas ministradas devem ser potencialmente significativas, 

ou seja, o aluno deve querer aprender e o conteúdo deve ter significado para 

ele.   

A segunda parte foi a intervenção, subdividida em seis momentos, 

dentre os quais o ultimo foi o da avaliação. Esses seis momentos e as respectivas 

atividades que ocorreram em cada um estão apresentados na descrição dos 

resultados. Em todas as ações em sala de aula utilizei os referenciais de ensino 

que delimitei. 

No percurso da intervenção foram utilizadas algumas atividades que 

funcionaram como organizadores prévios. Estes, como delimitei nos 

referenciais são atividades ou materiais introdutórios que tem função de fazer a 

ligação entre o que o aluno já sabe e o que deverá aprender, podendo servir 

como ancoradouro para os novos conceitos introduzidos. 

 Para avaliar o trabalho realizei as mesmas atividades propostas para 

identificar os subsunçores. Dessa forma pude comparar com os resultados 

iniciais e observar se houve ou não rearranjos na estrutura cognitiva dos alunos. 

Quando o aluno aprende, novos subsunçores são criados em decorrência da 

associação dos subsunçores antigos com os conceitos novos, o que gera um 

novo subsunçor modificado e mais específico.  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 - A observação prévia 

Durante a observação e conversas informais com a professora da turma, 

constatei que os alunos apresentavam dificuldades para ler e escrever. Os 

trabalhos propostos em sala de aula se restringiam à cópias de textos. Na 

maioria das vezes os alunos levavam quase toda a tarde para copiá-los. Àqueles 

que terminavam primeiro, era lhes dado uma atividade para contar de 1 a 100 

ou um desenho qualquer para pintar. Nenhum conteúdo disciplinar era 

trabalhado, apenas os textos e as contas, as quais eram denominadas pela 

professora como aulas de Português e Matemática. Quando questionada quanto 

aos conteúdos das outras disciplinas como Geografia, Ciências e História a 

professora afirmou que esses conteúdos não eram trabalhados, pois “se os 

alunos não sabiam ler, como iriam aprender essas coisas”.  

Sabe-se que a linguagem escrita difere da oral por ser mais complexa e, 

seu processo de aprendizagem, desenvolve-se principalmente na escola. No 

entanto, na sociedade atual, nem todos os alunos têm acesso a esse tipo 

particular de produção humana. Na verdade, os alunos não estão aprendendo o 

mínimo necessário na escola para serem considerados indivíduos letrados. E é a 

escola a responsável por ensinar aos alunos como utilizar a linguagem, tanto 

dentro quanto fora dela, e é este último o intuito principal do ensino da 

linguagem pela escola (TEMPLE, 2007). Dessa forma, podemos afirmar que a 

escola está sendo omissa em relação ao seu papel. Os alunos apenas sabiam 

copiar o que foi escrito, não identificavam a maioria das letras e então nada que 

transcreviam fazia sentido ou tinha importância para eles.   

Aliado a isso, pude notar pela fala da professora ideários pedagógicos 

implícitos permeados de justificativas preconceituosas sobre porque a 

população pobre não aprende além de outros problemas como: professores com 

formação acadêmica precária, pouca ou nenhuma formação continuada, 
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péssimas condições de trabalho e pouca ou nenhuma vontade de contribuir 

com o processo de ensino aprendizagem.  

Trabalhar com alunos que não sabiam ler foi uma das principais 

dificuldades que enfrentei nesse trabalho e de certa forma foi um fator 

limitante. Além da necessidade de modificar muitas das atividades que foram 

programadas, tive de enfrentar a descrença e desilusão dos alunos com relação 

ao ensino. Percebi que as crianças no ensino fundamental I sofrem de um 

verdadeiro descaso, pois não é dado, a essa etapa da escolarização, sua devida 

importância e seu potencial de aprender é, na maioria das vezes, subestimado e 

isso é notado na fala da professora quando afirma que o livro didático não é 

distribuído porque os alunos não conseguiriam aprender.  

Além disso, percebi que nos primeiros anos da escolarização há uma 

valorização da escrita em detrimento da leitura, o que torna os alunos 

indivíduos copistas, ou seja, apenas desenham e reproduzem o que já foi escrito 

por outros. Assim sendo, o aluno não se apropriou da linguagem escrita, mas 

desenvolveu habilidades para escrever ou “desenhar” o que foi escrito.  

Observamos também que o livro didático adotado pela escola não era 

distribuído aos alunos nem tampouco utilizado. Em justificativa a professora 

declarou que o livro era muito complicado para o nível cognitivo dos alunos. 

Sabemos que nessa idade, segundo programa do próprio governo federal, mais 

especificamente do Ministério da educação (Pacto Nacional pela Alfabetização 

na idade certa) os alunos do 3º ano do ensino fundamental já deveriam saber ler 

e escrever, ou seja, estarem alfabetizados (MEC, 2013). 

Aos oito anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão 
do funcionamento do sistema de escrita; o domínio das 
correspondências grafofônicas, mesmo que dominem poucas 
convenções ortográficas irregulares e poucas regularidades que 
exijam conhecimentos morfológicos mais complexos; a fluência 
de leitura e o domínio de estratégias de compreensão e de 
produção de textos escritos (MEC, 2013). 

Os livros didáticos, por mais problemas que tenham, são elaborados 

considerando esse aspecto. Acredito, que mesmo considerando que os alunos 

não sabiam ler, o que em minha opinião não é culpa deles, o livro didático 
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deveria ser entregue, pois por meio dele as crianças poderiam ter contato e 

curiosidade pela leitura.  

Além disso, como a maioria dos conhecimentos escolares não coincide 

com o desenvolvimento cognitivo infantil, e segundo Vigotski (2001), assim 

deve ser, pois a aprendizagem é uma alavanca para o desenvolvimento e deve o 

preceder, as justificativas da professora em não entregar o livro didático não se 

respaldam. 

Vale ressaltar que a constatação, feita por mim, de que os alunos não 

reconheciam as palavras que escreviam assim como a maioria das letras do 

alfabeto, só ocorreu após o início da aplicação da intervenção. Antes eu somente 

tinha conhecimento das suas dificuldades de leitura e escrita, e isso foi dito pela 

própria professora da turma, porém, não imaginava que todos os alunos da sala 

não sabiam ler o que escreviam.  

5.2 - A intervenção  

5.2.1 - Primeira parte 

A fim de identificarmos os possíveis subsunçores presentes na estrutura 

cognitiva dos alunos realizei a atividade prévia descrita abaixo a qual ocorreu 

no dia 19 de abril de 2012. De acordo com Ausubel (2003), subsunçor é todo 

conhecimento presente na estrutura cognitiva do aluno, que possa relacionar-se 

de forma significativa e integradora a conceitos subordinantes, promovendo a 

modificação da estrutura cognitiva do aprendiz.  

Para coletar esses subsunçores, tinha planejado que os alunos 

construíssem um mapa conceitual sobre um animal que eles escolhessem e 

depois o explicassem. E a explanação dos alunos sobre os seus mapas 

conceituais seria gravada individualmente. Segundo Moreira (2001), os mapas 

conceituais podem ser construídos a partir de um tema central, e irá demonstrar 

as relações entre conceitos e suas hierarquias, exteriorizando o que o aluno já 

sabe, constituindo-se como uma aproximação do conhecimento prévio 

(subsunçor) do estudante.   
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Iniciei, explicando aos alunos o que era e como se construía um mapa 

conceitual. Para isso desenhei um mapa no quadro de giz e depois construímos 

(pesquisador e alunos) um mapa conceitual com o tema internet.    

Em seguida, expliquei que eles deveriam construir um mapa conceitual 

sobre um animal qualquer que escolhessem. Para a realização da atividade 

distribuí folhas de papel ofício coloridas e pedi que iniciassem a construção do 

mapa individualmente. Nesse momento percebi dificuldades em desenvolver o 

trabalho, não cognitivas, mas porque não sabiam escrever sem copiar de algum 

lugar.   

Diante da dificuldade, foi necessário chamar os alunos individualmente 

para auxiliá-los no desenvolvimento do mapa conceitual. Eles viam um a um, e 

eu perguntava o nome do animal que eles tinham escolhido. Quando eles 

diziam, eu escrevia em um papel e eles transcreviam para a atividade. Da 

mesma forma acontecia com todas as outras palavras faladas sobre aquele 

animal escolhido, e então os mesmos começavam a montar o mapa. É 

importante assinalar que eu não escrevi no mapa dos alunos, nem muito menos 

tracei as linhas e ligações para eles. Somente copiava em outro papel o nome do 

animal, bem como o que eles diziam sobre ele, e sozinhos eles traçavam o seu 

mapa, apenas copiando as palavras que eu havia escrito e que eles haviam 

ditado.  

Os mapas conceituais não são autoexplicativos, foi necessário que seus 

autores, nesse caso, os alunos o explicassem para que eu pudesse interpretá-los. 

Infelizmente, eles não puderam explicar da maneira como eu tinha planejado, 

pois não conseguiam identificar as palavras que tinham escrito, porém quando 

diziam as características dadas aos animais eu questionava o porquê, e anotava 

as justificativas num bloco de papel com o nome de cada aluno. 

Gostaria de deixar registradas as dificuldades enfrentadas para 

realização desta etapa. Não sabia que essa deficiência na leitura era tão grave. 

Os alunos ficavam dispersos enquanto um estava comigo construindo seu 

mapa. Foi um trabalho demorado e que de certa forma limitou o andamento da 

pesquisa. Essa etapa da pesquisa levou-me a reflexão sobre o porquê dos alunos 
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aprenderem a copiar e não a ler e escrever sozinhos, considerando que a 

habilidade de apropriar-se da linguagem escrita perpassa o processo de 

aquisição de habilidades motoras para escrever.  

Segundo Temple (2007), as práticas pedagógicas atuais relativas ao 

letramento têm se restringido mais ao treino das habilidades motoras do que 

necessariamente ao ensino da linguagem. Sobre isso, Vigotski (2001) afirma que 

a partir da aprendizagem a criança se desenvolve, expressando-se livremente 

pela fala, desenhos, e por fim representando o pensamento por meio da escrita, 

decompondo as palavras em sons particulares e restaurando-a nos sinais 

escritos. Quando, durante o processo de aprendizagem, supervalorizamos a 

escrita e a aprendizagem das letras, o processo de escrever torna-se mecânico, 

culminando na formação de alunos copistas, ou seja, que não conseguem ler e 

escrever sozinhos.  

Analisei os mapas conceituais elaborados pelos alunos e as informações 

coletadas foram divididas nas categorias: Morfologia e classificação, Ecologia, 

Comportamento, Dimensão afetiva, Noções de parentesco, Origem e evolução, 

demonstradas no Quadro 1, abaixo: 
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Quadro 1: Informações dos mapas conceituais iniciais produzidos pelos alunos. 

Animais 
(citações/cat

egorias ) 

Morfologia e 
classificação 

 

Ecologia Comportamento Dimensão afetiva Noções de 
parentesco 

Origem e 
evolução 

Cachorro 
(3) 

Dente afiado, boca 
grande, ossos, 
cheio de pêlo,corre 
rápido 
 

 Morde se perturbar 
ele, gosta de comer, 
faz xixi. 

Pêlo bonito, Bonito, lindo, fica feliz 
quando come, bom, tem medo (o aluno) 
de bactérias (por causa do carrapato), 
brinca com ele, eu gosto, eu amo.  

