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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como lugar principal a análise de uma prática pedagógica 
com vistas ao processo ensino-aprendizagem de Zoologia com base na Solução 
de Problemas, organizada e abalizada pelas considerações metodológicas da 
pesquisa qualitativa de intervenção. Um panorama de progressos, desafios e 
possibilidades referentes ao Ensino de Zoologia nos conduziu, na perspectiva 
construtivista, à estruturação de uma proposta pedagógica para o Ensino de 
Zoologia no Ensino Médio baseada na perspectiva da Solução de Problemas 
cujo objetivo principal foi analisar seus entraves e avanços. Como 
desdobramentos, elencamos os objetivos específicos: i) Elaborar e desenvolver 
durante uma unidade didática, uma proposta pedagógica para o Ensino de 
Zoologia com base na Solução de Problemas; ii) Analisar o desenvolvimento da 
prática pedagógica realizada iii) Avaliar as contribuições da proposta 
pedagógica para o processo de ensino-aprendizagem no que se refere ao 
conhecimento zoológico. Nos capítulos teóricos, a discussão de temas 
relacionados às contribuições da História, Filosofia e Sociologia das Ciências; 
aos documentos, parâmetros e premissas básicas para o Ensino das Ciências 
Naturais e Ciências Biológicas, e, em específico para ao Ensino de Zoologia, 
assim como a discussão sobre problematização, problemas e Solução de 
Problemas foi fator preponderante para o planejamento e execução da proposta. 
A intervenção foi realizada com uma turma de 3º ano do ensino médio em uma 
escola da rede estadual na cidade de Jequié, estado da Bahia por meio de dez 
encontros de duas horas/aula cada, realizadas no período de 06/05/2013 a 
22/07/2013. As informações e os dados foram coletados mediante as anotações 
de campo do pesquisador e o registro de bordo da professora regente, assim 
como as produções escritas dos estudantes, em grupo ou individual. 
Amparamo-nos na Análise Textual Discursiva para a análise de dados que se 
deu em três etapas: rodadas de situações-problema, descrição e análise dos 
encontros e avaliação geral da proposta. A avaliação inicial nos conduziu a uma 
avaliação complementar com subsídios linguísticos. Avançamos ao conjecturar 
que essa proposta pedagógica permite ser utilizada tanto para suscitar 
conhecimentos prévios dos estudantes, como para avaliar os conteúdos 
trabalhados, contribuindo para que o Ensino de Zoologia seja abordado de 
modo dinâmico e contextualizado por meio de práticas pedagógicas que 
permitam ao estudante a percepção dos problemas locais e universais, agindo 
sobre eles de maneira eficaz, realizando análises e inferências com a bagagem 
conceitual que os permitam estabelecer nexo entre o conhecimento escolar e seu 
cotidiano. Contudo, os resultados da pesquisa também nos mostraram entraves 
relacionados ao pragmatismo da sala, ao modo tradicionalista e conteudista 
com que as aulas são desenvolvidas que constituíram barreiras para o 
desenvolvimento dessa proposta. Outro entrave constatado diz respeito às 
limitações da alfabetização científica detectada pela ausência de vocabulário 
específico na argumentação dos estudantes, mas este não foi fator impeditivo 
para o desenvolvimento da aprendizagem sobre os conceitos científicos. 
 

Palavras-chave: Zoologia, Ensino Médio, Situações-problema, Consignas. 
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ABSTRACT 

 

This work has a relevant role in the analysis of a pedagogical practice in the 
teaching-learning process in the field of zoology based on Problem Solving, 
organized and sustained by the methodological considerations of qualitative 
research intervention. An overview of progress, challenges and opportunities 
related to the teaching of zoology led us, by a constructivist perspective, to the 
structuring proposal which had the main aim was to analyze the obstacles and 
advances of a pedagogical proposal for the Teaching of Zoology in high school 
based on the perspective of Problem Solving. As consequences, it is named 
some specific objectives. List the specific objectives: i) To prepare and develop a 
pedagogical proposal for Teaching Zoology based on Problem Solving during a 
teaching unit ii)  To analyze the development of pedagogical practice executed 
iii) assess the contributions of the educational proposal to the process of 
teaching and learning in relation to zoological knowledge. In the theoretical 
approach’s, the discussion of topics related to the contributions of History, 
Philosophy and Sociology of Sciences; documents, basic parameters and 
assumptions for the Teaching of Natural and Biological Sciences, and in 
particular for the Teaching of Zoology, as well as discussion of questioning, 
Problems and Troubleshooting was fundamental in planning the proposed 
factor. The intervention was conducted with a group of 3rd year of high school 
in a state school in the city of Jequié, Bahia through ten two-hours meetings, 
conducted from 06/05/2013 to 22 / 07/2013. The information and data were 
collected through notes of the researcher and the registration board of regent é 
teacher, as well as the written productions of students, in group or individual. 
We analyzed the dada through the Textual Discourse Analysis, therefore the 
analysis occurred in three stages: rounds of problem situations, description and 
analysis of general meetings and review of the proposal. The initial evaluation 
led us to an additional one but with linguistic subsidies. We ratify that this 
pedagogical proposal can both be used to elicit students' prior knowledge and 
evaluate the contents executed, helping the School of Zoology be approached 
dynamically contextualized through pedagogical practices that enable the 
student precept local and universal problems, also effectively acting on the 
students, equally performing analysis and inferences with a strong 
comprehension that enables them to establish link between school knowledge 
and their daily lives. However, the survey results also stated obstacles related to 
the pragmatism of the class, the traditionalist method wherewith the teachings 
are made, constituted barriers to the development of this proposal. Another 
significant obstacle is associated to the limitations of scientific knowledge which 
was detected by the absence of specific vocabulary in students' argumentation, 
but this was no impediment to the development of learning about scientific 
concepts. 

 

Keywords: Zoology, High School, Problem-situations, Consigns.  
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APRESENTAÇÃO 

 
sta dissertação insere-se na linha de pesquisa: Currículo e Processos 

de Ensino e Aprendizagem do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP), com área 

de concentração em “Ensino de Ciências e Matemática”. Neste trabalho temos 

como lugar principal a análise de uma prática pedagógica de ensino de 

Zoologia com base na Solução de Problemas. 

As principais motivações desta investigação originaram-se na reflexão 

acerca do Ensino de Ciências mediante minha prática docente com a disciplina 

de Ciências Naturais. Depois, quando tive o prazer de conhecer a professora 

Lilian Boccardo na etapa de entrevista da seleção do PPG-ECFP e com uma 

posterior conformidade de pensamento, precedido de diálogos, desajustes e 

acordes, constatamos que possuíamos algo em comum: a inclinação e a 

experiência em trabalhar com situações-problema.  

Antes, preciso lhes contar uma trajetória até se dar esse encontro. Minha 

história escolar deu-se numa escola rural do distrito de Florestal, município de 

Jequié-Bahia, local onde nasci. A escola se chamava Grupo Escolar Dorgival 

Ramos Barros, que funcionava do pré-escolar à quarta série, atualmente atende 

até o terceiro ano do Ensino Médio e é chamada agora de Centro Educacional 

Landulfo Caribé.  

Cursei o Ensino Médio na modalidade de Magistério no Instituto de 

Educação Régis Pacheco de 1998 ao ano 2000 na sede do município. Naquele 

momento ponderei bastante entre optar pelo magistério e pelo então ensino 

médio regular, optei pelo curso que iria me inserir mais rapidamente no 

mercado de trabalho. Em 2003, por meio de concurso público passei a atuar na 

educação no município de Jaguaquara.  

O primeiro ano de trabalho foi na Escola Santa Luzia com classes 

multisseriadas na Região da Jurubeba, local de difícil acesso e sem energia 

elétrica na época. Entretanto foi uma experiência marcante.  

Ingressei no curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia, campus de Jequié em 2004. Essa nova escolha e empreitada, entre 

E 
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tantos outros significados, representava aperfeiçoamento profissional. A 

graduação deu-se, concomitantemente, com minha atuação docente por meio 

de contratação no Colégio Estadual Luiz Viana Filho e no Centro Educacional 

Landulfo Caribé. Em regime efetivo, trabalhava na Escola Monteiro Lobato, 

situada no povoado de Itiúba, zona rural do município de Jaguaquara, onde 

iniciei lecionando a disciplina de Educação Física, em seguida com a disciplina 

de Ciências de 5ª a 8ª série por oito anos, até ser realocado por meio de eleição 

ao cargo de gestor, função que exerço até este momento. 

Durante o período que lecionei Ciências, pude experienciar in loco alguns 

limites no trabalho com a temática curricular desse campo. Uma das 

possibilidades, naquele momento, era buscar estratégias que pudessem 

favorecer a contextualização dos temas, facilitando a apreensão conceitual por 

parte dos estudantes. Porém essa contextualização dava-se de modo pontual e 

desprovida das devidas reflexões teóricas da área, bases para o 

desenvolvimento das aulas.  

Senti a necessidade de avançar profissionalmente em termos de carreira e 

no sentido pedagógico. Com o assentimento no PPG-ECFP, durante o curso da 

disciplina Percursos e Tendências do Ensino de Zoologia pude compartilhar de 

discussões que até então havia sido privado, as quais contribuíram 

significativamente para a anuência do projeto que culmina neste trabalho. Com 

os encontros de orientação e na trajetória da referida disciplina, pudemos 

identificar alguns equívocos que permeavam o ensino de Zoologia. Assim, 

juntamente com a professora Dr.ª Lilian Boccardo e a professora Deise Bastos 

(regente da turma participante desta intervenção) planejamos uma intervenção 

considerando as premissas para o Ensino de Zoologia, concatenada ao uso de 

situações-problemas. 

Assim, tendo identificado um panorama desafiador para a área em foco e 

considerando a Solução de Problemas como estratégia que pode auxiliar na 

aprendizagem dos conteúdos científicos (POZO, 1998) ponderamos a seguinte 

questão: “Uma proposta educativa para o Ensino de Zoologia no Ensino Médio baseada 

na perspectiva da Solução de Problemas apresenta quais entraves e avanços?”  
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Para tanto foi necessário: i) Elaborar e desenvolver durante uma unidade 

didática, uma proposta pedagógica para o Ensino de Zoologia com base na 

Solução de Problemas; ii) Analisar o desenvolvimento da prática pedagógica 

realizada; iii) Avaliar as contribuições da proposta pedagógica para o processo 

de ensino-aprendizagem no que se refere ao conhecimento zoológico. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro, 

apresentamos e discutimos aspectos relacionados às Ciências e ao universo do 

Ensino de Ciências, e temas pautados nas contribuições da História, Filosofia e 

Sociologia das Ciências, as premissas para o Ensino das Ciências Naturais, 

Biológicas e Zoológicas, encerrando com um panorama e temário atual para o 

Ensino de Zoologia. 

No segundo capítulo abordamos a metodologia da Solução de 

Problemas, perpassando por discussões sobre o que venha a ser 

problematização, problemas e Solução de Problemas. Apresentamos os 

predicados, tipologia, perspectivas e procedimentos da Solução de Problemas. 

O percurso metodológico está exposto no terceiro capítulo. Nele 

apresentamos os atributos, local, participantes, cronograma e organização da 

pesquisa, a construção das categorias e subcategorias, os procedimentos da 

coleta e da análise dos dados. As atividades foram realizadas em dez encontros 

no período de 06/05/2013 a 22/07/2013. O conteúdo abordado considerou a 

zoologia evolutiva, com foco nos aspectos macroevolutivos, biodiversidade e o 

efeito HIPPO - Habitat loss, Invasive species, Pollution, Over-Population and Over-

harvesting of wild species1 - (HODSON, 2013). 

Posteriormente, o capítulo quatro contempla a descrição dos encontros 

da prática pedagógica e as análises das rodadas de situações-problema. Por fim, 

no quinto capítulo apresentamos as considerações finais desse trabalho, que 

além de ter exigido criatividade e fundamentação para elaboração de 

estratégias contextualizadas e potencialmente significativas, é de grande 

importância para extrapolar a carga conceitual dos conteúdos previstos no 

currículo do Ensino de Zoologia.  

                                                           
1  Tradução: Perda de habitat, espécies invasoras, poluição, excesso de população e 
superexploração de espécies selvagens. 
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CAPÍTULO 1 
A CIÊNCIA E O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Biologia é a ciência. A evolução é o conceito que faz a biologia única. 
Jared Diamond  

 

 sociedade contemporânea encontra-se em elevado processo de 

ascensão tecnológica e de modernização em áreas diversas. E com 

esse crescimento, também se multiplicam as discussões acerca do ambiente 

natural, meios produtivos triviais e alternativos, assim como a rápida difusão 

de informações pelos meios de telecomunicações, cujos cenários demonstram a 

presença das Ciências de modo intrínseco ao nosso cotidiano. O campo do 

Ensino de Ciências tem se mostrado como uma área emergente no que se refere 

ao estudo de temáticas específicas voltadas para investigações relacionadas ao 

ensino e aprendizagem, processos que não podem ficar alheios a essas 

transformações sociais. 

Considerando esse viés, neste capítulo, discutiremos aspectos 

relacionados às Ciências num sentido amplo restringindo-nos, paulatinamente,, 

ao universo do Ensino de Ciências, mas sempre estabelecendo diálogos entre o 

contexto social e o escolar. Abordaremos temas pautados nas contribuições da 

História, Filosofia e Sociologia das Ciências; discutindo os documentos, 

parâmetros e premissas básicas para o Ensino das Ciências Naturais e Ciências 

Biológicas, levantando, em específico, temáticas e discussões teórico-

metodológicas para o Ensino de Zoologia. 

 

1.1 - Contribuições da História, da Filosofia e da Sociologia 

 

Ponderando a concepção de que as Ciências não se restringem somente 

aos ambientes formais, Delizoicov et al. (2009) afirmam que a disseminação 

desse conhecimento não se dá exclusivamente no espaço escolar e que não é um 

privilégio da academia ter o domínio sobre esse tipo de conhecimento, pois o 

repertório social das Ciências é amplo e com grande poder de disseminação e 

A 
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de influência sobre os campos políticos, econômicos, artísticos e morais, 

evidenciando ainda seu impacto sobre as visões de mundo existentes. 

No ambiente educacional, Lopes e Macedo (2004) apontam que as 

reformas curriculares voltadas para o Ensino de Ciências tendem, 

historicamente, propor adequações que nos levem a compreender os desafios 

do mundo contemporâneo e também do entorno onde a comunidade escolar 

está inserida. Admite-se então que os conhecimentos científicos se revestem de 

maior sentido ao serem articulados com temáticas socioculturais, econômicas, 

políticas e éticas (MARANDINO, 2003). 

Se em um sentido as Ciências são intrínsecas ao nosso cotidiano, por 

outro lado elas se mostram como algo inatingível e distante para a maioria da 

sociedade, inclusive dos estudantes, pois a imagem representativa que se tem é 

mais correlata à figura de cientistas com aventais brancos em laboratórios 

repletos de microscópios e aparelhos de mensuração, entre outros aparatos. 

Essa representação distancia a apropriação dos domínios e conceitos das 

Ciências, impedindo a percepção de fenômenos científicos no dia-a-dia e, 

consequentemente, a construção do conhecimento nesta área. 

Segundo Pozo (2009) essa imagem da ciência, apesar de não 

corresponder ao trabalho desenvolvido por cientistas é muito presente nos 

meios de comunicação social e “é mantida e reforçada por meio de atividades 

cotidianas na sala de aula, mesmo que isso nem sempre seja feito de maneira 

explícita” (POZO, 2009, p.18) e isto se torna um empecilho para a compreensão 

dos processos do arranjo científico.  

Por vezes, o entendimento do fazer científico dá-se mediante o trabalho 

com atividades práticas que estão restritas à repetição de experiências numa 

sequência predefinida com passos necessários e suficientes para alcançar um 

resultado. Pozo e Gómez Crespo (1998, p.73) intitulam esse fato de “simples 

caricatura da pesquisa científica”, pois estas tarefas são apenas repetições de 

etapas que seguem a lógica do método científico, porém não permitem a 

compreensão de sua dinâmica, pois é dada de modo pontual e estanque: 

 

No ensino do método científico costuma haver uma vulgarização e 
mecanização da experiência, transformando a ciência num sinônimo 
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de atividade de laboratório. Essa identificação entre ciência e 
experiência de laboratório é um dos traços que identificam a imagem 
social da ciência (POZO; GÓMEZ CRESPO, 1998, p.73). 

 

Mesmo essa visão estereotipada acerca do método científico sendo 

bastante discutida e quiçá superada, ela nos remete a dois sentidos acerca do 

fazer científico: por um lado leva a compreender o conhecimento como produto 

da ação deliberada de gênios que realizam descobertas (CACHAPUZ, 2005) e 

por outro leva a uma visão simplista sobre o Ensino de Ciências, cuja ação 

reside na transmissão de conhecimentos científicos prontos (CARVALHO; GIL-

PÉREZ, 2006). 

As duas visões supracitadas acarretam danos ao processo de ensino-

aprendizagem, pois não permitem que os estudantes possam aproximar-se da 

compreensão de como se dá a construção do conhecimento científico, impondo 

obstáculos ao aprendizado dos estudantes e limitando a atuação docente. Esta 

situação é uma das problemáticas enfrentadas no Ensino de Ciências.  Muito se 

têm apresentado e discutido sobre o panorama do Ensino de Ciências no Brasil 

e em outros países, todavia com o processo de globalização, as realidades, 

resguardadas as devidas proporções, têm se mostrado muito parecidas.  

O currículo de Ciências é resultante de um processo histórico, fruto de 

mudanças e reformas que também acontecem no âmbito educacional como um 

todo. Assim, historicamente, o Ensino de Ciências, comparado a outros campos 

do conhecimento, tem sido preterido; tendo sido, inclusive, concebido como 

estágio de preparação profissional. Uma crítica atual recai sobre o fato dessa 

modalidade de ensino ser vista como um meio de acesso ao ensino superior. 

Nesse sentido, Amorim (1995) aponta que:  

 

o contexto curricular em que se expressam as ideias e reformas de 
correntes inovadoras do ensino de Ciências pode ser analisado tendo 
sempre em vista o fato de estarem associados à concepção, função e 
utilidade da ciência na sociedade de uma dada época (AMORIM, 
1995, p. 7). 

 

A estrutura curricular de uma área de estudo demonstra a filosofia sob a 

qual se articula por meio dos conteúdos, procedimentos, objetivos e aspectos 

metodológicos; evidenciando quais são as concepções explícitas ou implícitas 
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que se espera dos estudantes e dos docentes no contexto de ensino-

aprendizagem, assim como a aplicação desses conteúdos na vida cotidiana. As 

disciplinas da área de Ciências fazem parte do contexto escolar desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio e sua inserção, entre outras justificativas, 

se dá pela compreensão e análise dos variados elementos e fenômenos do 

mundo. 

A inserção das Ciências da Natureza na Educação Básica é justificada 

pela necessidade de oferecer aos estudantes uma cultura científica, que além de 

permitir a compreensão dos fenômenos naturais do mundo que nos cerca, 

também contribui para a participação e inclusão destes estudantes nos avanços 

científicos e tecnológicos da vida social. Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009, 

p.36) essa é uma cultura mínima, mas o ensino das Ciências, tradicionalmente, 

tentou fazer com que os estudantes tivessem uma atitude científica, adotando 

os métodos de indagação e experimentação geralmente atribuídos às Ciências. 

Não somente o currículo das Ciências exerce um papel importante na 

construção do conhecimento como caminho pelo qual os estudantes necessitam 

trilhar, mas também a figura do professor exerce grande importância neste 

cenário. A atuação docente perante a relação currículo-desempenho deve 

extrapolar o domínio dos conteúdos programáticos. Assim Pozo e Gómez 

Crespo (2009) alertam que além de saber e dominar claramente quais são os 

conteúdos conceituais mais importantes de sua disciplina, os docentes também 

necessitam ter clareza e explicitar os conteúdos atitudinais. 

Os aspectos curriculares vão além da abordagem conceitual, perpassam 

noções inerentes à ação docente, mais próximas da subjetividade e desembocam 

na consciência didática do processo educativo: saber de onde se parte e aonde 

se quer chegar. Assim o professor necessita de certo arcabouço intelectual para 

desenvolver suas atividades de modo satisfatório. Os conhecimentos advindos 

das reflexões da História e Filosofia das Ciências se configuram como grandes 

aliados para auxiliar o professor no seu lidar pedagógico e na compreensão da 

natureza da Ciência. 

Pesquisas abordam o importante papel da História e da Filosofia das 

Ciências no Ensino de Ciências ao permitir aos estudantes a visualização de 
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diferentes fatores e pontos de vista no fazer científico. A utilização dessa 

abordagem colabora para o processo de aprendizagem de conceitos científicos, 

tendo este último aspecto uma função valorativa da compreensão da construção 

da ciência como uma ação humana, cujo processo é permeado por avanços e 

retrocessos, elaboração e reelaboração constantes. Nesse sentido, é importante 

pontuar que: 

 

os desenvolvimentos modernos na filosofia da ciência têm apontado 
com precisão e enfatizado profundas dificuldades associadas à ideia 
de que a ciência repousa sobre um fundamento seguro adquirido 
através de observação e experimento e com a ideia de que há algum 
tipo de procedimento de inferência que nos possibilita derivar teorias 
científicas de modo confiável de uma tal base. Simplesmente não 
existe método que possibilite às teorias científicas serem provadas 
verdadeiras ou mesmo provavelmente verdadeiras (CHALMERS, 
1997, p.19). 

 

Torna-se imprescindível discutir as Ciências e sobre as Ciências, por isso 

apresentamos discursos de planos díspares, o do universo das Ciências como 

campo de pesquisa, numa dimensão mais internalista e em diálogo com o plano 

do Ensino de Ciências. Nessa perspectiva, o uso da História e da Filosofia no 

Ensino de Ciências tem sido recomendado como uma forma de oportunizar um 

entendimento mais integral do fazer científico menos preso a concepções 

fechadas que minimizam a visão do processo de transformação pelo qual 

passou o conhecimento científico, pois os episódios na História das Ciências 

mais simbólicos das inovações científicas se realizaram muitas vezes sem 

aproximação dos métodos científicos clássicos. 

Autores como Peduzzi, (2001), El-Hani (2006) e Gil Pérez (1993) discutem 

a relevância da História e da Filosofia da Ciência para a pesquisa e Ensino de 

Ciências. Gil-Pérez e colaboradores (2001), apontam, por exemplo o risco de 

uma compreensão não epistemológica do fazer científico como um 

conhecimento desproblematizado, a-histórico, cumulativo, linear, elitista, 

descontextualizado e socialmente neutro. No campo da formação de 

professores Carvalho; Gil Pérez (1998) e Duarte (2004) assinalam a necessidade 

de abarcar essa temática desde a formação docente como modo de evitar visões 
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distorcidas contribuindo para que o processo de ensino-aprendizagem da 

Ciência se dê de modo mais profícuo. 

Matthews (1994), Bastos (1998), Sequeira e Leite (1988) e Oleques (2010) 

também argumentam e sugerem que a História e Filosofia da Ciência é grande 

aliada dos estudantes na compreensão da Teoria da Evolução, por exemplo. O 

uso de uma abordagem histórica do desenvolvimento do pensamento evolutivo 

em sala de aula contribui para uma compreensão mais ampla dessa teoria, 

evitando equívocos que podem ser considerados empecilhos para a adequada 

formação científica dos estudantes. 

Os modelos teóricos são as entidades principais do conhecimento 

científico e devem permitir sua reflexão e a atuação docente com eles e sobre 

eles. Como sugerem Izquierdo-Aymerich et al. (1999) e Izquierdo-Aymerich; 

Adúriz-Bravo (2003) ao indicarem que a composição da atividade científica 

escolar deve ser estruturada ao redor de modelos teóricos que permitam recriar 

um saber que é patrimônio de todos:  

 

Estas recreación, auxiliada por el profesorado y por los textos, no se 
plantea entonces como un ‘redescubrimiento’ de ideas complejas que 
llevaron siglos de arduo trabajo a la humanidad, sino como una 
apropiación – profundamente constructiva – de potentísimas 
herramientas intelectuales que se van representando en el aula con el 
nivel de formalidad necesario para cada problema y cada momento 
del aprendizaje (IZQUIERDO-AYMERICH; ADÚRIZ-BRAVO, 2003, 
p.47).2 

 

Com a compreensão de que inicialmente o fazer científico se dá pela 

necessidade de resolução de um problema ou conflito, os estudantes podem 

utilizar essa compreensão transpondo-a para outras situações teóricas ou 

práticas, apreendendo o conteúdo empírico de modo consciente.  