 Deus criou 

Cavalo 
(2) 

 Come mato Anda Serve para Transporte, monta cela   

Borboleta 
(2) 

Várias cores, forma 
interessante, asas 

 Voa, voa e faz 
ninho para o filhote 

Bonita, gosta   

Gato 
(2) 

Tem pêlo branco e 
preto, pêlo para 
proteger do frio 

Come ração para 
crescer 

 Alimentar para ele não morrer 
Bonzinho (ele entra e sai quando eu 
mando), bonito, gosta de carinho para 
relaxar 

  

Leão 
(2) 

Peludo Carnívoro Caça e corre rápido Feroz, forte, rei da floresta, perigoso 
(não pode ficar solto) 

  

Pássaro 
(2) 

Bico, asas, pé todo 
branco 

Descasca côco (bico) Fica no pau, voa 
para se locomover 

   

Coelho 
(1) 

Olhos vermelhos, 
pelo branquinho, 
gordinho,  

Come cenoura  bonitinho   

Dinossauro 
(1) 

Gigante   Gosto   

Macaco 
(1) 

   Legal e estranho   

Onça 
(1) 

Pintada, olho 
verde 

  Malvada, mata gente   

Tigre 
(1) 

 Come carne Olha muito bem, 
corre para pegar a 
presa 

Feroz e rápido   
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Os animais que mais apareceram foram aqueles denominados 

domésticos. Dentre eles 3 (três) cachorros, 2 (dois) gatos, 2 (dois) pássaros, 2 

(dois) cavalos, e 1(um) coelho, que juntos somaram mais de 50% do total de 

animais citados (17) . Isso pode estar associado ao contato que os alunos têm 

com os animais domésticos, além de outros pensamentos culturais 

impregnados pela sociedade desde o nascimento dos indivíduos. Inicialmente, 

acreditava-se que o mundo foi criado para o bem do homem, e todos os seres 

vivos existentes estariam a ele subordinados. O próprio Aristóteles a.C. 

afirmava que a natureza não havia feito nada em vão, tudo que existia, direta 

ou indiretamente era para o bem do homem. E os animais domésticos apenas 

existiam para a labuta. Esse pensamento só começou a ser questionado muitos 

séculos depois, porém a maioria da humanidade, mesmo sem perceber, como 

no caso das crianças, já tem esse pensamento enraizado (THOMAS, 1996). 

 Animais não pertencentes à fauna brasileira foram citados, tais como 

leão (2) e tigre (1). Esses animais são muito explorados em programas de 

televisão, estórias e músicas infantis, dentre outros. Sendo assim, não é de 

estranhar que eles apareçam, pois na maioria dos casos são admirados ou 

temidos pelas crianças por apresentarem características adaptativas 

superestimadas nos programas onde são apresentados.   

Ainda foi citado um agrupamento extinto, o dos dinossauros (1). Apesar 

de extintos, os dinossauros são também muito explorados em filmes de ficção 

científica e encantam crianças de todo o mundo devido as suas características 

particulares como tamanho e alimentação. Gostaria de ressaltar que foi de 

extrema relevância para esse trabalho o aparecimento de um animal extinto. 

Esse conceito serviu de base para discussões sobre evolução e parentesco. Como 

afirma Ausubel (2003), o que o aluno já sabe influencia na aprendizagem, pois a 

esse conceito se ligam outros mais inclusivos apresentados ao estudante, 

promovendo rearranjos na estrutura cognitiva do aprendiz. Esses novos 

conceitos formados serão novos subsunçores para aprendizagens posteriores, 

ou seja, causa uma diferenciação progressiva do subsunçor. Esse tipo de 

aprendizagem então, pode ser considerada significativa.  
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A borboleta foi citada 2 (duas) vezes. As borboletas têm um senso 

estético associado. São vistas coloridas e bonitas e não causam danos às plantas 

e às pessoas. Elas são sempre utilizadas em roupas, acessórios, dentre outros. 

Geralmente as pessoas vêem as borboletas como sinônimo de beleza e natureza 

e por esse motivo têm toda uma aceitação por esse animal. A borboleta é um 

inseto e a ela não são associadas características como nojento, sujo, nocivo, 

como o é na maioria dos indivíduos deste grupo. Nas escolas, em geral não se 

trabalham os grupos animais, a não ser aqueles mais conhecidos, como 

mamíferos. Os enfoques escolares, principalmente no ensino fundamental I são 

em geral de utilidade e nocividade, e estão baseados no antropocentrismo 

aristotélico. Nesses enfoques a borboleta não aparece, e quando acontece está 

associada à natureza e à beleza.  

A análise dos mapas conceituais aponta para um conhecimento restrito e 

não detecta indícios de relações evolutivas entre grupos. 

No entanto, dos três mapas conceituais referentes ao cachorro pudemos 

identificar subsunçores relevantes para este trabalho. Por exemplo, ao 

caracterizar o cachorro, um aluno citou a presença de ossos que conferem 

rapidez ao animal, abrindo espaço para discussões sobre outros tipos de 

esqueleto. Notamos também um sentimento ambivalente em relação ao 

cachorro, pois ao mesmo tempo que o estudante afirma gostar do animal ele o 

teme por causa do carrapato que pode lhe transmitir bactérias. A associação 

carrapato/bactéria é uma interação ecológica que envolve adaptação, 

auxiliando na instrução sobre relações evolutivas. Observamos também a 

citação da criação divina que nos auxiliou na discussão do processo evolutivo 

como um todo. 

A crença na criação divina prevalece na nossa sociedade, e de acordo 

com Thomas (1996), essa crença corrobora o pensamento antropocêntrico do 

homem. Esse pensamento afirma por exemplo, que Deus ao criar a natureza e 

os seres vivos pensou nas necessidades humanas e assim levando em 

consideração esses critérios, projetou e distribuiu os animais pela terra.  
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Todo animal estava, pois, destinado a servir algum propósito 
humano, se não prático, pelo menos moral e estético. Os 
animais selvagens necessariamente eram instrumentos da ira 
divina, tendo sido deixados entre nós a fim de serem nossos 
professores... eles estimulavam a coragem do homem... 
(THOMAS, 1996, p. 24). 

A ideia de que todos os seres vivos estão a serviço do homem também 

aparece quando o aluno dá ao cavalo um conceito utilitarista “transporte, cela”. 

Como já disse, Thomas (1996), ao falar sobre as relações entre os homens e os 

animais afirma que os animais domésticos existiam apenas para a labuta, ou 

seja, para o trabalho. Esse conceito sobre os animais domésticos está 

impregnado na sociedade, e apesar de pequenas mudanças ocorridas, em geral 

eles são criados com algum intuito funcional. O cachorro para proteger a casa, o 

gato para comer os ratos e o cavalo para transporte. 

Outros elementos constantes do Quadro 1 também foram identificados 

como subsunçores, tais como aqueles referentes às cores e comportamentos, que 

embasam instruções sobre diversidade e variabilidade animal, e sentimentos, os 

quais serviram de ancoradouro para abordagens conservacionistas 

(conservação dos animais). 

Discussões sobre preservação e conservação animal são temas 

pertinentes para a escola atual, tendo em vista o grande processo de perda de 

biodiversidade ocorrido nas últimas décadas. O homem esteve imerso em 

dogmas durante muito tempo, segundo os quais ele era superior a natureza e 

não fazia parte do seu ciclo. Somente após o descarte parcial destes dogmas é 

que o papel do homem no ambiente começou a ser questionado e novas 

sensibilidades começaram a surgir (THOMAS, 1996). Hoje, uma grande parcela 

da comunidade científica sabe e aceita que o homem é parte da natureza e dela 

depende tanto quanto os outros animais.  

Em suma, a organização das informações contidas nos mapas conceituais 

foram de extrema relevância, pois forneceu ideia das ligações válidas, dos 

níveis hierárquicos, e das ligações transversais. Essas por sua vez indicaram a 

diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa dos significados dos 

conceitos, conforme preconizado por Novak e Gowin (1999). 
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No segundo momento da aula, depois do intervalo que durou cerca de 

15 (quinze) minutos, iniciei a segunda parte das atividades planejadas. Nesse 

momento procurei descobrir o que os alunos sabiam sobre os animais e o que 

eles desejavam saber. Na lousa de giz fiz um quadro dividido em duas colunas. 

Na primeira escrevi: O que eu sei sabe sobre os animais? E na segunda coluna: 

O que eu quero saber sobre os animais? Os resultados obtidos nesta etapa estão 

descritos no Quadro 2 abaixo: 

Quadro 2: Certezas e dúvidas iniciais descritas pelos alunos a respeito dos 

animais 

CERTEZAS PROVISÓRIAS 
(O que eu sei sobre os animais?) 

DÚVIDAS TEMPORÁRIAS 
(O que quero saber sobre os 

animais?) 

Alimentam-se 
Bebem água  
Fazem xixi e cocô 
Crescem  
Envelhecem 
Reproduzem-se 
Morrem 
Comem ração 
Ficam no esgoto 
Ficam na árvore 
O macaco come banana e vive na 
África 
Dormem  
O hipopótamo é gordo 
O jacaré morde 
O grilo pula 
O gato pula alto 
A borboleta voa  
A baleia assassina come a pessoa 
O escorpião morde 
A cobra morde 
A barata assusta as pessoas  
A cobra pica 
A cobra é venenosa 
A anaconda come a pessoa 
O tatu tem uma casca e um rabo 

O que o macaco faz? 

A barata verde é venenosa? 

O sapo faz o que? 

Porque a girafa é tão grande? 

O jacaré faz o que? 

Porque o sapo gosta de pular? 

Porque o tubarão come as pessoas? 

Porque o elefante é gordo? 

 

A impressão de que o conhecimento sobre os animais é restrito, 

conforme observado nos mapas conceituais, persistiu nesta atividade. Estes se 
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limitaram a descrição de características comportamentais superficiais e 

necessidades fisiológicas.  

Na parte referente às dúvidas temporárias, foi notável a simplicidade dos 

conhecimentos dos alunos. Na maioria dos casos as perguntas foram referentes 

à morfologia do animal, ao comportamento observado ou aquele divulgado 

pela mídia: “o que o macaco faz? Porque a girafa é tão grande? Porque o sapo 

gosta de pular? Porque o tubarão come as pessoas?”. 

A partir dessas atividades prévias e suas respectivas análises elaborei os 

planos de aula para realizar a intervenção. A aprendizagem de novos conceitos 

requer um rearranjo na estrutura cognitiva do aprendiz. Dessa maneira, 

durante o processo de intervenção espera-se que os alunos construam 

conhecimentos sobre os animais amparados naquilo que já conhecem sobre eles, 

pois de acordo com Ausubel, Novak e Hanesian (1980) o fator isolado que 

exerce maior influência sobre o aprendizado é aquilo que o aluno já sabe.  

5.2.2 - Segunda parte  

Após a análise da primeira parte e da constatação da superficialidade dos 

conhecimentos dos alunos sobre os animais, decidi utilizar algumas atividades 

como estratégia inicial, as quais funcionaram como organizadores prévios.  

Organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados antes do 

material proposto pelo programa de ensino. Esses podem servir de 

ancoradouro ou ponte cognitiva para os conhecimentos a serem aprendidos. 

Esse processo de subordinação poderá culminar na aprendizagem significativa 

(MOREIRA, 2008). Como nos mapas conceituais iniciais realizados pelos alunos 

não constatei muitos subsunçores relevantes, fiz algumas atividades que 

caracterizaram-se como organizadores prévios. Estas serviram de ancoradouro 

ou ponte cognitiva para o material de aprendizagem a ser apresentado.  

Assim, essas atividades tiveram o intuito de relacionar os conhecimentos 

que os alunos já possuíam sobre os animais com os novos conceitos a serem 

aprendidos, assumindo o papel de subsunçores para aquela informação que o 
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estudante não apresentava e que seria importante na construção da 

aprendizagem.    

5.2.2.1 - Primeiro momento: dia 29 de maio de 2012 – 4 horas de aula 

Iniciamos o trabalho numa roda de conversa, com o intuito de discutir 

com os alunos sobre a biodiversidade animal. Nesse dia a classe contava com 12 

alunos. Dei início a conversa perguntando sobre os animais conhecidos por eles 

e pedimos que citassem alguns. 

Logo em seguida questionei se todos os animais ditos ainda existiam. Os 

estudantes afirmaram que alguns deles não existem mais como: “dragão, 

dinossauro, elefante”. Questionei e debatemos sobre as possíveis causas da 

extinção e como atualmente isso ocorre, destacando as suas consequ ências. Um 

dos alunos interrompeu a discussão afirmando que alguns animais foram 

extintos porque as pessoas os usavam para fazer roupas de couro.  

A fala do aluno demonstra conhecimento de que o homem é o maior 

causador do processo de supressão de espécies atuais. Nesse momento 

provavelmente iniciou-se o processo de aprendizagem subordinada. Esta ocorre 

quando conceitos novos relacionam-se com os antigos (subordinantes) 

presentes na estrutura cognitiva do aprendiz (AUSUBEL, 2003).    

Em continuação abordei temas como maus tratos aos animais e os riscos 

de desequilíbrio no planeta causado pela diminuição da biodiversidade. Em 

meio a esses debates disse ser o homem um animal. Nesse instante um aluno 

respondeu: “eu não sou animal não!” em um tom de indignação. Insisti na 

inclusão do homem entre os animais e eles demonstraram surpresa.  

O homem, apesar de ser um animal não se considera como tal. Quando o 

homem começou a viajar e descobrir as culturas orientais espantou-se em 

descobrir como eles respeitavam os animais. Pensavam em quão absurdo era 

um homem se importar com a vida de um inseto. Nesse pensamento está 

implícita a ideia do homem como ser superior e nunca um animal em termos de 

igualdade (THOMAS, 1996). Na escola, desde as primeiras idades, no ensino de 

Ciências deveria ser exposto para os alunos que o homem é um animal. Esse 
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conceito, mesmo sofrendo resistência nos primeiros momentos serviria de base 

para discussões posteriores. Em vez disso, geralmente no ensino de Ciências, 

como os conteúdos são apresentados, apenas reforçam-se as ideias 

antropocêntricas em relação aos animais.  

Aproveitando a indignação do aluno ao saber que também é um animal, 

introduzi pela primeira vez o conceito de parentesco. Afirmei que todos os 

animais são parentes uns dos outros, alguns mais próximos, outros mais 

distantes, fazendo uma analogia com o parentesco familiar, para facilitar o 

entendimento. De repente o mesmo aluno afirma: “Eu não sou parente de bicho 

não! Eu não sou animal”. 

A resistência do aluno naquele momento, possivelmente persistiria por 

toda a vida, se não houvesse um professor, para ajudá-lo a entender o contrário. 

Esse mesmo aluno, no final dos nossos encontros já aceitava tranquilamente a 

ideia de ser um animal. No entanto, se não houver continuação do trabalho 

iniciado, nas séries posteriores, com o tempo, e as influências determinadas pela 

sociedade e pelo próprio ensino de Ciências, a sensação de não ser animal, 

voltará. Ausubel (2003) afirma que durante o processo de assimilação os 

significados que surgem pelas ideias ancoradas persistem por um limitado 

período de tempo a não ser que se repitam, por determinados períodos, nos 

materiais de instrução e nas séries posteriores. Portanto, a aprendizagem deve 

ser processual ocorrendo em todos os anos de escolaridade do indivíduo.  

Quando um indivíduo recebe uma informação nova ele tenta relacionar 

ao que já sabe sobre esse assunto. Porém quando ele não sabe nada sobre o 

conteúdo, as informações são recebidas de forma passiva. Isso ocorre 

comumente com as informações científicas. Porém, na maioria dos casos, sobre 

origem da vida, a maioria dos indivíduos considera e aceita o criacionismo 

(SENE, 2009), portanto outras ideias sofrem muita resistência ao serem 

apresentadas e, portanto, não são recebidas de forma passiva.  

Neste mesmo dia, dando continuidade ao trabalho, distribuí para os 

alunos 400 figuras de diferentes animais (incluindo figuras humanas) 

abordando variabilidade e diversidade, sempre os instruindo para o 



 
 

70 

entendimento de que aqueles animais representavam apenas uma pequena 

parte da biodiversidade. A biodiversidade poderia ser definida como a 

variedade de formas entre organismos, em seu ambiente de ocorrência. Apesar 

de muito debatida na sociedade atual, ela é pouco discutida nas escolas.  

Nas séries inicias do ensino fundamental é mais fácil conscientizar os 

alunos a modificar os hábitos e atitudes em relação aos animais do que nas 

séries posteriores, por isso a discussão sobre a biodiversidade e sua conservação 

deve ser iniciada logo nos primeiros anos de escolarização. Como falamos 

anteriormente a construção coerente de conceitos ocorre quando estes são 

reelaborados e ressignificados ao longo da vida. 

 Essa atividade constituiu-se como organizador prévio, pois a variedade 

de animais apresentados visava relacionar as ideias anteriores apresentadas nos 

mapas conceituais dos alunos com o novo material de ensino, nesse caso, a 

diversidade e variabilidade animal. Algumas das imagens trabalhadas são 

mostradas abaixo: 

Figura 2: Apresentação da diversidade e variabilidade animal aos estudantes 

  

A maioria dos animais era desconhecida dos alunos e diferentes 

características lhes foram atribuídas. Nesse momento, os alunos ficaram muito 

eufóricos.  
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Quando mostrei uma sanguessuga, pairou um silêncio e os alunos a 

olhavam com curiosidade, até que um arriscou dizer que se tratava de uma 

lagarta. Geralmente quando o animal era desconhecido eles evitavam dizer 

nomes. Ao mostrar um ouriço do mar eles disseram ser uma estrela do mar, a 

avestruz um peru, mas sempre com um resquício de dúvida.  

No transcorrer da atividade, e ao visualizarem as diferentes figuras os 

estudantes demonstraram curiosidade em descobrir mais sobre os animais. 

Discutiam entre si, faziam inúmeras perguntas até chegarem a um consenso, 

como no caso do polvo que, primeiramente, afirmaram ser um caranguejo e 

após inúmeras discussões afirmaram ser um polvo. Essa atividade foi 

importante, pois propiciou aos alunos um tipo de trabalho que até então eles 

pareciam não ter realizado, discutir e interagir com o outro também foram 

pontos relevantes.  

Muitas ideias apareceram e estas reafirmavam o conhecimento 

superficial dos alunos sobre os animais. Dentre elas destaco: “a lombriga é uma 

cobra, a lesma é um caramujo sem capa”. Porém quando os estudantes 

conheciam alguns dos animais, falavam sobre seu comportamento, ou habitat e 

seus sentimentos pessoais como nos exemplos abaixo:  

- “ele fica no sol e muda de cor” (camaleão) 

- “o gongo só aparece quando chove”; 

- “é uma água viva professora ela dá choque; abre a boca e dá choque”. 

- “isso ai mata – arraia” 

- “a preguiça demora um ano para subir em uma árvore” 

- “eu tenho medo de aranha”  

Alguns animais eram muito comuns para os alunos, como a estrela do 

mar, e outros totalmente desconhecidos como no caso da tênia, caracterizada 

como macarrão.  

Retomamos as discussões sobre parentesco e sobre a identidade animal 

do homem. Um aluno questionou: “se eu sou animal porque eu não subo em 
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árvores?”. Explicamos que cada animal está adaptado às condições do ambiente 

onde vive e as características que melhor lhe permitem sobreviver nesse 

ambiente. Esse questionamento é uma das evidências da necessidade do ensino 

de evolução biológica já nos primeiros anos do ensino fundamental. Os alunos 

apresentam muitas dúvidas que poderiam ser sanadas se o ensino de evolução 

existisse na escola. Recentemente, trinta cientistas do reino unido assinaram 

uma petição solicitando ao governo a introdução do ensino de evolução nas 

escolas públicas introduzindo esse tema no currículo como obrigatório desde os 

cinco anos de idade. Dentre esses cientistas está o biólogo Richard Dawkins, 

professor da Universidade de Oxford que afirmou ser a evolução um 

conhecimento simples e explicativo, podendo ser aprendido pelas crianças já 

nas primeiras idades. Segundo ele, a escola deve ensinar o conhecimento 

científico e não fornecer noções criacionistas sobre a origem da vida (PAULO 

LOPES, 2011). 

Corroborando a possibilidade do ensino de evolução na escola cito 

Vigotski (2001), pois esse teórico diz ser o processo de formação de conceitos 

mediado pela palavra. Dessa forma, acredito que a introdução do termo 

evolução, além de alguns de seus conceitos chave pode auxiliar o aluno na 

construção de significados mais elaborados futuramente, além de introduzir um 

conteúdo de extrema importância para entendimento do mundo natural.  

Esses conceitos devem ser apresentados pela escola, pois esta exerce 

influência sobre como o aluno irá futuramente entender o mundo, sua 

participação nele e como deverá agir.  

Abordei a preservação animal. Um aluno questionou: “Eu posso matar o 

escorpião?”, eu o questionei de volta perguntando se ele achava que poderia 

matá-lo, e ele respondeu: “sim, posso ele é um bicho ruim”. Nesse momento 

retornei a falar sobre a importância de todos os animais para a dinâmica dos 

ecossistemas, assim como expliquei que os animais não são ruins, apenas 

apresentam características de defesa e predação para sobreviver e se reproduzir 

nos ambientes onde vivem. A influência da escola aqui é bastante marcante, 

pois nela os alunos geralmente aprendem que alguns animais são nocivos ao 
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homem. Não estou afirmando que culturalmente também não aprendemos esse 

tipo de conceito, apenas digo que se as escolas ensinassem aos alunos que a 

“nocividade” de algum animal é uma característica evolutiva, talvez estes não 

se sentissem no direito de dizimá-los. 

Alguns alunos perguntaram se o escorpião falava. Respondemos que 

não. Em seguida outro aluno disse: “mas o papagaio fala”. Explicamos que o 

papagaio apenas imita os sons e que a fala é uma característica evolutiva 

desenvolvida pela espécie humana. Naquele momento todos ficaram em 

silêncio. Parecia ser a característica “fala” muito importante para eles. É como se 

os animais fossem menos importantes porque não falam.  

Figura 3: Momento de interação dos estudantes com as imagens de animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

   

O homem é um animal que conseguiu expressar seu pensamento por 

meio de signos. Isso não quer dizer que outros seres vivos não possuam 

estratégias de comunicação. Porém desconhecendo isso, as crianças 

supervalorizam o processo da linguagem, mesmo não a tendo desenvolvido 

ainda, pois a maioria não sabe ler e escrever.   
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No segundo momento da aula realizei uma atividade com botões. Nesta, 

os alunos deveriam organizar e classificá-los intuitivamente. Esta estratégia 

também funcionou como organizador prévio, atuando como subsunçor para a 

ancoragem das novas informações sobre classificação dos animais que foi 

realizada posteriormente.  

Alguns dos botões utilizados são mostrados na figura 4 abaixo. Expliquei 

aos alunos que o estudo de algo requer uma ou várias formas de organização e 

classificação, procedimentos que facilitam o processo. Disse que estudaríamos e 

classificaríamos os animais, mas que primeiro utilizaríamos os botões. 

           Figura 4: Botões utilizados durante a atividade de aprender a classificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linneu (1707 – 1778), considerando que as espécies eram imutáveis foi 

um dos primeiros cientistas modernos a estabelecer um código de 

nomenclatura intitulado Systema Naturae, que tinha como intuito catalogar e 

organizar as espécies. Essa forma de classificação foi importante para 

estabelecer uma unidade para as espécies, porém não previa parentesco (SENE, 

2009). Nessa atividade objetivei ensinar os alunos a classificar, porém 

considerando as características primitivas e as derivadas que por fim sugerem 

parentesco. 
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Questionei aos alunos quais botões poderiam ficar juntos e por quê? 

Inicialmente os estudantes agruparam apenas os botões iguais, depois foram 

criando novos critérios como, por exemplo, ter dois buracos, quatro buracos, 

brilho, tipo de material e cores. Em alguns momentos intervi questionando-os 

se os agrupamentos que eles fizeram ainda poderiam ser subdivididos em 

outros grupos. Alguns responderam afirmativamente e outros não.  

Tanto nesta atividade quanto na de utilização das figuras os alunos 

sentiam intensa necessidade de manipular o material, e muitos brigavam como 

se o material devesse ser só seu. Em todo o percurso do trabalho até aqui, notei 

dificuldades dos alunos em realizar trabalhos em grupo. Por causa dessa 

dificuldade de relacionamento, no final da atividade restaram apenas quatro 

alunos tentando aprofundar e diversificar a classificação dos botões. Foram 

esses alunos que montaram os agrupamentos finais: metal, plástico, dois 

buracos, quatro buracos, brilhantes e não brilhantes. No transcorrer da 

atividade os alunos foram formando novos agrupamentos. Provavelmente, se o 

tempo fosse maior, outros agrupamentos mais complexos poderiam surgir.  

Figura 5: Estudantes montando agrupamentos com os botões 

Com os alunos que restaram, discuti parentesco e estabeleci a 

característica que provavelmente era a ancestral: plástico. Nessa atividade eles 

pararam, observaram e criaram novos grupos considerando critérios 
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morfológicos. Como o processo de classificação é dinâmico, foi importante que 

eles tenham refeito os agrupamentos.  

Gostaria de destacar, nesse momento, a importância do professor do 

ensino fundamental I. Este inicia o aluno não somente no mundo letrado, mas 

exerce influência na maneira pela qual o indivíduo vai caracterizar o mundo. 

Como afirmou Evans (2006), os conceitos e concepções aprendidos na infância 

são resistentes à modificação, então cabe ao professor, ensinar de maneira 

correta e propiciar ao aluno diferentes formas para que isso ocorra.  