Os problemas científicos e os problemas escolares (aos quais nos 

reportaremos no capítulo II) são conflitos que permitem aos atores do processo, 

                                                           
2 Tradução: Esta recreação, auxiliada por professores e textos, não surge, então, como uma 

"redescoberta" de idéias complexas que levaram séculos de trabalho duro para a humanidade, 
mas como uma apropriação - profundamente construtiva - de potentes ferramentas intelectuais 
que vão representando na sala de aula com o nível de formalidade necessária para cada 
problema e cada momento de aprendizagem. 
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a percepção da dinâmica científica. Bachelar (1991) pondera que sem considerar 

os avanços e recuos vividos nesses processos, legitimam-se os conhecimentos já 

elaborados, a partir da revelação sem referência aos problemas que estão na sua 

origem e aos obstáculos epistemológicos superados para elaborar o 

conhecimento. 

Aproximar os estudantes dessas concepções da epistemologia das 

Ciências como processo de conhecimento socialmente construído, como um 

saber histórico e provisório requer, segundo Pozo e Gómez Crespo (2009, p.21), 

um processo construtivo de busca de significados e de interpretação, sem 

reduzir a aprendizagem a um processo repetitivo ou de reprodução de 

conhecimentos estagnados. Nesse enfoque de dimensão mais externalista das 

Ciências, seguiremos centrando nossa abordagem nos reportando ao Ensino das 

Ciências em específico. 

 

1.2 - Premissas para o Ensino das Ciências Naturais, Biológicas e Zoológicas 

 

Nas Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, a disciplina chamada 

de Ciências Naturais é composta de um conjunto de elucidações com 

peculiaridades e procedimentos próprios para obtenção dessas explicações 

sobre a natureza e os artefatos materiais. Seu ensino e sua aprendizagem são 

balizados pelo fato de que os atores já dispõem de conhecimentos prévios a 

respeito do objeto de ensino.  

A base para tal assertiva é a constatação de que participam de um 

conjunto de relações sociais e naturais prévias à sua escolaridade e que 

permanecem presentes durante o tempo da atividade escolar. Assim, 

Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2009, p.131) argumentam que o trabalho 

desenvolvido com as Ciências Naturais também é beneficiado pelo forte apelo 

social e a contextualização, com as informações precedentes que os estudantes 

trazem consigo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Ciências - PCN 

(BRASIL, 1998) também procuram ampliar as possibilidades da ação curricular, 

facilitando as diferentes sequências, conexões e tratamento de conteúdos no 
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Ensino Fundamental e se estruturam internamente segundo quatro Eixos 

Temáticos: Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, 

Tecnologia e Sociedade, procurando considerar conceitos e metodologias que 

compõem o ensino desses temas. O Eixo Vida e Ambiente, por exemplo, 

procura contribuir com “a ampliação do conhecimento sobre a diversidade da 

vida nos ambientes naturais ou transformados pelo ser humano, estuda a 

dinâmica da natureza e como a vida se processa em diferentes espaços e 

tempos” (BRASIL, 1998, p.42). 

Como é sabido, a área do conhecimento do Ensino de Ciências abarca as 

disciplinas de Química, Física e Biologia, entretanto, demarcando nossa 

exposição, discutiremos o campo das Ciências Biológicas e o subcampo da 

Zoologia, que compreende as relações de ensino-aprendizagem, objeto de nossa 

investigação. O Ensino das Ciências Biológicas tem apresentado estudos e 

pesquisas, tanto na área de inovações pedagógicas quanto na formação de 

professores. Porém críticas ao seu desenvolvimento ainda persistem, 

principalmente no que diz respeito ao tradicionalismo com que a maioria das 

aulas é desenvolvida tendo o livro didático como foco central e o tratamento 

dado aos conceitos assume efeito demasiadamente memorístico. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNEM 

(BRASIL, 1999) são a referência legal e têm princípios e finalidades alicerçadas 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/96 (BRASIL, 

1996). A elaboração dos PCNEM inovou quanto à organização da proposta 

curricular dividindo os documentos em três áreas: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a área de Ciências da 

Natureza, Matemática, onde se encontram os conhecimentos de Biologia, 

organizados sob a conceituação da Evolução Biológica, de maneira que possa 

contribuir para uma “(...) percepção evolutiva da vida, do planeta e do cosmos” 

(BRASIL, 1999, p.208). 

As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Ciências Biológicas 

recomendam que os cursos dessa área sejam organizados de modo que os 

conhecimentos biológicos sejam distribuídos de modo interligado numa 

abordagem unificadora, nos quais “os conteúdos básicos deverão englobar 
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conhecimentos biológicos e das áreas das ciências exatas, da terra e humanas, 

tendo a evolução como eixo integrador” (BRASIL, 2002a, p.5).  

Os PCN (BRASIL, 1998) também orientam que os conteúdos sejam 

tratados sob o enfoque ecológico-evolutivo, com ênfase na história das 

diferentes formas de vida que ocuparam o planeta Terra nos diferentes 

períodos (BRASIL, 2002b). Esses documentos ainda apontam a importância de 

que os estudantes entrem em contato direto com o que estão estudando, de 

forma que o ensino dos ambientes não seja exclusivamente livresco (BRASIL, 

1998, p.67). 

Os documentos supracitados esperam que sejam desenvolvidas 

competências e habilidades por meio do contato direto com os conteúdos do 

Ensino de Biologia - representação e comunicação; investigação e compreensão 

e contextualização sociocultural – porém muitos temas da área das Ciências 

Biológicas são difíceis de contextualização devido à necessidade de suas 

atribuições históricas cuja compreensão carece de um alto nível de abstração. 

Pozo e Gómez Crespo (2009, p.16) apontam algumas dificuldades encontradas 

pelos estudantes na compreensão de conceitos de Biologia, em específico em 

dificuldades que resultam em inadequações, como a crença de que: 

 A adaptação biológica é baseada na ideia de que os organismos efetuam 

conscientemente mudanças físicas como resposta às mudanças 

ambientais. 

 Alguns estudantes pensam que o tamanho dos organismos é 

determinado pelo tamanho de suas células. 

A Biologia é a ciência da vida. É salutar que as construções conceituais 

sobre as relações entre seres vivos e ambientes sejam forjadas sob a noção de 

que esses processos são dinâmicos e complexos. Os conhecimentos científicos 

são transitórios e apoiados em tecnologias que variam conforme o contexto 

histórico que dão conta de responder ou não, os questionamentos acerca desses 

processos, num infindo movimento de investigação científica. 

Nesta perspectiva, o ensino das Ciências Biológicas tem sido criticado 

quanto ao modo como os conteúdos são apresentados, posto que estratégias de 

ensino inadequadas impossibilitam a compreensão integrada e unificadora da 
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disciplina por parte dos estudantes e mesmo do professor. A teoria da evolução 

é o conceito unificador da Biologia que vai de encontro à visão estática e fixista 

das espécies ao evocar um processo de base filogenética. Mesmo possuindo um 

alicerce empírico sólido, essa teoria muitas vezes 

 

(...) é percebida por algumas pessoas de forma equivocada não 
correspondendo ao conhecimento científico. A falta de compreensão 
dos conceitos e processos que envolvem o ensino da evolução 
biológica pode resultar de erros conceituais capazes de comprometer 
toda a compreensão sobre esse assunto (OLEQUES, 2010, p.1). 

 

Almeida e Falcão (2005) afirmam que a abordagem da teoria da evolução 

é difícil em sala de aula porque desafia várias crenças de fundo religioso, 

ideológico, filosófico e epistemológico. Razera (2000) e Futuyma (2002) também 

apontam as crenças religiosas, o conhecimento cotidiano e o imaginário popular 

como obstáculos ao entendimento e aceitação da Teoria da Evolução. Além 

disso, Tidon e Lewontin (2004) relatam que grande parte dos professores de 

Biologia realiza um trabalho com o tema de modo desconectado com outras 

áreas e anos do Ensino Médio. 

O Ensino das Ciências Biológicas por ser o estudo da vida é dinâmico e 

atrativo. É uma disciplina histórica que possui uma lógica oportuna e desfruta 

de um paradigma próprio que rege as subáreas desse conhecimento, 

integrando-as. A teoria da evolução é considerada como peça fundamental para 

a compreensão de muitos dos modelos explicativos da Biologia, desde que seu 

ensino seja realizado de modo responsável.  

Valendo-se do ensejo histórico, inicialmente o pensamento que balizava 

o conhecimento biológico era fundamentado nas ideias de Platão e Aristóteles 

com um caráter essencialmente fixista. Carolous Linnaeus ao formalizar a 

sistemática e criar um sistema de classificação binomial ofereceu grande 

contribuição para a catalogação e estudo das espécies, evitando a confusão nos 

nomes dos organismos, já que os mesmos estavam sujeitos a receber diferentes 

nomes em diferentes locais. Com essa classificação taxonômica, entretanto, 

“chegou-se a imaginar na época que, com certo esforço, chegaria o momento em 
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que todas as espécies existentes no mundo teriam sido descritas e seria possível 

ter uma ideia de toda a obra do criador em relação à vida” (SENE, 2009, p.4). 

Diante do contexto histórico do iluminismo, o pensamento do fixismo 

das espécies começou a não explicar os fatos, fazendo com que a origem dos 

seres vivos passasse a ser um problema a ser investigado cientificamente. As 

diferenças e variações geográficas dos seres vivos começavam abalar as bases 

dos conceitos do fixismo, por isso já em 1795, a publicação de Zoonomia por 

Erasmus Darwin – avô de Charles Darwin - embora não mencionasse a seleção 

natural, discutia a questão das adaptações e especulava sobre a possibilidade de 

especiação. 

Jean-Baptiste Lamarck contribuiu em sua Philosophie zoologique, em 1809, 

ao se firmar como o primeiro naturalista a defender o processo de geração 

espontânea para origem das espécies e que estas evoluíam de modo sequencial. 

Apesar de essas hipóteses serem hoje rechaçadas, Lamarck considerou o tempo 

como um fator importante na origem e diversificação das espécies, 

questionando todo o período de crença no fixismo.   

Comprometido com uma ideia que é controversa na atualidade em que a 

evolução resulta em progresso (MEYER; EL-HANI, 2005), a teoria de Lamarck 

era regida por quatro leis: tendência para o aumento da complexidade, 

surgimento de órgãos em razão das necessidades, uso e desuso e herança dos 

caracteres adquiridos (MARTINS, 1997; MEYER; EL-HANI, 2001).  Importante 

para a época, o trabalho de Lamarck continha erros fundamentais e graves para 

o Ensino de Biologia.  

Apesar de não evocar as ideias de especiação e não apresentar destaque 

para a variabilidade geográfica, as leis de Lamarck foram utilizadas por Darwin 

na Origem das Espécies a partir da 6ª edição do livro. Antes disso, por volta de 

1831, Charles Darwin e Alfred Wallace partem separadamente em viagens 

exploratórias ao redor do mundo, ao se fixarem. Ao visualizarem a enorme 

variabilidade geográfica por onde passaram e constatarem que havia 

significativa diferenciação entre populações isoladas nessas ilhas em 

comparação com as observações dos continentes, ambos concluíram que isso 

era resultado do processo evolutivo. 
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A suposição do processo evolutivo dos seres vivos mediante a seleção 

natural foi, segundo Sene (2009, p.17) imaginado por Walace e Darwim quase 

simultaneamente, em contextos geográficos diferentes, porém impulsionados 

pelas mesmas questões de investigação. O contato entre os dois era precário, 

mas mesmo assim em 1858 na Lynnean Society, em Londres sob o título On the 

Tendency of Species to form Varieties: and on the Perpetuation on Varieties and Species 

by Natural Means of Selection, foram apresentadas as ideias de Darwin e Wallace. 

Naquele momento a teoria não teve nenhum impacto significativo. Em 

1859 ao publicar On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or The 

Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, o trabalho de Darwin se 

sobressai ao de Wallace, porém com impacto restrito ao ambiente científico, até 

porque não se incluía o Homem na discussão acerca da seleção natural. Esse 

fato, entretanto, só veio ocorrer em 1871, quando a polêmica foi elucidada ao 

estender explicitamente os conceitos dos livros anteriores para a obra The 

Descent of Man e Selection in Relation to Sex.  

A reação aos estudos darwinianos foi significativa no meio científico e 

social e, sobre esse impacto observamos que o processo evolutivo é biocêntrico 

e não antropocêntrico, assim 

 

por ter inserido o Homem no restante do mundo animal, é 
considerada uma das ideias que produziram os três maiores traumas 
pelos quais passou a humanidade. Os outros dois traumas teriam sido 
infringidos por Copérnico, ao afirmar que a Terra não era o centro do 
Universo, e por Freud, ao postular que o ego estava sujeito a 
determinismos internos cuja verdadeira natureza permanecia 
inconsciente (SENE, 2009, p.19). 

 

A Teoria da Evolução tem em Darwin seu maior expoente e em A origem 

das Espécies seu maior aporte teórico. Porém, para que não se construa uma 

ideia mitificada do cientista que tem uma iluminação repentina e explica algo 

de modo cabal é necessário enfatizar o contexto do surgimento, os entraves e 

acrescentamentos à teoria ao longo do tempo. Um bom exemplo é a história de  

Gregor Mendel que publicou seu famoso artigo sobre hereditariedade em 1866,  

mas só por volta de 1930 é que esses experimentos do campo da genética foram 

revisitados e incorporados aos postulados de Darwin, oferecendo considerável 
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suporte à teoria da evolução por relacionar aspectos que anteriormente não 

tinham sido elucidados.  

As Ciências Biológicas, conforme mencionado anteriormente, devem 

organizar-se numa abordagem unificadora e sob o eixo integrador das 

premissas evolutivas. Logo, as áreas de Zoologia, Botânica, Ecologia, Genética 

entre outras, devem caminhar adequadamente sob este ponto de vista, não se 

restringindo a uma limitada visão histórica e descritiva, pois, segundo Amorim 

(2005), o sistema idealista-essencialista das classificações tradicionais é 

antagônico ao modelo filogenético-evolutivo proposto por Darwin e Wallace. 

 

1.3 - Panorama e temário atual para o Ensino de Zoologia 

 

O conhecimento do cenário histórico é importante para que professores e 

estudantes percebam os contextos e processos que desencadearam e 

formularam a Teoria da Evolução. Os trabalhos pioneiros são considerados 

como alicerces para as questões de pesquisas contemporâneas e esse 

entendimento nos conduz à compreensão de que os experimentos e as 

construções científicas de diferentes gerações acontecem paulatinamente. 

Porém, mesmo com o reconhecimento de que a biologia evolutiva ocupa 

uma posição central entre as ciências da vida, “ela ainda não representa, 

especialmente nos currículos educacionais, uma prioridade à altura de sua 

importância intelectual e de seu potencial para contribuir com as necessidades 

da sociedade” (CARNEIRO, 2004, p. 6).  

Direcionando nossos olhares para a área do Ensino de Zoologia em 

específico, seria incoerência abordar os conteúdos desse campo sem 

fundamentação na teoria que a unifica e lhe dá embasamento. Um 

procedimento metodológico inadequado reflete um aprendizado deficiente, 

muitas vezes ajuizado em problemas do campo conceitual relacionadas às 

noções de dimensão temporal, ancestralidade e evolução como sinônimo de 

progresso.  

A abordagem filogenética no Ensino de Zoologia proporciona um ensino 

mais contextualizado ao considerar a ancestralidade e incluir, também, o 
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homem no processo evolutivo. Este pensamento contribui para minimizar as 

ações negativas do ato corriqueiro de se estudar os seres vivos abstraindo-os de 

seus ambientes e ignorando as interações que estabelecem com outros seres 

vivos (BRASIL, 1998, p. 35).  

O panorama de necessidades e desafios apontados no percurso desse 

texto necessita ser superado de sorte, que favoreça a apropriação do 

conhecimento científico pelos estudantes. Amorim et al. (2001; 2002), Guimarães 

(2001) e Krasilchik (1996) asseguram que o Ensino de Zoologia tem sido 

negligenciado e com excessiva quantidade de nomes latinos e gregos assim 

como a enorme quantidade de estruturas que devem ser memorizadas. Essas 

negligências estão diretamente associadas ao caráter mnemônico com que esta 

área é tratada pelos professores e livros didáticos, reforçando um ensino teórico 

e enciclopédico, o que privilegia a classificação, anatomia e a fisiologia 

comparadas. 

Estes empecilhos também são evidenciados nos trabalhos de Santos et al. 

(2011), enquanto Costa (2005) e Oliveira et al. (2010) chamam à atenção para o 

acentuado enfoque antropocêntrico, pautado na classificação dos animais como 

úteis ou nocivos de acordo com os interesses humanos, sem considerar a sua 

devida importância para a natureza (SCHWERTNER, 2000; MELO, 2000). Essa 

visão utilitarista e antropocêntrica implícitas na caracterização dos animais 

também aparece nos trabalhos de Razera et al. (2007) e de Oliveira (2013). A 

prática de ensino descontextualizada e o desconhecimento das temáticas 

emergentes e contemporâneas relativas ao Ensino de Zoologia agravam esta 

situação (SANTOS; FACHÍN-TERÁN, 2009). 

Considerar os fundamentos da sistemática filogenética é uma tendência 

nesta modalidade de ensino, como nos mostra a obra de Amorim (2005). A 

filogenia concebe a história evolutiva de um grupo, incluindo as relações de 

parentesco suas espécies ancestrais e as espécies descendentes, considerando 

ainda a diversidade de organismos e suas relações, não se atendo somente aos 

caracteres taxonômicos dos seres vivos (RODRIGUES et al., 2011). Na 

Sistemática Filogenética, os organismos são reunidos em grupos que 
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compartilham uma ou mais sinapomorfias e que descendem do mesmo 

ancestral comum (AMORIM, 2002). 

Historicamente, 

 

após a publicação de A origem das espécies, muitos sistematas 
passaram a estudar filogenias. A árvore da vida de Haeckel, de 1866, é 
um ótimo exemplo dos resultados desse interesse. Porém, todo esse 
conhecimento era construído com base na experiência e observação do 
especialista. Não havia um método para inferir filogenias. Além disso, 
a maioria dos biólogos estava preocupada com problemas de espécie, 
especiação e variações geográficas e o estudo de filogenia ficou 
relegado ao segundo plano. Foi o botânico alemão Walter 
Zimmerman que, na primeira metade do século XX, apresentou uma 
discussão clara sobre filogenia e defendeu fortemente as classificações 
filogenéticas (RODRIGUES et al., 2011, p. 53). 

  

A abordagem filogenética permite uma compreensão da diversidade 

biológica e sua origem, bem como da evolução dos táxons e modificação dos 

caracteres. Nas palavras de Matioli (2001), organiza o conhecimento sobre a 

diversidade biológica a partir das relações filogenéticas entre os grupos e do 

conhecimento da evolução das características morfológicas, ecológicas e 

moleculares dos grupos. 

Até aqui reforçamos a necessidade da organização curricular na área em 

questão considerando a evolução como alicerce para o campo do conhecimento 

em estudo, reafirmando essa ideia e nos respaldando na conhecida máxima 

dessa seara a Theodosius Dobzhansky proferir que “Em Biologia nada faz 

sentido a não ser à luz da evolução” (DOBZHANSKY, 1973), salientamos que a 

teoria unificadora da biologia deve ser compreendida entre os estudantes para 

fundamentar e clarificar todos os temas de que dela advém. 

Assim explicitado, e considerando que o Ensino de Zoologia não se 

restringe apenas ao conhecimento da nomenclatura latinizada e aspectos 

morfológicos dos animais, mas concebendo-a como um ramo descritivo que 

deve estabelecer relações intrínsecas com aspectos amplos de outras vertentes 

da Biologia, convém, então, que os temas desenvolvidos nessa área sejam 

concebidos sob o olhar evolutivo, de modo transversal, considerando, por 

exemplo, o homem como ser natural em um contexto que suscita a discussão 

com outras questões que envolvem aspectos históricos e sociais.  
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Compreender o homem nesse conjunto é também apreender os processos 

pelos quais o mundo natural passou e passa até conhecermos como nos é 

“dado” em nossas percepções e concepções. Ressignificar essas noções abarca o 

entendimento das noções globais das mutações e relações aos quais os 

organismos estão sujeitos, ou seja, noções macroevolutivas, considerando os 

grandes eventos de especiação e extinção, sendo um processo 

 

responsável por divergências morfológicas acentuadas em nível de 
espécie e táxons superiores, eles denominaram tais mudanças 
‘macroevolução’. [...] Os macroevolucionistas lidam com mudanças 
em larga escala morfológica desde o surgimento de novas estruturas e 
padrões corporais até tendências evolutivas, irradiação adaptativa, 
relações filogenéticas entre espécies e grandes extinções em massa 
(COLLEY; FISCHER, 2013, p.1676). 

 

Assim, para nos situarmos, a macroevolução envolve a descontinuidade 

de um grupo filogenético:  

 

Simpson emphasized the origin of species and genera, while he 
coined the term mega-evolution for the origin of higher taxonomic 
categories. In his view, the discontinuities between larger groups were 
of far greater evolutionary significance than between species and 
genera (ERWIN, 2000, p. 79).3 

 

Para evitar a construção de pensamento imediatista em relação aos 

processos do tempo evolutivo e o acaso das ocorrências é necessário, como 

orienta Sene (2009, p.64), estudar a origem dos fatores levando-se em conta a 

dinâmica das gerações pelas quais já passaram os seres vivos nos últimos 

bilhões de ano.  

Importa realçar a história geológica da vida animal, contemplando a 

escala do tempo geológico, incluindo as dimensões temporais e espaciais para a 

compreensão da diversidade das espécies como um processo evolutivo 

(BRASIL, 1999).  

                                                           
3 Tradução: Simpson enfatizou a origem das espécies e gêneros, enquanto ele cunhou a termo 

macroevolução para a origem de categorias taxonômicas superiores. Em sua opinião, as 
descontinuidades entre grupos maiores foram de muito maior significado evolutivo do que 
entre espécies e gêneros. 
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Os períodos e as ações diversas ao longo de grandes escalas temporais 

contribuíram para aparecimento e existência da biodiversidade que 

conhecemos atualmente e daquela cujos exemplares já foram extintos. Esse 

contexto leva-nos à necessidade de refletir acerca das consequências das ações 

da humanidade com relação à conservação e perda de biodiversidade animal.   

Hodson (2013) aponta cinco motivos principais que contribuem para a 

perda de biodiversidade, chamado de efeito HIPPO (Habitat loss, Invasive species, 

Pollution, Over-population and Over-harvesting of wild species), cujos elementos são 

a Perda de habitat, Introdução de espécies exóticas, a Poluição, o Excesso de 

população, e a Superexploração de espécies selvagens. Hodson (2013) aponta 

que entre outros problemas, o efeito HIPPO é devastador, antigo e contínuo: 

 

Although there are other lists of causes of biodiversity loss this still 
encapsulates the main problems at the moment. Undoubtedly the 
biggest problem of all has been, and still is, habitat loss. Since the 
beginnings of agriculture humans have been changing habitats where 
plants and animals live, and usually the change is for the worse 
(HODSON, 2013, p.12).4 

 

No contexto desses fatores, Pimm et al (1995) dizem que a extinção 

sempre fez parte da história da humanidade e que as altas ocorrências que 

projetam de grandes extinções por causas naturais seriam uma falácia, por isso 

questiona: “Extinctions have always been a part of Earth’s history. So what is 

the background rate of extinction: how fast did species disappear in the absence 

of humanity?”5 (PIMM et al., 1995, p.347 ). 