5.2.2.2 - Segundo momento – dia 31 de maio de 2012 – 4 horas de aula 

Nesse momento retomei as discussões sobre parentesco entre os seres 

vivos, dando ênfase às interações homem/animal e quais atitudes precisavam 

ser modificadas. Recordei sobre a atividade dos botões e como foi possível 

realizar os agrupamentos por meio da determinação de critérios.  

Dividi os estudantes em quatro grupos de quatro alunos. Distribuí as 

mesmas figuras utilizadas na atividade inicial. Eles foram instruídos a agrupar 

os animais recebidos de acordo com as semelhanças observáveis, bem como, 

estabelecer critérios de classificação e justificá-los (classificação intuitiva).  

Classificar a partir de caracteres observáveis também foi metodologia 

utilizada nas ciências durante muito tempo. Inúmeros pesquisadores/coletores 

europeus na primeira metade do século 19 tinham visitado vários países 

coletando espécimes da flora e fauna, e por falta de uma teoria unificadora da 

diversidade eles agrupavam apenas por semelhanças e diferenças (SENE, 2009).  

O primeiro grupo de estudantes reuniu anelídeos e cobras. Quando 

questionamos o porquê da classificação, eles repensaram e disseram que 

minhoca não é cobra. Esses dois animais têm formato do corpo parecido e 

possivelmente foram agrupados por esse motivo. A minha pergunta sobre o 

porquê do agrupamento deve ter despertado neles a dúvida e por isso 

modificaram. O processo de questionar, repensar e refazer é importante na 

ciência, pois demonstra que ela não é neutra e foi construída em determinados 
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contextos históricos/sociais (OLIVEIRA, 2003). Essa noção é importante para 

que os alunos compreendam a acessibilidade dos conhecimentos científicos.   

Dois quilópodes estavam juntos e como justificativa afirmaram que eles 

tinham “o mesmo bico, são a mesma coisa, só muda a cor”. Nesse primeiro 

grupo, como já era esperado, os alunos utilizaram como critério a morfologia 

para agrupar os seres vivos. Outros critérios também foram observados tais 

como: animais com pêlos, aqueles que vivem na água como um peixe e um 

golfinho, e por fim um lagarto e um sapo, agrupados por possuírem a mesma 

cor.  

Os primeiros sistemas de classificação provavelmente têm sua origem na 

Grécia antiga com Platão e Aristóteles, dentre outros. A classificação aristotélica 

até hoje, mesmo que imperceptivelmente ainda é utilizada na educação das 

crianças por leigos ou mesmo na escola por profissionais da educação com 

formação deficitária (AMORIM, 2002). Segundo Aristóteles os animais 

poderiam ser agrupados a partir de características comuns e estas indicavam o 

grau de perfeição do animal, assim, animais de sangue quente eram mais 

perfeitos que os de sangue frio. O homem seria, portanto o animal mais perfeito 

(RODRIGUES, 2010). Esse tipo de classificação, como podemos perceber, está 

impregnada nos grupos feitos pelas crianças. 

O segundo grupo de estudantes disse que o canguru deveria ficar 

sozinho, pois não possuía ali nenhum parente, utilizando como justificativa o 

fato de, dentre os animais trabalhados, somente o canguru pular. O inseto folha 

foi agrupado junto aos anfíbios e justificaram a classificação pela cor: “ele está 

junto aos anfíbios porque ele é verde”. A borboleta e o peru são agrupados pelo 

fato de voarem.  

Nesse grupo surgiu a ideia de parentesco entre as espécies. 

Provavelmente os estudantes ainda não têm consciência da utilização dessa 

palavra no contexto da evolução. Porém, ele deve ter surgido devido às 

discussões sobre o assunto travadas em sala de aula. Respaldo-me em Vigotski 

(2001) para afirmar a importância dessa citação da criança, pois o mesmo diz 
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que o conceito é impossível sem palavras e o amadurecimento destes se dá por 

meio da mediação da palavra aplicada especificamente.  

As imagens apresentadas aos alunos eram coloridas, e esta característica 

(cor) apareceu inúmeras vezes nas justificativas das crianças para os 

agrupamentos montados. Isso se deve ao fato de a cor ser um importante 

elemento de significação para a produção das informações, pois está 

diretamente relacionada a visão e chama atenção dos alunos (OLIVEIRA; 

COUTINHO, 2009).  

Ao tentarem classificar a vaca e a mulher apresentaram confusão de 

conceitos. Inicialmente declararam que por não parecer com ninguém deveriam 

ficar sozinhas, porém um aluno no grupo interviu e disse que a vaca poderia ser 

parente da mulher porque ambas “dão mama”.  

Ter aqui considerado a mulher parente da vaca já foi um grande avanço 

para os alunos e prova que a discussão dos conceitos sobre parentesco é válida 

nas séries iniciais. Além disso, inicia-se a quebra do paradigma do homem não 

ser animal. Sene (2009) afirma que quando Darwin estendeu sua teoria da 

evolução para a espécie humana, inserindo o homem no mundo animal em 

termos de igualdade causou no mundo uma reação tal que este feito foi 

considerado um dos três maiores traumas pelos quais já passou a humanidade, 

junto com a afirmação feita por Copérnico de que a Terra não era o centro do 

universo e de Freud quando disse que o ego estava sujeito a determinismos 

internos de natureza inconsciente. Até hoje, a teoria da evolução causa impacto 

quando se trata do homem.  

Os estudantes colocaram juntos dois caracóis argumentando serem 

iguais por causa da cabeça e apontaram para a concha como sendo o “negócio” 

do caracol. Um aluno afirmou que o caracol tem uma cabeça e dois chifres. 

Colocaram em um mesmo agrupamento uma mosca e um pernilongo por causa 

das pernas parecidas. O jacaré e o sapo também foram agrupados por terem a 

mesma cor. Assim como no grupo anterior, os alunos tenderam a classificar os 

animais observando características morfológicas facilmente identificáveis como 
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cor, estruturas e formas, ou relacionaram uma característica à outra 

parcialmente desconhecida. 

No terceiro grupo de alunos apareceu uma reunião de variados animais, 

para a qual eles utilizaram o critério rastejamento. Segundo eles, todos os 

animais ali rastejam e, portanto são parentes. Dentre os animais desse grupo 

podemos destacar: sanguessugas, lagartas, cobras, planárias, diplópode, cobra-

cega e um pepino do mar. As aves, segundo eles, estavam juntas porque voam, 

possuem a mesma cor, são da mesma espécie e, portanto são parentes. 

Questionei se todas as aves apresentam a mesma cor e eles falaram que sim: 

“todas são branquinhas e lindas” disse um dos alunos. Da mesma forma 

agruparam as pererecas, pois de acordo com os estudantes, esses animais 

possuem cor interessante e são quase iguais. Ainda sobre parentesco, um dos 

alunos disse que a lesma e o caramujo são aparentados e utilizam como 

justificativas que eles são “devagar e iguais”.  

Um grupo de insetos, denominado pelos alunos de besouros apareceu.  

Um dos alunos afirmou que os insetos moram na casa dele, porém por culpa do 

homem que destruiu seu habitat natural. É importante salientar que eu já havia 

discutido sobre destruição dos habitats quando da afirmação de um dos alunos 

segundo a qual, os animais e os insetos são ruins e, portanto, deveriam ser 

mortos.  

Os estudantes utilizaram o habitat aquático como critério para agrupar 

diferentes indivíduos denominando-os peixes. Dentre eles destaco o polvo, a 

água viva, a esponja, um peixe, o golfinho e a baleia. Os lagartos são todos 

parecidos, pois possuem quatro dedos e uma cauda grande. O escorpião e o 

piolho foram agrupados, pois são peçonhentos, o passarinho e a galinha porque 

sabem cantar, o caranguejo e o camarão porque são da água e servem como 

alimento. 

O quarto grupo utilizou critérios como cor para agrupar o gafanhoto e o 

camaleão: “o camaleão e o gafanhoto estão juntos porque são da mesma cor”. 

Outros agrupamentos surgiram como o polvo e a esponja, que segundo eles 

vivem no mesmo lugar e pertencem à mesma espécie.  
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O termo espécie aparece na fala dos alunos constantemente, no entanto, 

vale ressaltar que em nenhum momento utilizei esse termo. A minhoca e a 

tênia, de acordo com eles, são parecidas e, portanto deveriam “ficar juntas”. 

Sobre a estrela do mar e o ouriço do mar afirmaram ser parentes, pois ambos 

possuem espinhos.  

Ainda surgiram outros agrupamentos como os descritos abaixo: 

 O boi e o elefante porque são gordos; 

 A cobra e um poliqueta porque tem o mesmo corpo; 

 A aranha e o caranguejo porque tem as mesmas pernas; 

 O homem aparece separado de todos os outros animais, 

isso porque, segundo os alunos, não se parece com ninguém, e, portanto 

ali não possui nenhum parente. 

Pude notar que há uma valorização das características morfológicas 

externas e visíveis como pernas, formato do corpo, espinhos, dentre outras. A 

cor também é extremamente valorizada nas classificações intuitivas realizadas 

pelos alunos, bem como a ideia de o homem não ser um animal.  

Figura 6: Agrupamentos animais feitos pelos estudantes. 
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5.2.2.3 - Terceiro momento – dia 04 de Junho de 2012 – 4 horas de aula 

Neste momento chamei à atenção dos alunos para as atividades 

realizadas nos encontros anteriores, justificando sua importância para a 

continuidade do trabalho.  

Considerando a superficialidade dos conhecimentos zoológicos dos 

alunos, resolvi realizar uma aula por meio da qual forneci informações acerca 

dos diferentes grupos animais. Para tal confeccionei, juntamente com os 

estudantes, um cartaz utilizando as mesmas figuras das atividades anteriores.  

Assim, conforme as características dos grupos [Poríferos, Cnidários, 

Platelmintos, Nematódeos, Moluscos, Anelídeos, Artrópodes (Aracnídeos, 

Quilópodes, Diplópodes, Insetos e Crustáceos), Equinodermos, Peixes, 

Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos] eram apresentadas solicitei aos estudantes 

que procurassem, entre as figuras expostas, alguns de seus possíveis 

representantes.  

Durante as aulas de Ciências o estudo da diversidade animal geralmente 

ocorre na forma de descrições de morfologia e fisiologia sem levar em conta o 

ambiente e os outros seres vivos com o qual interagem. Esse tipo de ensino 

essencialista é baseado em Lineu, o qual afirmava a constância das espécies e a 

descontinuidade entre elas. Esse processo constitui-se em um problema para o 

ensino “pois nega o conhecimento oriundo de outras áreas da biologia como a 

filogenética e de que há muito tempo o essencialismo foi abandonado pela 

biologia” (GUIMARÃES, 2007, p. 11).  

Eles apontavam para os mais variados animais, na tentativa de acertar, e 

quando conseguiam sentiam-se felizes. Os representantes corretos eram colados 

nos seus respectivos grupos.  

Um fator que me causou surpresa foi que os alunos não sabiam 

identificar a maioria dos mamíferos, apontando cobras, lagartos e poliquetas 

como pertencentes a esse grupo. Somente um dos alunos referiu-se à mulher 

como mamífero. Embora concordando que os seres humanos são mamíferos, 

alguns estudantes não aceitaram a inclusão da figura de uma mulher com os 
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demais mamíferos argumentando: “Eu não sou animal. Eu não vou botar a 

mulher aí não!”. 

Depois que finalizei o cartaz, colei-o no quadro negro a fim de revisar os 

critérios de classificação dos grupos e demarcar características compartilhadas 

pelos animais tanto no mesmo grupo quanto em grupos diferentes. Expliquei 

que apesar da divisão didática observada, todos os animais apresentam certo 

grau de parentesco, existindo indivíduos antigos e outros recentes, e dentre os 

recentes, o homem. O cartaz montado pode ser observado na Figura 7 logo 

abaixo: 

Recentemente, a biologia, tenta agrupar os seres vivos com base nas 

relações de parentesco entre eles e essa classificação vai além de observar as 

características semelhantes, mas aborda estudos genéticos, e fisiológicos, dentre 

outros. Esse ramo da Biologia é conhecido como sistemática filogenética e traz 

em si a idéia da ancestralidade entre as espécies (AMORIM, 2002; 

GUIMARÃES, 2007).   