Como um apanhado geral do que foi exposto aqui e o que expressa nossa 

preocupação com um Ensino de Zoologia responsável, Candotti (2002) chama a 

atenção para duas necessidades no Ensino de Ciências: i) atualizar os conteúdos 

dos textos de ensino e à contribuição que os cientistas podem dar nesse sentido 

ii) ausência do referencial local e cultural no ensino das ciências. O autor ainda 

enfatiza que 

                                                           
4  Tradução: Embora haja outras listas de causas de perda de biodiversidade isso ainda 

encapsula o principal problema no momento. Sem dúvida, o maior problema de todos ainda 
tem sido a perda de habitat. Desde os primórdios da agricultura seres humanos têm mudado o 
habitat onde as plantas e os animais vivem, e, geralmente, a mudança é para pior.  
5 Tradução: Extinções sempre foram uma parte da história da Terra. Então, qual é a taxa de 

extinção ao fundo: o quão rápido que as espécies desaparecem na ausência de humanidade? 
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Cabe a nós, educadores, e não aos alunos, a responsabilidade e o 
trabalho de adaptar o que queremos ensinar às condições locais em 
que vivem e se movem os nossos alunos. Adequá-lo ao seu modo de 
imaginar e representar e também aos exemplos e histórias que 
encontramos no cotidiano do lugar onde vivemos. E isso, mesmo 
naqueles casos em que é nossa intenção propiciar a mudança dessas 
formas de representação e explicação (CANDOTTI, 2002, p. 23). 

 

Assim, complementando com a necessidade de conceber os conteúdos 

zoológicos num contexto ecológico-evolutivo, com ênfase na história geológica 

da vida, ressaltamos a importância de problematizar as motivações e os 

resultados que as ações humanas provocam no meio ambiente, alterando a 

fauna e as relações ecossistêmicas de uma localidade. Um ato repentino, isolado 

ou coletivo, de uma única espécie pode colocar em risco todo o trabalho que o 

acaso construiu. A ausência de conhecimento acerca desse universo aliado à 

concepção de que o mundo foi feito para usufruto do Homo sapiens é um 

pensamento perigoso! 

Por isso o Ensino de Zoologia necessita ser abordado de modo dinâmico 

e contextualizado por meio de práticas pedagógicas que permitam ao estudante 

a percepção dos problemas locais e universais, agindo sobre eles de maneira 

eficaz, realizando análises e inferências com bagagem conceitual que os permita 

agir de modo correto ao estabelecer nexo entre o conhecimento escolar e as 

situações cotidianas. 

Lançar mão de tópicos relacionados à conservação e perda de 

biodiversidade animal permite aos estudantes compreender o porquê dessas 

questões, implica o entendimento prévio ou paralelo das premissas básicas para 

tal compreensão, aliando o conhecimento técnico e teórico com os 

questionamentos mais amplos. Neste contexto, Sene (2009, p. 139) afirma que 

“na base da classificação taxonômica está subentendida, uma filogenia 

evolutiva, uma árvore de parentesco” a qual supõe a ancestralidade comum de 

um grupo de espécies cujas características permitiram o agrupamento deles em 

um filo, reino, classe etc. 

O panorama aqui apresentado e discutido demonstra a possibilidade de 

renovação para o Ensino de Zoologia alinhando objetivos metodológicos de 

uma proposta com fundamentos teóricos sólidos a uma prática reflexiva com 
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consciência didática por parte dos docentes. A reflexão acerca desses objetivos é 

um avanço para que esse ensino não seja mais tratado com enfoque 

memorístico, livresco e simplesmente taxonômico, ou simplesmente utilizando 

informações descontextualizadas (SANTOS et al., 2011). 

Com relação à relevância e consideração do cotidiano dos estudantes, um 

referencial presente tem sido a concepção construtivista de ensino e de 

aprendizagem, quando os conhecimentos prévios dos alunos são valorizados 

por meio de atividades que possibilitem a construção de conhecimento 

significativo. Nesse sentido, a Solução de Problemas é uma estratégia 

pedagógica de aporte construtivista que compreende processos psicológicos de 

cunho cognitivo e de aspectos didáticos.  

Pozo e Echeverría (1998) sugerem que o uso dessa abordagem por meio 

do planejamento de situações significativas, induzem os alunos à busca e 

apropriação de estratégias adequadas não somente para darem resposta a 

perguntas escolares como também às da realidade cotidiana. Pozo (1998), 

Perales (2000) e Oñorbe (2003) apontam a Resolução de Problemas como 

estratégia que pode auxiliar na aprendizagem dos conteúdos científicos. Essa é 

nossa proposta para o Ensino de Zoologia, cujas bases teórico-metodológicas 

serão explicitadas nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 2 
A METODOLOGIA DA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

 

Em primeiro lugar, é preciso saber formular problemas. 
Gaston Bachelard 

 

este capítulo nos situamos nas relações de ensino e aprendizagem 

com foco na visão construtiva do processo, considerando os 

desafios e possibilidades das ações de professores e estudantes. Também são 

discutidos conceitos como problematização e problema, guiando-nos a inteirar 

dos atributos, tipologias e perspectivas da Metodologia da Solução de 

Problemas, aprofundando, por meio de diálogo com autores da área da 

linguística, em um dos procedimentos apresentados: a Comunicação da 

Informação. 

Mediante o panorama apresentado anteriormente, referente ao Ensino de 

Ciências Biológicas e Zoologia, é notório que existem aspectos positivos 

relativos ao processo de ensino e aprendizagem, assim como conjunturas que 

necessitam ser superadas.  

Entre esses desafios está o grande arcabouço conceitual que os 

estudantes necessitam assimilar para compreender melhor os diferentes 

processos das disciplinas da área em questão. Pozo e Gómez Crespo (1998) 

expõem que um dos defeitos mais graves na relação ensino-aprendizagem de 

Ciências reside na forma prematura com que os estudantes precisam formalizar 

conceitos, cujo processo não ocorre de modo adequado sem promover uma 

compreensão adequada do conceito por parte dos estudantes. 

Nesse contexto, a compreensão do lema “Aprender a Aprender” 

(DELORS, 1998) possui grande relevância. Mesmo sob especulações diversas, 

esse lema sintetiza uma concepção educacional voltada para a preparação dos 

indivíduos com relação às competências da sociedade atual. Não se 

compromete diretamente com uma educação pautada diretamente na 

transformação social radical, mas sim pela aquisição de competências que a 

atual realidade social exige (DUARTE, 2001). 

N 
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Pozo (1998) salienta que Aprender a Aprender se constitui como um dos 

pilares da educação contemporânea e assegura que mediante a Solução de 

Problemas, estudante e professor vislumbram novas perspectivas de ensino, 

superando obstáculos e construindo novos caminhos, ao considerarmos a 

aprendizagem como um constructo resultante de condições externas e internas, 

na qual, a motivação é um importante elemento que contribui para a autonomia 

dos estudantes.  

Nesse sentido, o papel do professor como mediador e favorecedor de 

condições significativas de aprendizagem é tão importante quanto a postura 

dos estudantes frente a essa situação. Um processo de ensino e aprendizagem 

eficaz exige esforços docentes assim como mudanças atitudinais e 

procedimentais, tanto dos discentes quanto dos docentes, sem nomear outras 

demandas de ordens diversas.  

Aprender a Aprender remete ao sentido da necessidade da postura ativa 

perante a construção do conhecimento e de como se dá essa construção e isso 

precisa acontecer tanto nas tentativas dos professores ao tentar sistematizar 

como ocorre a aprendizagem nos estudantes, assim como os próprios 

estudantes devem buscar autoconhecimento de modo que compreendam como 

as ações de aprendizagem ocorrem consigo mesmo; metacognitivamente.6 

 A aprendizagem é uma construção ativa e sugere, como mencionado 

anteriormente, ações sobre o conhecimento, assim 

 
A finalidade última da intervenção pedagógica é contribuir para que o 
aluno desenvolva a capacidade de realizar aprendizagens 
significativas por si mesmo numa ampla gama de situações e 
circunstâncias, que o aluno “aprenda a aprender” (COLL, 1994, p. 
136). 

 

 No ensino das Ciências, a pesquisa construtivista persevera tanto na 

ideia da compreensão como nos aspectos qualitativos, legislando como objetivo 

principal a proposição de problemas didáticos significativos para os estudantes, 

despertando interesse, motivação e permitindo a ativação e conexão com os 

                                                           
6  A metacognição, de acordo com Neves (2007) é a gestão dos processos cognitivos pelo 

indivíduo, é o pensamento sobre o pensamento, ou seja, o controle consciente sobre um 
fenômeno cognitivo. 
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conhecimentos que eles já possuem. Essa aprendizagem construtiva sob a 

premissa da Solução de Problemas exige posicionamento ativo, favorece a 

aprendizagem de conceitos e o amadurecimento cognitivo. 

 

2.1 - Problematização, problemas e Solução de Problemas 

 

No ensino, a problematização emerge como um meio para que docentes 

e discentes possam ser construtores ativos do conhecimento, visto que tanto o 

professor se movimenta ao problematizar uma temática ou abordar um 

conteúdo de maneira problematizadora, como os estudantes são desafiados a 

discutir ou buscar soluções para o problema proposto, transitando entre teoria e 

prática ao relacionar conhecimentos científicos e conhecimentos cotidianos.  

A problematização, numa visão epistemológica, tem como escopo a 

concepção do problema como gênese do conhecimento: 

  

Em primeiro lugar, é preciso saber formular problemas. E, digam o 
que disserem, na vida cientifica os problemas não se formulam de 
modo espontâneo. É justamente esse sentido do problema que 
caracteriza o verdadeiro espírito científico. Para o espírito científico, 
todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, 
não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente. Nada é 
gratuito. Tudo é construído (BACHELARD, 1996, p. 148). 

 

Pedagogicamente, Delizoicov (2001), pautado na perspectiva da 

educação Libertária de Paulo Freire (1975), expõe dois tipos de 

problematização: I – A abordagem de um problema significativo para o 

educando de modo que permita a desestabilização ou desequilíbrio nos 

estudantes, cujo momento seria o mais apropriado para a inserção do 

conhecimento científico e II – A estruturação de uma problematização 

considerando os conhecimentos prévios, permitindo discussão, contradições 

sociais e limitações, com a intenção de que ao final o educando possa utilizar 

esta significação em um problema futuro. 

Já na perspectiva construtivista, problematizar apresenta grande valor 

heurístico ao apreciar a aquisição de estratégias de aprendizagem. Zanotto e 

Rose (2003) apontam algumas contribuições da problematização: I – Pode ser 



 
 

40 

material de aprendizagem, isto é, pode ser ensinada e aprendida; II – Não se 

aprende espontaneamente, sendo necessária a instrução por meio de programas 

de ensino voltados para esse fim; III - A mudança conceitual pode ser 

proporcionada uma vez que envolve a aprendizagem por reestruturação e pode 

ser desencadeada quando o aluno se depara com problemas concretos que 

geram situações conflitivas; IV - Aprender a problematizar fomenta o 

desenvolvimento cognitivo do aluno. 

A ideia de mudança conceitual vem sido criticada em detrimento da 

concepção do Ensino de Ciências baseada na noção de perfil conceitual 

(MORTIMER, 1996; 2000). Esse modelo não compreende que o estudante tenha 

um conceito modificado automaticamente após a realização de uma atividade 

problematizadora, por exemplo, mas apreende que diferentes saberes podem 

conviver e serem aplicadas em contextos diferentes. 

 

Essa noção permite entender a evolução das idéias dos estudantes em 
sala de aula não como uma substituição de idéias alternativas por 
idéias científicas, mas como a evolução de um perfil de concepções, 
em que as novas idéias adquiridas no processo de ensino-
aprendizagem passam a conviver com as idéias anteriores, sendo que 
cada uma delas pode ser empregada no contexto conveniente 
(MORTIMER, 1996, p.24). 

 

Cachapuz e colaboradores (2005) afirmam que a problematização é 

fundamental na conscientização dos estudantes sobre a forma de construção do 

conhecimento Científico, levando-os a construir uma visão adequada da 

natureza da Ciência. Para tanto, a problematização deve relacionar de forma 

coerente e sequenciada, três etapas: “identificação de um problema relevante, 

específico e objetivo; a busca de fatores explicativos do problema de forma 

suficiente e pertinente e a proposição de solução (ou soluções) factíveis e 

adequadas” (ZANOTTO; ROSE, 2003, p.51). 