Figura 7: Cartaz montado em sala de aula sobre os grupos animais 

Os estudantes demonstravam surpresa em descobrir que alguns animais 

estavam relacionados evolutivamente em maior grau que outros, em alguns 

casos pertencendo ao mesmo grupo, como os lagartos, cobras e tartarugas. 
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Sobre isso um dos alunos afirmou: “Eles são tão diferentes! A tartaruga tem um 

casco e a cobra não tem”. 

Atualmente, a sistemática filogenética utiliza para reconstruir a história 

dos seres vivos, além dos caracteres morfológicos, outros como bioquímicos e 

comportamentais (GUIMARÃES, 2007). No entanto, durante muito tempo 

somente os caracteres morfológicos foram utilizados para classificar e agrupar 

os animais. Esse tipo de classificação é denominada intuitiva e está presente nos 

grupos formados pelos alunos e em suas falas.  

O fato de questionar sobre as classificações foi importante, pois 

demonstra que o estudante está construindo conhecimento sobre o conteúdo. 

As ideias anteriores estão servindo de âncora para o novo conceito que está se 

formando. Além disso, nos mostra que o material utilizado é potencialmente 

significativo, pois proporciona a relação entre o que o aluno já sabe e o que 

estamos querendo que ele aprenda (AUSUBEL, 2003).   

Outro questionamento foi o porquê dos morcegos não estarem no grupo 

das aves, pois também voam. Inicialmente expliquei que nem todas as aves 

voam e o morcego é um mamífero porque partilha com estes mais 

características do que com as aves. Aproveitando o momento, explanei sobre 

caracteres adaptativos (convergência evolutiva; órgãos análogos e homólogos).  

Amorim (2002) afirma que para conhecer a filogenia é necessário 

entender o conceito de homologia. Esse conceito é utilizado para afirmar que 

estruturas diferentes, em seres vivos distintos podem ter sido originadas do 

mesmo ancestral a partir do mesmo conjunto de células e seguido modificações 

semelhantes em diferentes estágios embrionários. Já a analogia geralmente é 

utilizada para afirmar que estruturas semelhantes em indivíduos diversos têm 

origens diferentes, ou seja, não possui mesmo ancestral. No caso das asas em 

diferentes espécies podemos ter um caso de convergência evolutiva, pois, os 

indivíduos se adaptaram a ocupar ambientes semelhantes (GUIMARÃES, 2007). 

No segundo momento da aula, retomei o trabalho discorrendo sobre 

parentesco, representado por esquemas denominados árvores filogenéticas, 
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pelos quais reconhecemos ancestrais comuns, grupos irmãos etc. Mostramos 

aos alunos alguns desses esquemas e explanei sobre como ele é analisado.  

Uma árvore filogenética mostra espécies ancestrais conectando outras 

espécies, e esse é o intuito principal da filogenia, demonstrar a ancestralidade2. 

De acordo com Amorim uma árvore filogenética é “um dendograma que 

expressa relações filogenéticas (ou genealógicas) tanto entre os táxons 

terminais, quanto entre espécies ancestrais e espécies descendentes” (AMORIM, 

2002, p.60). As árvores filogenéticas indicam, portanto, a história comum entre 

os seres vivos.  

Figura 8: Árvore filogenética montada em classe pelos alunos com auxílio da 

professora/pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 O principal intuito da filogenia é indicar as relações de parentesco entre as espécies. Isso pode ser 

demonstrado por meio de uma árvore filogenética, a qual indica a ancestralidade comum entre 

diferentes seres vivos.  
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Indaguei aos estudantes se eles gostariam de elaborar uma árvore 

filogenética sobre os animais a partir das imagens utilizadas no cartaz que 

montamos. Eles aceitaram e assim iniciamos. Coloquei um metro de papel 

branco no chão da sala e começamos o trabalho. Escrevi no início da árvore 

filogenética o nome “Ancestral comum” e solicitei dos alunos a escolha dos 

grupos que consideravam mais antigos devendo, portanto, ficarem próximos a 

base e os seus respectivos descendentes sempre questionando o porquê de cada 

escolha. Trabalhei com a diversificação dos seres vivos a partir de um ancestral 

comum. O resultado desse trabalho pode ser visualizado na Figura 8, acima:  

Um dos pontos interessantes desse trabalho foi à menção da espécie 

humana como sendo a mais recente, o que pode sinalizar uma pequena 

mudança no pensamento em relação a condição do homem como animal. 

 Para finalizar, perguntei aos alunos qual seria o ser vivo mais distante e 

o mais próximo do homem de acordo com a Árvore Filogenética que eles 

montaram. Em resposta disseram ser o mais distante a esponja e a medusa e o 

mais próximo, as aves.  

Pude notar que a árvore filogenética construída pelos alunos apresenta 

muitas falhas, mas é importante ressaltar que a ideia de parentesco e de 

diversificação a partir de um ancestral ficou bem demarcada, o que nesse nível 

de ensino e diante das dificuldades da turma pode ser considerado válido.  

Como afirma Vigotski (2001), a aprendizagem e o desenvolvimento 

mantêm relações íntimas, porém a aprendizagem antecede o desenvolvimento e 

o influencia. É a partir do ensino que ocorre a aprendizagem e esta estimula e 

por fim promove o amadurecimento. Se a aprendizagem for significativa, 

provavelmente o desenvolvimento será mais eficiente.  

O novo deve ser apresentado à criança e cabe ao professor, na escola 

orientar o aluno na execução de atividades relacionadas a nova aprendizagem. 

Com o tempo, ela já poderá fazer sozinho. O professor não é necessário para 

ensinar aquilo que o aluno é capaz de aprender sozinho, pois desta forma não 

ocorrerá desenvolvimento.  
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Segundo Vigotski (2001), os alunos também podem apresentar 

capacidade de resolver problemas não relacionados a sua idade. Essa 

capacidade é denominada Zona de desenvolvimento imediato (ZDI).  

Assim, afirmo a possibilidade de introduzir conceitos da sistemática 

filogenética, visando ensinar evolução, desde as primeiras idades. Essa iniciação 

promoverá o desenvolvimento da criança, de maneira que posteriormente ela 

não apresentará mais dificuldade no entendimento ou realização desse tipo de 

atividade.   

O material utilizado nas aulas também foi potencialmente significativo, 

pois despertou no aluno o interesse por aprender. Os alunos ficavam 

empolgados ao montar o cartaz e a árvore filogenética. 

5.2.2.4- Quarto momento - dia 06/06/12 – 2 horas de aula 

Nesse dia trabalhei com adesivos colados em cartões que continham 

desenhos de “carinhas” de animais. Estas funcionaram também como 

organizadores prévios para outro trabalho de classificação que foi feito 

posteriormente. Dividi os alunos em quatro grupos de quatro alunos. Entreguei 

um conjunto de doze “carinhas” de animais, iguais para todos os grupos. Os 

resultados estão descritos abaixo 

Grupo 1: Os alunos utilizaram critérios como espécie (o leão, a onça e o 

gato), cor branca no corpo (a ovelha e a vaca), formato do nariz (ursos, cachorro 

e porco) para agrupar os desenhos. O coelho e o sapo não foram incorporados a 

nenhum dos grupos formados, pois segundo eles “não se parecem com 

ninguém”. 

Nesse agrupamento os alunos afirmam, creio eu que somente por causa 

da cor, o não parentesco do sapo e do coelho com os outros grupos formados. 

Os critérios utilizados também demonstram que alguns conceitos dos 

estudantes são resistentes a modificação, como no caso da espécie e da cor. Em 

geral, as classificações das crianças trazem aquilo que elas já sabiam e o que 

vêem e isso interfere nos agrupamentos e classificações feitas.  
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Figura 9: Agrupamentos formados pelos estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 2: Além de utilizar critérios como formato da orelha e do rosto 

classificaram o gato e a vaca por, “beberem o mesmo leite” e formato do olho. A 

ovelha e o sapo não foram classificados por não se parecem com ninguém, de 

acordo com justificativa dos estudantes. Nesse caso os caracteres morfológicos 

são supervalorizados em detrimentos de outros. 

O fato de o aluno afirmar que o gato e a vaca bebem o mesmo leite se 

deve a sua percepção de que o gato não consegue viver sozinho, ele precisa dar 

o leite ao gato. Esse leite é retirado da vaca que o produz, mas também o 

consome, e ele como ser humano pode utilizar. A ideia de o homem ser 

superior aos seres vivos prevalece fortemente nas classificações dos alunos. Eles 

se consideram indispensáveis para a existência dos outros seres vivos.    

 De acordo com Sene (2009), mesmo a sociedade científica não recebeu bem 

a teoria evolutiva de Darwin, e esta ficou desacreditada até 1930 

aproximadamente. Os cientistas por muito tempo se esforçaram para encontrar 

falhas que pudessem colocar um fim a teoria. Ainda segundo esse pesquisador, 

o ponto que provocou inquietude na teoria da evolução foi o homem, pois 

abalou a crença na criação divina do mesmo. 
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Figura 10: Animais agrupados por beberem leite pelo e formato do olho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 3: Os estudantes utilizaram somente o critério formato de nariz 

para agrupar os desenhos, como mostrado na Figura 11: 

Figura 11: Animais agrupados pelo formato do nariz 

 

Grupo 4: Usaram como um dos critérios de agrupamento animais 

domésticos afirmando que o cachorro e o gato ficariam juntos porque “são 

animais que a gente pode criar em casa”.  
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Figura 12: Animais agrupados pelo formato dos olhos e cores. 

 

 

 

 

 

 

Outros agrupamentos formados foram: 

- “A onça e o leão porque vivem no mesmo local”; 

- “A ovelha e o urso por causa do formato dos olhos e das cores”; 

- “Os ursos porque são irmãos”; 

-“O que pode criar na fazenda” (porco e a vaca).  

De acordo com Delizoicov (2002), os estilos de pensamento comportam a 

visão de mundo de quem os delimita. As crenças também influenciam na 

construção do pensamento e da linguagem específica do indivíduo. Esse estilo 

de pensamento é determinado, segundo esse pesquisador, psico-sócio-

historicamente e é apropriado pelo indivíduo no seu processo de formação e 

direciona as observações feitas pelo sujeito assim como a maneira pela qual elas 

são interpretadas. Geralmente, esse estilo de pensamento, apresenta-se como 

uma forma de resistir a novas maneiras de ver as coisas e de aprender sobre o 

mundo, porém não é incapaz de mudança. 

As observações e agrupamentos formados pelos alunos refletem sua 

visão de mundo, a qual poderia dificultar os novos aprendizados se o professor 

não soubesse como relacionar os conhecimentos que esse aluno já traz e a sua 

visão de mundo com os novos conhecimentos.  

No entanto, de acordo com Ausubel (2003), os conceitos antigos 

presentes na estrutura cognitiva do aprendiz se relacionam com os novos a ele 

apresentados, esse processo ocorre várias vezes durante a vida do indivíduo, e 
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causa modificações nos conceitos. Esse processo é definido por Ausubel como 

diferenciação progressiva e mostra que a visão de mundo que o aluno traz e os 

conceitos que ele formou a partir dela são importantes no processo de 

aprendizagem. 

5.2.2.5 -  Quinto momento – dia 11 de junho de 2012 – 4 horas de aula  

Nesse dia, trabalhei com a classificação dos animais no intuito de 

conhecer os novos rearranjos cognitivos dos estudantes, ou seja, os novos 

subsunçores desenvolvidos pela interação com o material de instrução 

anteriormente apresentado, considerado potencialmente significativo.  

Reuni os alunos no chão da sala de aula e distribuí a eles 350 figuras de 

diferentes animais. Estas foram extraídas de um livro chamado 1000 bichos 

adesivos o qual não apresenta autoria, somente a assinatura da editora 

Usborne. Solicitei aos alunos que classificassem os animais sempre observando 

o parentesco entre os seres vivos e os conhecimentos já trabalhados.  

É válido ressaltar que essa parte do trabalho transcorreu calmamente e 

com a participação de todos os alunos presentes (15). Comentei anteriormente 

sobre as dificuldades enfrentadas para trabalhar em grupo na sala de aula. 

Alguns alunos desistiam do trabalho por não conseguirem se relacionar com os 

colegas quando se tratava de manipular objetos e decidir em grupo. Porém, 

nesse dia, apesar de algumas discussões e desentendimentos todos continuaram 

trabalhando nos agrupamentos até o fim e todos participaram das justificativas. 

Isso pode demonstrar a importância de se trabalhar a cooperatividade entre os 

estudantes quando todos participam da tomada de decisão.  