Mas, de qual problema estamos falando? 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p.127) informam 

que “uma questão toma a dimensão de um problema, quando suscita a dúvida, 

estimula a solução e cria a necessidade de ir à busca de informações para que as 

soluções se apresentem”. Mesmo com essa noção de problema enquanto 
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situação didática, ainda é necessário destrinchar o conjunto dos problemas, pois 

segundo Ricardo (2005) esse é um termo bastante polissêmico.  

As definições de problemas abarcam referenciais de orientações 

conceituais distintas. No ensino de Ciências Gehlen (2009) e Bastos (2013) 

apontam que existem significados diferentes para problema e problematização, 

de modo que se pode enumerar os Problemas sócio científicos que são 

vinculados ao enfoque de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS); Problemas 

vinculados à perspectiva freireana, que tendem a problematizar dialogicamente 

um contexto social e os Problemas abordados na linha da Resolução de 

problemas. 

  A Solução de Problemas integra uma abordagem que encara o problema 

enquanto recurso de aprendizagem, ou estratégia didática (POZO, 1996). Nesse 

contexto, os problemas ainda podem ser classificados em problemas de 1ª e de 

2ª ordem (GEHLEN, 2009; BASTOS, 2013), sendo que os de 1ª ordem emergem 

de uma contradição social vivida pelos estudantes enquanto os problemas de 2ª 

ordem são estratégias que estão mais ligados a uma dimensão conceitual e sua 

organização didático-pedagógica visa o desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

Ao direcionarmos nosso foco à dimensão conceitual abordando 

problemas de 2ª ordem, não perdemos de vista as implicações sociais que a 

temática do Ensino de Zoologia envolve e desperta discussões como 

relacionadas ao efeito HIPPO (HODSON, 2013), com tópicos sobre perda de 

biodiversidade, bioética, tráfico, comércio e abate ilegal de animais silvestres, 

entre outros temas. Entretanto por uma orientação teórico-metodológica nos 

deteremos, nesse trabalho, nos problemas de 2º ordem ao nos direcionarmos no 

sentido conhecimento cotidiano - conhecimento científico, considerando 

também os organizadores prévios da ação didática por meio de pontes 

cognitivas (MOREIRA, 2008).  

 Habitualmente o vocábulo Problemas ou a expressão Solução de Problemas 

remete-nos ao campo de conhecimento da Matemática, já que essa é uma 

metodologia consolidada na referida área e tem Polya como um grande 

expoente, o qual também fundamenta a obra de Pozo (1996; 1998; 2009). Esses 

conceitos, todavia, ganham espaço nos domínios do Ensino de Ciências “sendo 
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um dos recursos didáticos mais utilizados para adquirir e consolidar os 

diferentes conhecimentos” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p.64).  

Apresentando uma reflexão mais abrangente e considerando aspectos 

cognitivos como a aquisição de procedimentos e habilidades, esta proposta 

tende à superação de metodologias tradicionais: 

 

O ensino com base na resolução de problemas tem sido apontado 
como alternativa ao modelo tradicional de instrução, o qual se baseia 
na exposição do professor e como consequência a passividade dos 
alunos, por não terem, em geral, atividades que os oportunizem 
reflexão e questionamento. A utilização somente de exercícios e não 
de problemas pode fazer com que os alunos habituem-se a 
desenvolver mecanicamente as atividades (ZOMPERO; GARCIA, 
2008, p. 4). 

 

Problema é sempre considerado como uma questão a ser resolvida por 

um processo científico ou tudo que é difícil de explicar, resolver, tratar, lidar 

etc. (FERREIRA, 2009). No ambiente escolar, um problema ou situação-

problema, no campo didático, é aquela que carece de atenção, reflexão e 

consciência ativa para resolver a dificuldade encontrada, assim um estudante 

pode conceber uma circunstância como problema à medida que “não dispõe de 

procedimentos de tipo automático que lhe permitam solucioná-la de forma 

mais ou menos imediata” (POZO, 2002, p. 253), ou seja, é uma ocasião “que não 

há um caminho de resolução preestabelecido [...] se trata sempre de questões 

cuja resposta deve ser necessariamente explorada” (CASTILLO, 1998, p.113). 

Ensinar e resolver problemas pressupõe encarar o processo de ensino 

como uma área incompleta e que necessita de investigações relacionadas à 

aprendizagem com base na estrutura cognitiva dos alunos, e pode dar-se por 

meio da proposição de questões que fomentem a postura ativa dos estudantes 

como um hábito de aprendizagem consciente. O uso de estratégias didáticas 

contextualizadas com as realidades dos educandos exige planejamento para que 

esses problemas possam ocupar um lugar intermediário entre o conhecimento 

cotidiano e o conhecimento científico, ao tempo em que se constroem ligações 

entre o conhecimento científico e o conhecimento cotidiano.  

Diante disso,  
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Orientar o currículo para a solução de problemas significa procurar e 
planejar situações suficientemente abertas para induzir nos alunos 
uma busca e apropriação de estratégias adequadas não somente para 
darem resposta a perguntas escolares como também às da realidade 
cotidiana. Ensinar a resolver problemas não consiste somente em 
dotar os alunos de habilidades e estratégias eficazes, mas também em 
criar neles o hábito e a atitude de enfrentar a aprendizagem como um 
problema para o qual deve ser encontrada uma resposta 
(ECHEVERRÍA; POZO, 1998, p.14). 

 

Pozo e Gómez Crespo (1998, p.15) afirmam que “o verdadeiro objetivo 

final da aprendizagem da Solução de Problemas é fazer com que o aluno 

adquira o hábito de propor-se problemas e de resolvê-los como forma de 

aprender”, ou seja, é tarefa tanto do professor como do estudante construir 

postura ativa frente ao conhecimento, mudando práticas e hábitos engessados 

que não permitem uma densidade metacognitiva. 

 O trabalho com Solução de Problemas escolares na área das Ciências 

exige conhecimentos e habilidades específicas, as quais se aproximam do 

pensamento científico e suas etapas metodológicas: problema, hipótese, 

comprovação. De acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 85), partindo da 

bagagem conceitual e metodológica que os estudantes habitualmente já 

possuem, todo problema proposto nas aulas de Ciências contém, pelo menos, 

uma das etapas da metodologia científica. 

 

2.2 - Predicados e tipologia da Solução de Problemas 

 

Não há um parâmetro pré-definido que nos permita identificar se uma 

situação pode ser  considerada como PROBLEMA. Uma mesma situação pode 

apresentar-se como problema para determinada pessoa, enquanto para outra 

não o será. Na prática, a postura frente à situação, assim como os 

conhecimentos empregados na resolução da ocorrência é que determinará o que 

se é em cada caso. Por isso, a Solução de Problemas compreende não só 

conteúdos Conceituais, mas também os Procedimentais e Atitudinais 

(CARVALHO et al., 1998). 7 

                                                           
7  César Coll (1992) propõe que os novos currículos devem incorporar, além do conteúdo 
Conceitual, duas novas dimensões do conteúdo: o Procedimental e o Atitudinal. 
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Gehlen (2009), ainda considerando no Ensino de Ciências os vários 

significados e funções atribuídas ao termo problema com ênfase dada à linha de 

resolução de problemas, assegura que esta atividade é de suma importância no 

processo de construção do conhecimento do aluno. Opostamente, Delizoicov 

(2001) denuncia que muitos professores fornecem aos estudantes uma lista de 

atividades baseada no livro texto para que eles se apropriem do conhecimento. 

A denúncia de Delizoicov (2001) é também um alerta ao uso exacerbado 

de exercícios que apenas favorecem fixação de uma informação momentânea ou 

estimula o movimento de habilidades já automatizadas pelos estudantes. 

Exercitar é um verbo que exprime repetição e prática, sua raiz etimológica vem 

do Latim exercere, e denota um sentido de guiar, manter ocupado. A exercitação 

é necessária na aprendizagem, mas sua utilização única não é o suficiente para 

uma aprendizagem construtiva. É bastante comum a apropriação dos termos 

Problemas e Exercícios como significados equivalentes.  

A dicotomia entre exercícios e problemas aponta para a dualidade entre 

automatização versus reflexão. Ao considerarmos as tarefas e aprendizagem 

com problemas, estamos estimulando e oferecendo espaço de reflexão que 

dependendo do objetivo possui diversas funcionalidades. Em oposto, os 

exercícios quase sempre são resolvidos por um caminho rápido mediado por 

vias rotineiras, pelas quais os estudantes podem não estar conscientes de como 

realizaram a tarefa.  

Pozo e Gómez Crespo (2009) apontam práticas distintas frente à 

realização de exercícios e problemas. Na prática repetitiva, subsidiada pelos 

exercícios, os estudantes aplicam conhecimento adquirido e utilizam técnicas 

habituais e treinadas para alcançar resolução automatizada. Por outro lado, a 

prática reflexiva é fomentada por uma circunstância imprevisível e mais aberta, 

na qual se exige novos planejamentos e o uso de estratégias diferentes para uma 

situação em que se sabe aonde chegar, mas não como chegar. 

Uma tarefa didática que o professor propõe aos estudantes pode se 

constituir como um exercício ou problema não só pelas características e práticas 

empregadas, mas pelos conhecimentos dos educandos e, principalmente, pela 

maneira como a tarefa é proposta pelo docente, pois “isso depende não somente 
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da experiência e dos conhecimentos prévios de quem a executa, mas também 

dos objetivos que estabelece enquanto a realiza” (ECHEVERRÍA; POZO; 1998 

p.17). 

Com base no exposto e nas descrições de Echeverría e Pozo (1998), Pozo 

(2002) e Pozo; Gómez Crespo (2009) sistematizamos algumas palavras-chave 

referentes à distinção e procedimentos envolvidos na relação Exercícios / 

Problemas: 

 

Quadro 1 – Palavras-chave sobre exercícios e problemas.  

EXERCÍCIOS PROBLEMAS 

Técnicas Estratégias 

Prática repetitiva Prática reflexiva 

Aprendizagem associativa Aprendizagem construtiva 

Situação conhecida Situação nova 

Treino Planejamento 

Automatização Construção de conhecimentos 
Fonte: Echeverría; Pozo (1998), Pozo (2002) e Pozo; Gómez Crespo (2009). 

 

Após essa tentativa de distinção entre exercícios e problemas podemos, 

em consonância com a categorização de Pozo (1998) - classificar os problemas 

em três categorias: Cotidianos, Científicos e Escolares. Os Problemas Cotidianos 

são circunstâncias que aparecem no dia a dia e necessitam de uma solução 

prática quando o sucesso da ação é mais valorizado do que sua elucidação. 

Nessa categoria a reflexão é direcionada para a eficácia da ação e não há 

espaços para conceituações. Os Problemas Científicos são aqueles que possuem 

metodologias intrínsecas à sua resolução e são reduzidos às fases de 

observação, formulação de hipóteses, planejamento e execução das 

experiências, confronto das hipóteses a partir dos dados obtidos (POZO, 1998). 

Situados na interface entre os problemas cotidianos e os científicos estão 

os Problemas Escolares. Devido ao hábito de resolução empregado nos 

Problemas Cotidianos, os estudantes tendem a valorizar mais a obtenção de 

resultados concretos do que a compreensão dos significados encontrados no 

alcance da meta. 

Os Problemas Escolares têm o objetivo de  
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gerar nos estudantes, conceitos, procedimentos e atitudes próprios da 
ciência que servissem não somente para abordar os problemas 
escolares, mas também para compreender e responder melhor às 
perguntas que possam ser propostas a respeito do funcionamento 
cotidiano da natureza e da tecnologia (POZO, 1998, p.78). 

 

Oferecendo uma gama de oportunidades para a experimentação e 

desenvolvimento de habilidades, os problemas escolares podem ser 

classificados como abertos, fechados, bem ou mal definidos, problemas de lápis 

e papel e problemas práticos (POZO, 1998). Considerando a maneira como são 

desenvolvidos em sala de aula, os Problemas Escolares em Ciências da 

Natureza podem possuir propriedades distintas, sendo então classificados em 

Quantitativos, Qualitativos e Pequenas pesquisas (POZO, 1998) sendo que essas 

definições não são estanques visto que, por vezes, podem sobrepor-se.  

Embora essa não seja uma distinção clara, ela ajuda a entender o caráter 

dos objetivos educacionais estipulados para essa área do conhecimento. Os 

Problemas Quantitativos são aqueles que tendem à manipulação e utilizam 

dados numéricos para se chegar a uma solução que pode ou não ser numérica.  

As pequenas pesquisas são mais voltadas para as práticas laboratoriais e 

manipulações diversas para a obtenção de uma resposta. Não devem ser 

caracterizadas como pesquisas, segundo o rigor científico, mas sua aproximação 

simplificada exige dos estudantes a formulação de hipóteses e avaliação sobre 

os resultados obtidos. Essa modalidade exige aprendizagem de habilidades, 

estratégias e conceitos específicos. As pequenas pesquisas podem ser um 

combinado de características dos problemas quantitativos e qualitativos. 

Nesta intervenção optamos em trabalhar com os Problemas Qualitativos. 

Por isso daremos ênfase a essa categoria situada entre os problemas científicos e 

os cotidianos. Os Problemas Qualitativos oferecem situações que oportunizam a 

transposição e aplicação do conhecimento ao dia a dia, permitindo mudanças 

graduais do campo conceitual e atitudinal nos estudantes, favorecendo o 

desenvolvimento da consciência dos processos cognitivos envolvidos no 

Aprender a Aprender. Os Problemas Qualitativos são aqueles que os estudantes 

 

precisam resolver através de raciocínios teóricos, baseados nos seus 
conhecimentos, sem necessidade de apoiar-se em cálculos numéricos e 
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que não requerem para a sua solução a realização de experiência ou 
de manipulações experimentais. São geralmente problemas abertos, 
nos quais se deve predizer ou explicar um fato, analisar situações 
cotidianas ou científicas e interpretá-las a partir do conhecimento 
pessoais e/ou modelo conceitual proporcionado pela ciência (POZO, 
1998, p. 78). 

 

Compilamos (quadro 2) algumas vantagens, inconvenientes e sugestões 

didáticas relacionadas ao trabalho com problemas qualitativos. 

 

Quadro 2 – Vantagens, inconvenientes e sugestões didáticas dos problemas qualitativos. 

PROBLEMAS QUALITATIVOS 

V
A

N
T

A
G

E
N

S
 

 Bom instrumento para que o aluno trabalhe conceitos científicos, 
consciente de suas ideias e discuta com seus colegas.  

 Ajuda a expressar ideias e reflita sobre elas. 
 Úteis para trabalhar problemas nos quais é difícil manejar 

experimentalmente as variáveis existentes. 
 São úteis para introduzir o aluno em um âmbito de reflexão ou em 

um tema novo. 
 Ajudam a conhecer ideias e interpretações dos alunos. 
 Atividades com alto valor formativo, especialmente quando são 

trabalhadas e discutidas em grupo. 

IN
C

O
N

V
E

N
IE

N
T

E
S

 

 

 

 Desvios de atenção e fatores gerados pelo trabalho em grupo com 
os estudantes. 

 Os problemas muito abertos podem apresentar enunciados muito 
ambíguos que podem ser resolvidos a partir de muitos pontos de 
vista.  

 Às vezes, os estudantes não sabem como abordar os problemas. 
 A variedade de pontos de vista distintos poderá representar 

também uma vantagem, a depender do objetivo da atividade 
proposta. 

 

S
U

G
E

S
T

Õ
E

S
 D

ID
Á

T
IC

A
S

 

 

 Estimular para que o aluno faça predições, busque novas ideias e 
proponha modelos interpretativos. 

 Escolher situações cotidianas próximas dos alunos, com certo grau 
de mistério, ajuda a conectar com seus interesses e motiva a 
aprendizagem. 

 Fomentar a discussão, a troca de ideias e o trabalho em grupo. 
 Fomentar a diversidade de níveis de resposta. 
 Definir claramente os objetivos do problema antes de propô-lo. 
 Ajudar o aluno de maneira gradual na resolução (delimitando o 

problema por meio de novas perguntas, ajudando-o a reconhecer a 
pergunta, sugerindo analogias, proporcionando informação 
complementar que permita avaliar as hipóteses que vão surgindo). 

Fonte: Pozo (2009), Echeverría; Pozo (1998) e Pozo; Gómez Crespo (1998). 
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Alguns estudantes podem apresentar dificuldades para expressar suas 

ideias ou ainda podem oferecer as primeiras opiniões que lhes vem, sem 

verificar se são adequadas ou não para o contexto.   

 

A solução de problemas, como toda forma de aprendizagem, inicia-se 

com a ativação de conhecimentos prévios. Do ponto de vista didático, 

devemos procurar fazer com que as tarefas ou situações planejadas 

exijam dos alunos uma previsão inicial, uma estimativa ou um 

julgamento concreto, mais do que uma explicação verbal (POZO, 

1998, p.90). 

 

Assim, importa considerar como os estudantes buscam a explicação para 

os fenômenos ou situações apresentadas na atividade, é esperado que eles 

estabeleçam conexões entre as informações apresentadas no desafio com os 

conhecimentos construídos anteriormente.  

 

2.3 - Perspectivas e procedimentos da Solução de Problemas 
 

A condição de repetição mecânica não oferece desafios ao estudante 

frente a um evento e, numa dimensão cognitiva não lhe possibilita o 

desenvolvimento de estratégias procedimentais, em oposto, beneficia a 

automatização de técnicas. Essas estratégias podem ser aprendidas  tanto 

individualmente quanto em conjunto, entretanto, a perspectiva da Solução de 

Problemas sugere o trabalho em grupo como um artifício mais apropriado para 

este tipo de abordagem didática, já que por meio da socialização os estudantes 

podem trocar informações, compará-las e exercitar a argumentação e contra-

argumentação no desenvolvimento das tomadas de decisões e busca das 

resoluções.  

Os hábitos de raciocínio configuram um conjunto de fatores de 

relevância para a lógica da Solução de Problemas. Echeverría (1990) e Pozo 

(1996) afirmam que o contexto e a explicitação das tarefas são elementos 

auxiliares para a condução do “bom pensar” que não é dependente somente do 

conteúdo ou da área de conhecimento, mas também da finalidade das tarefas. 

Esse contexto aponta para uma racionalidade pragmática que não é universal, 

mas que pode ser aplicada a outras áreas curriculares.  
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Pozo (1998) destaca três formas de raciocínio habituais na ciência que 

contrastam com o que costumamos fazer na vida cotidiana de uma maneira 

intuitiva: Raciocínio quantitativo, Raciocínio lógico e Raciocínio causal. 

Para que a Solução de Problemas tenha êxito, é primordial a idealização 

de uma tática que conduza ao alcance da meta estabelecida, seguida, 

posteriormente, de uma avaliação desse processo, “a solução de problemas 

exige uma compreensão da tarefa, a concepção de um plano que nos conduza à 

meta, a execução desse plano e, finalmente, uma análise que nos leve a 

determinar se alcançamos ou não a meta” (POZO, 1998, p.22).  

As fases e os métodos heurísticos empregados na solução estão 

sintetizados na Compreensão do problema, a Concepção e a Execução do Plano e a 

Visão Retrospectiva, possuindo caráter metacognitivo e generalista, visto sua 

aplicabilidade em diversas áreas curriculares. 

No trabalho realizado com os Problemas Qualitativos, procedimentos 

envolvidos na tarefa tendem a emergir com maior naturalidade, principalmente 

se sua realização acontece em grupo. Pela grande necessidade de recorrer 

analiticamente aos conceitos científicos, estimulando habilidades interpretativas 

esse tipo de problema é muito útil para inserir os estudantes em contextos de 

assuntos novos relacionando-o com os conhecimentos prévios que dali 

emergem.  

A Solução de Problemas exige habilidades e procedimentos específicos. 

Porém não segue uma sequência linear para sua resolução; seus objetivos são 

alcançados quando a solução é obtida e realizada ao tempo em que se analisa a 

satisfatoriedade das conclusões obtidas. 

É muito comum que os estudantes não utilizem regras heurísticas e 

demasiadamente assumam uma postura automatizada mediante tarefas 

didáticas. Entretanto, a Solução de Problemas auxilia o estudante a tornar 

conscientes as estratégias empregadas nas tarefas, melhorando sua habilidade 

heurística, tornando as “regras do jogo” mais conscientes. 

Pozo e Postigo (1998, p.146) enumeram cinco tipos de procedimentos 

envolvidos na Solução de Problemas, resaltando que sua aplicação não segue 
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uma ordem sequencial e nem a utilização de todos os passos, necessariamente, 

de uma só vez.  

Os procedimentos empregados na Solução de Problemas são: 

1. Aquisição da informação. 

2. Interpretação da informação. 

3. Análise da informação e realização de inferências. 

4. Compreensão e organização conceitual da informação. 

5. Comunicação da informação. 

A aquisição da informação é a incorporação ou acréscimo de uma nova 

informação ao conhecimento já existente, cujo procedimento pode dar-se por 

meio da observação, seleção, busca, revisão e memorização da informação. A 

Interpretação da informação tem como finalidade facilitar a conexão da nova 

informação com conteúdos da memória do aluno, desempenhando um papel 

importante na ativação de conhecimentos prévios no processo de resolução de 

problemas, envolve processos como decodificação, aplicação de modelos 

interpretativos e uso de analogias e metáforas. 

A análise da informação e realização de inferências refere-se à procura 

por conhecimentos implícitos na informação apresentada no problema por meio 

de técnicas e habilidades de raciocínio, seja avaliando, comparando, realizando 

deduções e investigação as informações apresentadas. A compreensão e 

organização conceitual da informação tem relação com fazer juízo de valor ao 

discurso oral ou escrito, captando suas relações e organização conceitual. No 

próximo item trataremos em específico da comunicação da informação. 

 

2.4 - O procedimento da Comunicação da Informação 

 

Segundo Pozo e Postigo (1998), toda avaliação da aprendizagem recorre 

ao uso dos meios expressivos e comunicativos, igualmente, o procedimento da 

Comunicação da informação é um procedimento essencial na resolução e 

avaliação dos problemas. Ao se deparar com as situações problemas, os 

estudantes mobilizam estratégias e habilidades por meio de procedimentos que 

movimentam conteúdos de ordem conceitual, linguística ou procedimental.   
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Em toda situação de aprendizagem são necessários procedimentos de 
comunicação da informação do aprendido, seja oral, escrita ou 
mediante outras técnicas (gráficas, imagens etc) Essa comunicação, 
longe de ser um processo mecânico de “dizer o que sabemos”, pode se 
tornar mais eficiente e planejada em função dos interlocutores, se 
analisada e se forem utilizados, de modo discriminativo, recursos 
variados para alcançar a meta fixada (POZO, 2002, p. 243-244). 

 

As atividades didáticas de resolução de problemas não envolvem 

necessariamente todos os procedimentos supracitados, nem seu uso sequencial, 

já que se pode acioná-los isoladamente ou simultaneamente, interligados de 

forma lógica. A transmissão ou Comunicação da informação pode ser realizada 

por meio da expressão oral, escrita, gráficas e mediante outros recursos e 

técnicas (mapas, tabelas, diagramas, imagens) requerendo dos estudantes o uso 

de habilidades expressivas e argumentativas, havendo uma relação intrínseca 

entre esse procedimento e a avaliação da aprendizagem.  

Na resolução de um problema é necessário “ter estruturas semânticas 

organizadas, a estrutura lógica do raciocínio não é condição suficiente e, às 

vezes, sequer necessária para um bom raciocínio” (ECHEVERRIA; POZO, 1998, 

p.38). É imprescindível que a comunicação da informação ocorra de forma 

coesa e coerente, visto que é por meio da comunicação da informação que se 

torna possível avaliar as soluções dos problemas e os tipos de procedimentos e 

estratégias mobilizadas pelos estudantes. 

Para nos auxiliar nessa discussão acerca da comunicação da informação, 

constituímos diálogo com autores da linguística, como Kato (1999); Garcia 

(2000); Koch; Travaglia (2003) e Koch (2004). Segundo Koch; Travaglia (2003), a 

coerência está subjacente a aspectos de ordem linguísticas, discursivas, 

cognitivas, culturais e interacionais; se relaciona ao estabelecimento de um 

sentido para o texto, e é 

 

o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo, 
portanto, ser entendida como um princípio de interpretabilidade, 
ligada à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e à 
capacidade que o receptor tem para calcular o sentido deste texto 
(KOCH; TRAVAGLIA, 2003, p.21). 
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Por outro lado, e de modo complementar, a coesão “é explicitamente 

revelada por meio de marcas linguísticas, índices formais na estrutura da 

sequência linguística e superficial do texto, o que lhe dá um caráter linear, uma 

vez que se manifesta na organização sequencial do texto” (idem, 2003, p.47). 