Algumas formas de classificação persistiram por todo o trabalho, porém 

muitos avanços ocorreram. Durante todo o percurso interventivo discuti sobre 

parentesco, e esse foi um dos critérios que ficou nitidamente demarcado nas 

justificativas de classificação dos alunos. Consideramos um avanço 

significativo, a utilização do parentesco como critério de classificação, pois 

mesmo não compreendendo todo o processo envolvido no significado do termo 

nessa idade, acredito que as construções posteriores desse significado serão 
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facilitadas caso esse tipo de trabalho seja adotado na escola. Como Vigotski 

(2001) afirma, a aprendizagem antecede o desenvolvimento.  

Os alunos classificaram, inicialmente, por aparência juntando os animais 

que consideravam parecidos. Primeiro eles agruparam todas as borboletas, e 

após muitas discussões, formaram grupos menores utilizando como critério o 

formato e as cores. Quando questionados sobre o porquê de juntarem todas e 

depois as separarem, justificaram que apesar de pertencerem todas ao mesmo 

grupo, algumas são mais parentes, por causa da forma e da cor.  

Um dos pontos importantes nesse momento foi a atitude dos alunos de 

agrupar, observar e rearmar os grupos inicialmente formados. Devemos 

considerar que agrupar e classificar não são processos simples e fáceis. No 

entanto, os alunos conseguiram propor diferentes agrupamentos para os 

animais. No caso das borboletas, os alunos utilizaram o parentesco para 

agrupar e reagrupar. Acredito que todo o processo da intervenção, a qual tinha 

como intuito ensinar Zoologia evolutiva para os alunos contribuiu na 

aprendizagem dos estudantes sobre os conceitos evolutivos. Esses conceitos 

aprendidos começaram a ser demonstrados nas classificações feitas pelos 

estudantes e a dinâmica segundo a qual elas ocorrem mostra a não neutralidade 

da ciência.   Aqui também aparecem os primeiros indícios de que é possível 

ensinar Zoologia numa perspectiva evolutiva desde as primeiras idades. 

Figura 13: Agrupamento de borboletas por forma e cor. 
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Em seguida os estudantes agruparam as libélulas também utilizando 

como critério cor e forma. Alguns alunos disseram que a libélula é parecida com 

a borboleta devendo ficar no mesmo grupo, pois eram parentes, mas por fim 

decidiram deixá-las separadas.  

Figura 14: Agrupamento de Libélulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As lagartas foram organizadas em um grupo e em nenhum momento 

citadas como parte do ciclo de vida das borboletas. Um dos alunos queria 

colocá-las junto às cobras, mas os outros disseram que isso não era possível, 

pois “a lagarta é mole e a cobra é mais dura”. 

Figura 15: Agrupamento de Lagartas 
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Os alunos, nessa idade, geralmente desconhecem o ciclo de vida da 

maioria dos insetos. As questões sobre tipo de desenvolvimento (direto ou 

indireto) em geral não são ensinadas nas escolas.   

As cobras inicialmente colocadas juntas foram depois separadas por 

cores. Um dos alunos afirmou: “a cobra e os jacarés são diferentes, mas eles são 

todos répteis e são parentes”. O outro disse: “Eles não são iguais não, porque o 

jacaré tem dentes e a cobra não”.  

Os alunos novamente citam parentesco como critério de classificação. A 

percepção de que o jacaré e a cobra são répteis deve ter sido adquirida durante 

o trabalho que realizei em classe ao montar o cartaz sobre os grupos animais.  

Sabemos da possibilidade deste aluno não compreender o real 

significado do termo parentesco em sua complexidade, porém a utilização deste 

conceito mesmo de maneira simplória contribuirá no processo de 

aprendizagem durante sua vida escolar, facilitando o desenvolvimento do 

pensamento sobre evolução biológica (VIGOTSKI, 2001).  

Figura 16: Agrupamento de cobras com base na coloração 

. 

Os alunos formaram grupos para os jabutis utilizando como critério o sexo 

(macho e fêmea). O menor seria o filhote. Segundo eles uma das tartarugas era 
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verde porque vivia na água e as outras não, pois habitavam a terra, mas apesar 

disso, ambas eram parentes.  

Figura 17: Grupo de jabutis e tartaruga formado pelos estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os jacarés foram agrupados por cor e tamanho como observamos na 

Figura 18, abaixo. A coloração foi utilizada para caracterizar os primeiros, 

segundo eles os mais jovens, dos últimos, os mais velhos.  

Figura 18: Agrupamento de jacaré do mais jovem para o mais velho 

 

Ao agrupar todos os insetos, os estudantes falaram sobre parentesco e 

presença de esqueleto externo ao corpo em referência ao exoesqueleto dos 

Artrópodes. Um dos alunos afirmou que borboletas e insetos são parentes 
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(desconhecendo ser a borboleta um inseto) utilizando como justificativa a 

existência de duas antenas em ambos. Um segundo aluno disse: “os que têm 

asas é mais perto da borboleta e os que não têm são mais longe”, referindo-se as 

asas como critério de parentesco. Posteriormente novos agrupamentos de 

insetos foram criados utilizando cores e formas como ponto de partida. Alguns 

dos insetos possuíam a mesma forma, porém tamanhos diferentes e tratavam 

assim os menores como filhotes. 

Figura 19: Grupo de insetos tendo o menor como filhote 

 

Ao me questionarem sobre como nascem os insetos, os instruímos que 

eles põem ovos podendo destes nascer um indivíduo bem parecido com o 

inseto adulto (desenvolvimento direto), ou uma larva (desenvolvimento 

indireto) como no caso da borboleta (afirmamos explicando o processo de 

metamorfose). Um dos alunos questionou se a lagarta colocaria ovos e o 

respondemos que somente a borboleta. Outro aluno pergunta: “a lagarta é um 

inseto?”. Outro responde: “ela não é um inseto não!”. Um aluno por fim diz: “é 

sim! A professora já disse que ela tem seis pernas e o esqueleto por fora do 

corpo, e o corpo dela tem três partes”.  

Posso aqui observar e afirmar a possibilidade de ensinar esses conteúdos 

para alunos dessa idade (8 anos). Os alunos devem ter aprendido 

significativamente esses conteúdos, pois, parecem ter feito novos rearranjos 

cognitivos e desenvolvido conceitos mais elaborados se comparado aos iniciais. 
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Ausubel (2003) nos diz que quando o processo de aprendizagem significativa 

ocorre formam-se novos subsunçores que servirão de ancoradouro para novas 

informações, dando origem a conceitos muitos mais complexos. A esse processo 

chamo, neste trabalho, de Trilhas Pedagógicas. Acredito que continuando o 

trabalho com esses alunos teremos jovens com menos dificuldades de aprender 

conceitos relacionados aos animais e seu processo evolutivo.  

Num próximo agrupamento eles afirmaram: “esses todos são sapos e são 

do grupo dos anfíbios, eles respiram pela pele, ela é fininha, por isso não pode 

jogar sal neles. Os menores são os filhotes e por isso são mais verdes. Ele perde 

a cor quando cresce”. Provavelmente os estudantes estão relacionando as 

diferenças na coloração e tamanho à idade dos animais.  

Figura 20: Agrupamento de anfíbios realizado pelos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todos esses aqui são peixes”. Disseram os alunos numa classificação 

que continha peixes, girinos e estrela do mar conforme a figura 21, abaixo. Essa 

classificação posteriormente foi refinada.  

“A estrela do mar é um peixe?” Questionou um estudante. Outro 

respondeu: “é sim porque vive no mar”. Outro disse: “mas ele não nada!”. Por 

fim um dos alunos falou: “mas ela é um peixe sim”. Os alunos agruparam a 

estrela do mar como sendo um peixe, porém separados dos outros e da mesma 
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forma o fizeram como o cavalo marinho, pois de acordo com eles, esses 

indivíduos eram muito diferentes dos outros. Sobre o cavalo marinho um dos 

estudantes disse: “eu não sabia que ele era um peixe, mas ele é porque tava 

junto dos peixes no cartaz que a pró fez na sala”. Critérios como formas e cores 

também foram utilizados.  

Figura 21: Classificação de organismos como peixes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de por fim considerarem a estrela do mar um peixe, os alunos 

discutiram sobre o assunto. O processo de questionar é importante, pois 

provoca a dúvida a qual impulsionará a busca pelo conhecimento. 

“Esses são os filhotes do tubarão, os filhotes maiores e os menores”, 

falavam os estudantes referindo-se aos girinos.  

Figura 22: Tubarões e girinos classificados como peixes 
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Os alunos também agruparam outros peixes utilizando o critério forma 

do corpo. 

Figura 23: Peixes agrupados por forma do corpo 

 

Sabemos da grande quantidade de características atribuídas a cada ser 

vivo, e não era meu intuito que os alunos os dominassem. Dentre as 

dificuldades desse trabalho, cito o desconhecimento da biodiversidade pelos 

alunos.  

No entanto, os resultados mostram que o conhecimento científico não 

está sendo ensinado na escola e quando ocorre não se aproxima do que o aluno 

já sabe. Dessa forma, a maioria do conhecimento apresentado pelos alunos é do 

cotidiano, sendo assim, conhecem bem apenas os animais domésticos, e essa 

pode ser considerada uma limitação na execução dessa atividade. Considerar a 

estrela do mar um peixe, agrupar animais somente pelo seu habitat e forma do 

corpo, e considerar girino larva de peixe são exemplos de conhecimentos do 

cotidiano.  

Os alunos criaram um grupo denominando-o moluscos. “Esses são os 

moluscos, eles tem o corpo molengo, dá nojo, mas eles não fazem mal”.  
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Figura 24: Agrupamento de animais denominados moluscos. 

 

Em seguida fizeram agrupamentos menores. No primeiro deles os alunos 

juntaram o polvo, a lula e a água viva. “Esses aqui todos são iguais só que uns 

maiores e outros menores. Mas o polvo tem muitos braços”. 

Figura 25: Grupo formado por lula, polvo e água viva 

 

Quanto aos caramujos afirmaram: “todos esses são caramujos, tem um 

monte por aí, eles saem da terra quando chove”. 

Historicamente o homem tende a rotular os animais com atitudes e 

atributos humanos, desconsiderando a sua evolução, adaptação e habitat. Essas 
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atitudes são consideradas antropocêntricas e estão presentes nos meios de 

divulgação de massa e também na escola. O antropocentrismo poderia ser 

definido como a atitude de favorecer o homem em detrimento das outras 

espécies. Esse pensamento está consolidado no ensino de Zoologia e desfazer-se 

dele não é tarefa fácil, pois a ciência é uma criação do homem para o homem 

sendo quase impossível dissociar o antropocentrismo desta. Assim, o próprio 

homem tende a tratar os animais levando em consideração seus interesses, 

crenças, medos, dentre outros aspectos. No ensino escolar não é diferente. Da 

maneira como o ensino de Zoologia se dá, apenas se reforça a 

utilidade/nocividade dos animais, e faz com que o aluno acredite que a 

natureza é algo hostil e perigosa (RAZERA; BOCCARDO; SILVA, 2007). Percebi 

nas falas dos alunos quando justificam os agrupamentos atitudes 

antropocêntricas, como exemplo, temos a atribuição “nojento” feita aos 

moluscos. 

Como o professor de Ciências tem também o papel de tentar formar 

cidadãos que se entendam como parte da natureza, e sendo este um dos 

preceitos do nosso trabalho, discuti com os alunos sobre o papel do homem no 

ambiente, assim como destaquei a importância da mudança de atitude em 

relação ao meio ambiente e aos seres vivos. Pude perceber que as discussões 

travadas em classe sobre o assunto foram fecundas, pois apesar do aluno ter 

afirmado que o molusco dá nojo, ele também disse que ele não faz mal, o que 

pode demonstrar uma pequena mudança de atitude em relação aos animais. 

Outras citações dos alunos durante o trabalho também mostraram mudanças de 

atitude como: 

“esses todos são sapos e são do grupo dos anfíbios, eles respiram pela 

pele, ela é fininha, por isso não pode jogar sal neles...”; 

“...Eu tenho medo de escorpião porque ele tem veneno, mas é para se 

defender porque a gente invade a casa dele.” 

Ao agrupar caranguejos e escorpiões os alunos disseram: “Esses aqui eu 

sei que são parentes. A pró falou que eles tem esqueleto duro que nem uma 
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casca e as mãos deles são iguais”. Eu tenho medo de escorpião porque ele tem 

veneno, mas é para se defender porque a gente invade a casa dele”.  

Ao falar de “esqueleto duro”, o aluno refere-se ao exoesqueleto dos 

Artrópodes. Quando da montagem dos grupos, discutimos sobre as 

características desses animais falando sobre esse tipo de esqueleto. Apesar de 

não se lembrarem da palavra específica, os alunos conseguiram assimilar o 

conceito desse tipo de esqueleto especificamente para esses seres vivos. Isso 

vem reafirmar a importância da palavra como orientadora da aprendizagem e 

guia na formação dos conceitos na criança. De acordo com Vigotski (2001), é por 

meio do emprego da palavra que a criança domina os conceitos. Quando isso 

ocorre as crianças desvinculam o pensamento que estava antes restrito apenas 

às experiências do cotidiano e assim começam a realizar operações mentais pela 

utilização de generalizações com exemplos abstraídos da realidade originando 

o pensamento conceitual que para esse pesquisador é adquirido pela linguagem 

e na escola.  

“Eu gosto desses animais, eles são bonitos”. Disseram referindo-se a um 

grupo de aves. “Eu queria voar”. Afirmou um estudante. Alguns 

demonstravam misticismo: “Eu só não gosto da coruja, quando ela canta por 

cima da casa a pessoa morre”.  

Questionei o porquê do agrupamento eles justificaram utilizando a 

presença de penas e o voo. A respeito disso discutiram: “mas esse não voa”, 

(avestruz), e a galinha também não”. Outro respondeu: “voa sim!” 

Um aluno diz: “O pinguim nem podia ser uma ave, porque ele nada 

igual a peixe”. Outro afirma: “mas ele tem pena que a pró disse”. Porém no 

transcorrer do trabalho ao separarem as aves em novos agrupamentos os alunos 

deixaram os pinguins sozinhos e sobre isso diziam: “O pingüim vive na água e 

não no gelo. Eles ficam sozinhos porque não se parecem com os outros, mas são 

parentes por causa das penas”.  

“Tem a galinha e o galo que juntos formam o pintinho”. Disseram sobre 

o agrupamento abaixo demonstrado na Figura 26. 
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As penas foram utilizadas como critério de agrupamento para as aves, o 

que é correto, pois a presença de penas une todas as aves, sendo uma 

característica comum e, portanto, separa as aves dos outros grupos animais 

como mamíferos por exemplo. Porém essa mesma característica não poderia ser 

utilizada para relacionar (determinar parentesco) as próprias aves, pois todas as 

possuem (GUIMARAES, 2007).  

Nesse sentido, podemos afirmar que os alunos compreendem que a 

característica “penas” coloca todas as aves como descendentes de um mesmo 

ancestral.  

Figura 26: Grupo composto pelo galo, pelas galinhas e pelos pintinhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em outro agrupamento afirmaram: “esses tem as pernas grandes e 

alguns não voam” (peru, urubu, garça e avestruz). 

Figura 27: Agrupamento de animais de pernas grandes 
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“Esses tem o bico parecido e são todos iguais só muda a cor”. (Papagaios 

e um tucano).  

Figura 28: Grupo de papagaios e tucano 

 

Sobre as aves, outros agrupamentos foram formados, porém os alunos 

não souberam justificar, somente disseram ser diferentes. 

Figura 29: Agrupamento de aves não justificado pelos alunos 
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A cor também foi utilizada como critério classificatório para aves. “Essas 

são iguais mudam somente na cor, ai nós separamos por cor”.  

Figura 30: Grupo de aves formado por critério cor 

 

Por fim, fizeram um grande grupo e sobre ele disseram: “todos esses 

aqui são mamíferos porque têm pêlos”. A afirmação do aluno é correta, pois a 

presença de pêlos uniu todos os animais que os possuem em um grupo 

denominado mamíferos.  

Figura 31: Indivíduos com pelos, formando um grupo denominado 

mamíferos 
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Ter reconhecido os indivíduos que possuem pelos e os classificado não 

nos pareceu incomum, no entanto a presença do homem nessa classificação foi 

um dado interessante, pois nos forneceu informação que apesar da dificuldade 

de aceitação alguns alunos já começam a reconhecer o homem como animal. 

Talvez isso não seja consciente, mas aponta indícios da possibilidade de, nessa 

idade, serem formados conceitos e concepções diferentes das comumente 

formadas sobre os animais. Estas, provavelmente perdurarão por toda a vida do 

estudante, pois os conceitos aprendidos na infância são resistentes à mudança.  

Posteriormente o grupo “mamíferos” foi subdividido em outros. O 

primeiro a surgir nas classificações dos alunos é o grupo denominado “do 

homem”. “Esse aqui é o homem e a mulher. A gente separou porque eles têm 

inteligência, mas são parentes de todos os outros animais”.  Outro estudante 

disse: “ele não pode maltratar os outros animais”. 

Na época da publicação das ideias evolucionistas e revolucionárias de 

Darwin, o mesmo, por saber do impacto que causaria não incluiu 

imediatamente o homem. Porém, seria impossível dissociá-lo da natureza e do 

processo de surgimento da biodiversidade proposto por ele, e a sociedade da 

época acabou percebendo que a sua teoria também direcionava-se ao homem. 

Suas ideias iam de encontro com os preceitos filosóficos religiosos da época e 

por esse motivo sofreram inúmeras resistências até a instituição desse novo 

paradigma (CURI, 2009).  

O homem não seria a obra máxima da natureza e isso lhe retirava todos 

os privilégios que até então acreditava ter. Nesse momento inicia-se os 

primeiros passos para o rompimento do pensamento antropocêntrico. Hoje, 

apesar das dificuldades do senso comum em lidar e aceitar a evolução biológica 

por seleção natural posso afirmar que na ciência esse paradigma já foi a muito 

estabelecido (SENE, 2009; CURI, 2009).   

Percebi na fala dos alunos resquícios do pensamento antropocêntrico, 

pois, somos essencialmente antropocêntricos. Mas apesar disso pudemos notar 

também indícios de aceitação do homem como animal, quando afirmam que o 

homem está separado, porém “é parente” de todos os animais. 
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Figura 32: Classificação do homem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras classificações seguiram-se como:  

“Esses são os gatos, o leão e a onça pintada. Eles são muito parecidos, as 

mãos, os pés, o pêlo. Os gatos a gente pode criar, mas a onça e o tigre não”. 

Outro afirma: “não é uma onça é um leão”.  

“Esses aqui tão juntos porque eles ajudam o homem (boi, vaca, porco e 

cavalo). A vaca dá leite”. Afirma um dos alunos e, em seguida, o outro 

responde: “Não! O leite é pro filhote”. O outro diz: “Mas a gente também bebe e 

o cavalo a gente anda”. 

“O gato fica perto do rato porque mata ele”. Disse o aluno, porém não 

colocou o rato no mesmo agrupamento que os gatos. Os gatos foram 

classificados junto com a onça e o leão, eles afirmaram que esses animais são da 

mesma espécie, são parentes e devem ficar juntos. 

“Os cachorros têm muitos pêlos, eu adoro eles, eles são lindos”! Fala um 

aluno ao justificar um agrupamento só de cães.  

“Esses aqui são da mesma espécie, são parentes bem de perto”. 

Referindo-se a ovelha e ao bode.  
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“Esses são os macacos. Eles comem banana e ficam nos galhos, eles 

também são perturbados e pirraça a gente. Ele é parecido com os humanos, é 

quase igual e apareceu na terra junto”. Afirmam os alunos sobre os macacos.  

“Esses aqui estão juntos porque tem espinho. Eu não sei pra que servem 

os espinhos deles, mas deve ser pra se defender do homem que é muito mal”.  

Figura 33: Grupo de animais que possuem espinhos 

 

“A baleia está sozinha porque ela é da água. O canguru e a girafa são 

diferentes de todos. Eu nunca vi uma girafa. Esses aqui têm um narizão e eu 

não sei o nome” (tatu e tamanduá).  

Afirmaram por fim que a preguiça é um mamífero e poderia ser classificada 

com qualquer outro mamífero. Porém por causa da sua lentidão a deixaram 

sozinha, pois os outros animais são rápidos. Um dos alunos afirmou: “Ela podia 

ficar junto da tartaruga, porque as duas são lentas, mas a tartaruga é um réptil”. 

O outro responde: “Mas os répteis também são parentes dos mamíferos porque 

todos os animais da terra são parentes”. O canguru e a girafa também não 

foram classificados pelos alunos.  
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Figura 34: Animais que não foram classificados pelos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encerrei nesse momento as atividades desse encontro, o qual perdurou 

por toda a tarde, pois além de fotografar todos os agrupamentos eu anotava as 

falas dos alunos imediatamente devido à inviabilidade da gravação.  

Percebi a partir das análises dos grupos animais formados pelos alunos e 

de suas justificativas que a ideia de parentesco entre os seres vivos ficou bem 

demarcada. Não somente no mesmo grupo, mas entre grupos distintos e ainda 

entre todos os animais. A noção do homem como animal também aparece de 

maneira clara nas falas dos discentes.  

Tive algumas limitações relacionadas a conhecimentos cotidianos 

resistentes a modificação, mas prevaleceu em minha percepção a ideia da 

necessidade de um ensino de Zoologia baseado nos processos evolutivos desde 

o início da vida escolar. Acredito, mais agora do que antes, não somente na 

capacidade dos alunos aprenderem evolução, mas de aprenderem com menos 

resistência que alunos de séries posteriores que já enraizaram conceitos 

equivocados sobre a origem e diversificação dos seres vivos. 

Os referenciais adotados nesse trabalho nos respaldam sobre isso, não 

somente pela aprendizagem ter realmente se dado de maneira significativa, mas 

porque novos subsunçores foram formados (sabemos disso pelo aparecimento 

de conceitos mais complexos), e as palavras empregadas considerados por 
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muitos como complexas demais para serem ensinadas a crianças pequenas não 

somente promoveram a aprendizagem como abriram caminho para o 

desenvolvimento posterior de conceitos mais complexos. (AUSUBEL, 2003; 

VIGOTSKI, 2001) 

5.2.2.6 Sexto momento – dia 14 de junho de 2012 – 4 horas de aula 

Retornei à sala neste dia com o intuito de que os alunos elaborassem 

novos mapas conceituais a respeito dos animais. 

Nesse momento os mapas conceituais foram utilizados como estratégia 

de avaliação, ou seja, para determinar a evolução conceitual dos alunos, 

comparando os primeiros a esses últimos. Avaliei agora, a estrutura que os 

alunos irão determinar para o conjunto de conceitos trabalhados sobre os 

animais, observando se ocorreu a aprendizagem significativa. 

 O desenvolvimento dos mapas pelos alunos transcorreu da mesma 

forma que o primeiro. Participaram dessa etapa doze alunos que estavam 

presentes no momento em sala de aula. Os resultados estão descritos, abaixo. 
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Quadro 3: Informações dos mapas conceituais finais produzidos pelos alunos. 

Animais 
(citações/cat

egorias) 

Morfologia e 
classificação 

 

Ecologia Comportamento Dimensão afetiva Noções de parentesco Origem e 
evolução 

Onça 
(2) 

 Tem que sobreviver na 
mata 

Ataca para se defender Amar ela como se fosse 
nossa irmã 

Parente do leão  

Borboleta 
(1) 

É um inseto e tem 
antenas como todos 

Se alimenta nas flores Voar para se alimentar, 
voam, morrem se não 
alimentarem-se 

 É mais aparentada a barata, 
também é parente do homem 

 

Cobra 
(1) 

  Tem veneno para se 
defender 

 Parente do lagarto, parente de 
todos os animais e do homem 

 

Coelho 
(1) 

Orelha grande, três 
dedos 

Come cenoura     

Dinossauro 
(1) 

  Alguns podem voar  Parente da águia Já existiu, mas 
não existe mais 

Gato 
(1) 

Mamífero pois tem 
pêlos 

   É mais parente do leão, pois 
tem o mesmo formato; podem 
ser parentes mais distantes de 
uns e mais próximos de outros 

 

Leão 
(1) 

 Carnívoro Corre rápido Bonito Parente do tigre, parente do 
homem pois tem pelos, não 
pode criar pois é carnívoro 

 

Papagaio 
(1) 

É uma ave, pois tem 
penas e voa 

   Parente do homem e de todos 
os animais 

 

Tubarão 
(1) 

  Nada no mar    

Urubu 
(1) 

É uma ave pois tem 
penas 

Come lixo Voa para outros países   Deus criou 

Zebra 
(1) 

Mamífero porque 
mama, se separa 
apenas para estudar 

  Não se pode matar os 
animais por vontade 

Parente de todos os animais  
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A análise comparativa entre os quadros inicial e esse final, me permite 

afirmar que os alunos partiram de conceitos mais simples para mais complexos. 

Novas atitudes em relação aos animais e o parentesco destes com o homem 

ficaram bem evidentes. 

Os alunos também arriscam aproximações entre os seres vivos 

determinando graus de parentesco que eles chamam de “mais parente”.  

Se compararmos os mapas iniciais e finais veremos que o pensamento 

antropocêntrico em relação aos animais diminuiu. Não acabou, mas nesse 

sentido o trabalho foi positivo.  

O conhecimento cotidiano observado em grande escala nos primeiros 

mapas também diminuiu, mas continua a aparecer e pode ser considerado um 

fator limitante, ou seja, um obstáculo epistemológico. 

A quantidade de vezes em que o homem é citado no segundo mapa dos 

alunos é importante, pois pode demonstrar a aceitação do homem como animal. 

A quantidade de encontros que tivemos e as inúmeras discussões que fizemos a 

respeito da evolução, adaptação, diversidade, dente outros, foram relevantes e 

contribuíram para a aprendizagem dos estudantes.    

No final conversei sobre o que eles aprenderam durante o percurso do 

trabalho. Como no primeiro encontro dividimos o quadro em duas partes 

denominadas “o que eu sei e o que eu quero saber sobre os animais”. As 

certezas e novas dúvidas dos alunos estão descritas no Quadro 4, abaixo: 
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Quadro 4: Certezas e dúvidas finais descritas pelos alunos a respeito dos 

animais 

CERTEZAS PROVISÓRIAS 
(O que sei sobre os animais?) 

DÚVIDAS TEMPORÁRIAS 
(O que quero saber sobre os 

animais?) 

Alguns animais têm que ficar juntos. 
Os animais são parentes. 
O homem é um animal. 
O homem destrói a casa dos animais 
Os animais não são malvados 
Os animais se defendem  
A cobra pica para se defender 
O bob esponja é um animal, mas é 
errado porque ele anda 
A sanguessuga é parente da minhoca 
O gato tem pelo porque é mamífero 
Todo mamífero tem pêlo 
O gato é parente da onça 
A borboleta tem antena igual ao grilo, 
mas o grilo canta 
As aves têm penas 
Os animais mudam  
Tem animais que não existem mais 
O dinossauro é parente do passarinho 
e do jacaré 
O sapo respira pela pele e não pode 
jogar sal nele 
O caramujo pode viver na água e na 
terra 
O caramujo tem a concha 
O homem é parente da baleia 
A borboleta voa no mato e come na 
flor 

Por que o homem não vive no mar 
igual a baleia? 
Porque a borboleta fica na parede? 
O homem é mais novo e pensa por 
que? 
Porque o homem é inteligente? 
Porque o dinossauro não existe mais? 
Porque o urso polar vai morrer? 
Porque eu não me pareço com a 
barata? 
Porque o homem não é peludo igual 
ao macaco? 
O homem é igual à antigamente? 
O homem vivia na floresta? 
 

 

Os alunos partem de perguntas mais simples para mais elaboradas, 

demonstrando modificações na estrutura cognitiva, o que pode apontar para o 

acontecimento da aprendizagem significativa.  

Com a elaboração do quadro 5 abaixo, pude observar as mudanças em 

relação ao conhecimento inicial e final sobre os animais. Novas certezas e 

dúvidas apareceram e foram mais complexas. Noções básicas sobre relações de 

parentesco, classificação, ecologia e morfologia que apareceram nos mapas 
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conceituais finais demonstraram que é possível ensinar Zoologia evolutiva para 

crianças desde as séries iniciais. Os novos subsunçores formados serão base 

para novos aprendizados mais complexos nas séries posteriores. 

Quadro 5: Comparação entre os momentos final e inicial 

CERTEZAS PROVISÓRIAS 
(O que sei sobre os animais?) 

DÚVIDAS TEMPORÁRIAS 
(O que quero saber sobre os 

animais?) 

MOMENTO 
INICIAL 

MOMENTO 
FINAL 

MOMENTO 
INICIAL 

MOMENTO 
FINAL 

Predominância 
de elementos 
morfológicos, 
fisiológicos, 
antropocêntricos 
e utilitaristas 
(e.g., Bebem 
água; 
Alimentam-se; 
Fazem xixi e 
cocô; O jacaré 
morde; A baleia 
assassina come a 
pessoa; A cobra 
morde; A barata 
assusta as 
pessoas). 

Diversificação 
maior de 
elementos (e.g., 
Alguns animais 
têm que ficar 
juntos; O homem 
é um animal; Os 
animais não são 
malvados; A 
sanguessuga é 
parente da 
minhoca; O gato 
tem pêlo porque 
é mamífero; A 
borboleta tem 
antena igual ao 
grilo; O homem é 
parente da 
baleia). 

Pobreza de 
elementos 
diversificados 
(e.g., O que o 
macaco faz? A 
barata verde é 
venenosa? Por 
que a girafa é tão 
grande? Por que o 
elefante é gordo?). 

Maior riqueza de 
elementos 
diversificados 
(e.g., Por que o 
homem não vive 
no mar igual a 
baleia? O homem 
é mais novo e 
pensa por quê? 
Por que o 
dinossauro não 
existe mais? Por 
que eu não me 
pareço com a 
barata?). 
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CAPÍTULO 5 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho apresentado objetivou avaliar os limites e possibilidades do 

ensino de Zoologia evolutiva para crianças nas séries iniciais do ensino 

fundamental. Para análise dos resultados utilizei os autores David Ausubel e 

seus pressupostos sobre aprendizagem significativa e Vigotski para subsidiar 

discussões sobre a palavra como mediadora do desenvolvimento, pois muito se 

tem discutido sobre a possibilidade de ensinar certos conceitos científicos para 

crianças nas séries iniciais e esse pesquisador pôde respaldar as justificativas 

utilizadas. 

Observei as aulas durante algum tempo no intuito de caracterizar a 

turma, seus problemas, bem como delimitar as possibilidades de trabalho. 

Durante esse período identifiquei muitas dificuldades como: os alunos não 

sabiam ler, apenas desenhavam as palavras, nenhum conteúdo das disciplinas 

previstas no currículo era trabalhado pela professora e pouca atenção era dada 

a esses alunos para que os mesmos se apropriassem da língua materna.  

A professora me informou que não ministrava aulas de Ciências, pois os 

alunos não conseguiriam aprender os conceitos dessa disciplina escolar, 

subestimando a capacidade de aprendizagem das crianças. Além disso, o livro 

didático recebido não era distribuído entre os discentes sob a justificativa de 

que os conhecimentos contidos no referido material eram muito difíceis para os 

alunos. Notei um descaso da professora em relação aos estudantes, pois, apesar 

de dizer que os alunos não sabiam ler, ela não fazia nada para mudar a 

situação.  

Para planejar a intervenção coletei subsunçores dos alunos a partir da 

elaboração, por eles, de mapas conceituais e também pelas certezas e dúvidas 

temporárias dos mesmos. Esses mapas apresentaram reduzido conhecimento 

científico e nenhum evolutivo.  

O planejamento da intervenção foi feito com base nos subsunçores 

identificados nos mapas. Algumas das atividades realizadas foram classificadas 

como organizadores prévios, pois o conhecimento dos estudantes sobre os 

animais era superficial. 
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Ao entrar em sala de aula e assumir o papel de pesquisadora, desenvolvi 

com os alunos uma sequencia didática com intuito de ensinar Zoologia numa 

perspectiva evolutiva. Todas as discussões travadas em sala de aula com os 

alunos foram válidas e promoveram aprendizagem em ambos os sujeitos. Nos 

alunos, pela descoberta de novos conhecimentos científicos e em mim pela 

percepção de como as crianças aprendem e dos potenciais que as mesmas têm a 

desenvolver. Todas as crianças com as quais convivi durante esse trabalho 

possuem um grande potencial para aprender qualquer conceito, inclusive os 

científicos. Dessa forma, posso afirmar que os alunos não aprendem somente 

porque ninguém os ensina. Não existe aprendizado sem ensino.  

Muitas atividades de classificação dos animais foram desenvolvidas e 

tiveram o intuito de mostrar a biodiversidade, atentar para a conservação dos 

animais, falar da sua importância ecológica, e principalmente chamar atenção 

para os aspectos evolutivos pelo estudo de parentesco e descendência. Na 

construção da árvore filogenética apesar das várias incorreções identificadas, 

ficou claro que os estudantes aprenderam sobre a relação 

ancestral/descendente, além de introduzir o conhecimento de que os seres 

vivos e suas relações de parentesco podem ser contados por meio desses 

esquemas hierárquicos.  

Nos trabalhos finais de classificação os alunos demonstraram também o 

entendimento do homem como um ser animal, conceito que no início sofreu 

resistência. Os enfoques antropocêntricos de utilidade e nocividade também 

foram minimizados e novos olhares a respeito da conservação animal surgiram.  

Os mapas conceituais finais, bem como as novas certezas e dúvidas 

temporárias demonstraram que os alunos conseguem libertar-se de esquemas 

mentais simples para outros mais complexos. Todos os resultados apontam 

para a ocorrência da aprendizagem significativa, pois novos subsunçores foram 

formados.  

Muitas questões poderiam ser levantadas a respeito dos conceitos 

complexos apresentados às crianças. No entanto noções de evolução aparecem 

nos resultados e mesmo que nesse momento elas não tenham entendido o real 

significado desse e de outros termos, a palavra empregada e o aprendizado por 
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ela desencadeado, servirá como ancoradouro nas séries posteriores para 

conceitos mais elaborados. Com base nisso é que proponho a introdução do 

termo “Trilhas Pedagógicas”, partindo do princípio que a aprendizagem correta 

deve começar na infância e continuar durante toda a vida, pois conceitos 

errôneos ensinados as crianças são geralmente resistentes à mudança e 

dificultam a aprendizagem correta nas séries posteriores. 

As principais limitações ocorridas foram relativas a não alfabetização na 

língua materna. As crianças eram copistas, ou seja, não se apropriaram da 

linguagem escrita, apenas desenharam palavras. No entanto, levando em 

consideração que mesmo sem saber ler e escrever as crianças aprenderam sobre 

zoologia e evolução, e baseada nas observações feitas, afirmo que elas só não 

sabiam ler e escrever porque ninguém se importou em ensiná-las. 

Assim, respondendo o problema de pesquisa aqui proposto, afirmo, 

baseada nos resultados e referenciais teóricos a possibilidade do ensino de 

Zoologia evolutiva desde as primeiras idades. Não há nada de tão complicado 

no processo de evolução que as crianças não possam compreender, talvez, como 

disse Dawkins, seja até mais fácil e coerente para o pensamento infantil que os 

mitos criacionistas.  

Em suma, entre o momento inicial e final da intervenção: i) houve uso 

mais enriquecido de palavras e significados pelos alunos e uma orientação mais 

otimizada para aspectos além dos morfológicos (conceitos evolutivos, ainda que 

lacunares e falhos); ii) dificuldades de leitura e escrita e de realização de 

trabalhos coletivos foram alguns dos aspectos limitantes da experiência; iii) os 

aspectos limitantes não superaram aqueles já comuns para a faixa etária e nem 

foram totalmente impeditivos para atingir os objetivos propostos; iv) os dados 

dão indicativos de que há uma real e consistente possibilidade de introdução do 

ensino de Zoologia Evolutiva nas séries iniciais. 

Nada nesse trabalho foi tão importante e recompensador do que perceber 

o aprendizado de crianças tão carentes, não só materialmente, mas também de 

atenção, amor, cuidado e principalmente de educação de qualidade.  
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ANEXOS 

Mapas conceituais iniciais 

Mapa inicial 1: 
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Mapa inicial 2: 
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Mapa inicial 3: 
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Mapa inicial 4: 
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Mapa inicial 5:  
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Mapa inicial 6: 
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Mapa inicial 7: 
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Mapa inicial 8: 
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Mapa inicial 9: 
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Mapa inicial 10: 
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Mapas conceituais finais 

Mapa final 1:  
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Mapa final 2: 
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Mapa final 3: 
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Mapa final 4: 
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Mapa final 9: 
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