Os principais fatores para estabelecimento da coerência textual 

apontados por Koch; Travaglia (2003) são: Elementos Linguísticos; Inferências; 

Situacionalidade; Informatividade; Focalização; Intertextualidade; Intencionalidade e 

Aceitabilidade; Consistência e Relevância. Apontamos que além dos Elementos 

linguísticos, cuja importância é indiscutível, o Conhecimento de mundo 

desempenha um papel essencial, pois se o texto fala de conteúdos 

desconhecidos não terá significado para o autor / leitor e será vago de sentido.   

Dessa forma, foi esperado, durante a intervenção, que os estudantes 

pudessem acionar conhecimentos da área conceitual da Zoologia já que eles 

mantiveram contato com a temática mediante a proposta curricular do Ensino 

Fundamental. 

A informatividade se relaciona à previsibilidade ou expectabilidade da 

informação que o texto apresenta. A variação da informatividade contida num 

texto difere conforme as informações são mais ou menos previsíveis, ou seja, 

quanto mais informações novas um texto traz indo além das expectativas, seu 

nível de informatividade é alto, ao revés, se a informação for redundante e 

previsível, seu nível de informatividade é baixo: 

 

É a informatividade, portanto que vai determinar a seleção e o arranjo 
das alternativas de distribuição da informação no texto, de modo que 
o receptor possa calcular-lhe o sentido com maior ou menor 
facilidade, dependendo da intenção do produtor de construir um 
texto mais ou menos hermético, mais ou menos polissêmico, o que 
está, evidentemente, na dependência da situação comunicativa e do 
tipo de texto a ser produzido (KOCH; TRAVAGLIA, 2003, p.88). 

 

A Intencionalidade (KOCH; TRAVAGLIA, 2003) tem relação estreita com o 

que se tem chamado de argumentatividade subjacente ao uso da linguagem e ela 

“manifesta-se nos textos por meio de uma série de marcas ou pistas que vão 

orientar os seus enunciados no sentido de determinadas conclusões, isto é, que 
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vão determinar-lhes a orientação argumentativa, segundo uma perspectiva 

dada” (KOCH; TRAVAGLIA, 2003, p. 98). 

Argumentar é, para Garcia (2000, p. 380), “convencer ou tentar convencer 

mediante a apresentação de razões, em face da evidência das provas e à luz de 

um raciocínio coerente e consistente” e seu ato, nas palavras de Koch (2004, 

p.17) orienta o discurso norteando-o para o sentido de determinadas 

conclusões, ao tempo que constitui o ato linguístico fundamental, pois a todo e 

qualquer discurso subjaz uma ideologia. Koch (2004) adota a posição de que 

 

a argumentação constitui atividade estruturante de todo e qualquer 
discurso, já que a progressão deste se dá, justamente, por meio das 
articulações argumentativas, de modo que se deve considerar a 
orientação argumentativa dos enunciados que compõem um texto 
como fator básico não só de coesão, mas principalmente de coerência 
textual (KOCH, 2004, p.21). 

  

Ao comunicar uma informação por meio da apresentação de um 

argumento seguro e eficaz, é necessário que no desenvolvimento do texto se dê 

a comprovação da ideia geral do autor, mediante uma proposição ou tese. 

Desse modo, “a proposição dever ser clara, definida e inconfundível quanto ao 

que afirma ou nega. [...] A proposição deve ser, de preferência, afirmativa e 

suficientemente específica para permitir uma tomada de posição contra ou a 

favor“ (GARCIA, 2000, p. 388). 

Retornando ao pensamento de Pozo; Postigo (1993) e Pozo; Gómez 

Crespo (2009) ao afirmarem que é necessário valorizar não a rapidez com que 

são obtidas as respostas apresentadas pelos estudantes, mas o processo 

reflexivo e profundidade das soluções alcançadas pelos alunos é que 

salientamos que o professor deve atentar para estas situações de Comunicação da 

Informação, já que o docente “automatizou esse tipo de conhecimento, não torna 

explícita as estratégias e técnicas que utiliza, ou seja, não explicita a relação 

entre conhecimento e procedimentos” (POZO, 1998, p.64). 

Na Comunicação da Informação a compreensão textual lhe é inerente, e 

nesse trabalho Koch; Travaglia (2003) nos alertam que é necessário atentar para 

diversos fatores em jogo, como a) conhecimento dos recursos linguísticos 

utilizados, b) o compartilhamento do conhecimento de mundo em ação no 
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texto, c) a utilização de informações suficientes sobre a situação e seus 

componentes; e se d) o texto em questão não exige conhecimento prévio de 

outros textos a que ele remete intertextualmente.  

Oportunamente, Kato (1999) diz que a leitura e a compreensão textual 

são atos regidos por regras conversacionais e, portanto, um contrato de 

cooperativismo: 

 

Assim, o escrito é regulado para ser: a) informativo na medida certa, 
b) sincero, c) relevante e d) claro. O leitor, por sua vez, deverá 
compreender o objetivo do autor, acreditar em sua sinceridade, 
procurar a relevância dos subjetivos ao objetivo central e esperar que 
os objetivos venham codificados através de recursos linguísticos mais 
simples (KATO, 1999, p. 69). 

 

Para Koch; Travaglia (2003) ao ativar conhecimento de mundo e 

conhecimento textual, o receptor “age cooperativamente e aceita a sequência 

como um texto, procurando determinar-lhe o sentido” (KOCH; TRAVAGLIA, 

2003, p.11). Corroborando, Kato (1999) afirma que o cooperativo procura as 

intenções do autor do texto visando cooperar com a comunicação, porém 

agindo passivamente e que se um dos princípios da interlocução textual é 

desobedecido pelo escritor, o leitor deverá, mesmo assim considerar que o 

“indiretamente o escritor está tentando dizer-lhe alguma coisa” (KATO, 1999, p. 

69). 

Sob essas premissas, afirmamos que o professor deverá ser cooperativo 

com a produção textual dos estudantes nas situações de Comunicação da 

Informação, atentando para o sentido estabelecido. Entretanto essa cooperação 

deve ser limitada, não sendo direcionada e utilizada como justificativa para o 

desleixo com a coerência e coesão textual, pois o professor independente da 

disciplina de atuação deve zelar sempre pela construção de enunciados bem 

estabelecidos.  

Assim como toda tarefa docente, é necessário que a consciência didática 

do professor esteja definida em forma de objetivos claros antes mesmo do 

planejamento, na elaboração das situações didáticas zelando pela estrutura 

linguística do enunciado, assim como no momento da ação. A postura do 

professor e o apoio dado aos estudantes e grupos durante a realização da 
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atividade são indispensáveis, já que os problemas qualitativos são propulsores 

de conhecimentos prévios pelo alto nível de abstração que desencadeia. 

Na resolução de problemas, os estudantes são expostos a situações que 

requerem tanto estratégias cognitivas quanto metacognitivas, de modo que 

Pozo (1998) chama a atenção para esses processos, especialmente os 

metacognitivos, pois conduzem à reflexão sobre o próprio conhecimento gerado 

no contexto da interação social e da comunicação. 

Assim como as estratégias metacognitivas, as cognitivas - mais próximas 

da automatização - são também importantes porque “munem o leitor de 

procedimentos altamente eficazes e econômicos, responsáveis pelo 

processamento automático e inconsciente, enquanto as metacognitivas orientam 

o uso dessas estratégias para desautomatizá-las em situações de problema” 

(KATO, 1999, p.135). 

As estratégias cognitivas estão mais aproximadas de comportamentos 

automáticos e inconscientes, enquanto as metacognitivas apontam para a 

desautomatização consciente das estratégias cognitivas. Nesse sentido, no 

trabalho com abordagem conceitual, Pozo; Gómez Crespo (2009) assinalam que 

os estudantes da educação científica precisam não somente de mais 

informações, mas sobretudo de capacidade para organizá-la e interpretá-la, 

para lhe dar sentido, senão o conhecimento torna-se difuso, incoerente e 

confuso. 

Os obstáculos aqui abalizados são constantes no ensino e, conforme 

apontam Caballer; Oñorbe, (1997) e Pozo; Gómez Crespo (1998; 2009), essas 

dificuldades são mais evidentes nas estratégias didáticas da resolução de 

problemas, devido à postura dos estudantes que encaram as situações-

problemas como exercícios, solucionando-as de modo repetitivo por meio de 

estratégias cognitivas rotineiras, quando deveriam enfrentá-las como tarefas 

abertas tomando decisões e refletindo ativamente sobre elas.   

Além de aprender técnicas que estejam voltadas à metodologia do fazer 

científico, os procedimentos e habilidades cognitivas e metacognitivas devem 

figurar no contexto da resolução de problemas como estratégias de os 

estudantes aprenderem ciências e, igualmente, devem ter acesso contínuo aos 
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conhecimentos específicos da aprendizagem escolar, como ler, compreender, 

analisar e comunicar textos, os quais não podem ficar alheios à ação docente. 

Portanto, como pontua Garcia (2000, p. 301 itálico do autor) “é preciso 

fornecer-lhe os meios de disciplinar o raciocínio, de estimular-lhes o espírito de 

observação dos fatos e ensiná-los a criar ou aprovisionar ideias: ensinar, enfim, a 

pensar”.  O sentido do texto se constrói na interação, mas ao se trabalhar 

acentuadamente com exercícios inibe-se a habilidade de argumentação dos 

estudantes, já que eles, nesses contextos, selecionam um trecho de um contexto 

e o aplicam a outro, numa clara transcrição textual ou apresentam respostas 

automatizadas. 

Considerando todo esse contexto, Sasseron et al. (2011a) afirmam que 

 

Estudar o processo de argumentação – como desenvolvê-lo em sala de 
aula e como analisá-lo – passa ser um objetivo importante no 
planejamento do ensino, na formação de novos professores e, 
consequentemente, nas pesquisas nesse campo de investigação 
(SASSERON; CARVALHO, 2011a, p.245). 

 

O trabalho fundamentado na perspectiva da Solução de Problemas exige 

postura inovadora por parte do professor ao saber identificar o que constitui ou 

não um problema, suas atribuições e manejos que permitam aos estudantes a 

compreensão sobre o que é e como é estudado. Enfim, convidamos os queridos 

leitores e queridas leitoras a tomarem parte do percurso metodológico trilhado 

nesse trabalho, cuja descrição encontra-se no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 3 
PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa qualitativa é uma atividade situada  
que posiciona o observador no mundo. 

Denzin &Lincoln 

 
ste componente do trabalho tem o objetivo de explicitar os 

percursos trilhados nessa pesquisa, cujo foco principal é investigar o 

desenvolvimento e processo de uma prática pedagógica realizada no Ensino 

Médio na área de conhecimento da Zoologia sob a perspectiva da Solução de 

Problemas.  

Considerando que a pesquisa é um “procedimento reflexivo sistemático, 

controlado, crítico” (MARCONI; LAKATOS, 2008, p.16) que oportuniza ao 

investigador levantar novos fatos, dados e conhecimentos informamos que no 

presente capítulo o prezado leitor e prezada leitora obterão informações de 

como construímos a proposta pedagógica, informar-se-ão sobre a caracterização 

e contexto da pesquisa, os procedimentos teórico-metodológicos utilizados e 

como foram construídas as categorias e subcategorias que funcionaram como 

dispositivos para análise dos dados, objeto do capítulo 4. 

 

3.1 – Atributos desta pesquisa 

 

A prática pedagógica foi organizada e abalizada pelas considerações 

metodológicas da pesquisa qualitativa, na qual, de acordo com Bogdan e Biklen 

(2010) “os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos” (idem 2010, p.49), cuja condução 

“reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, 

dado estes não serem abordados por aqueles de forma neutra” (ibidem 2010, p. 

51). 

Nas palavras de Chizzotti (2011), uma pesquisa pautada na abordagem 

qualitativa parte do fundamento de que há uma relação e uma 

interdependência entre o mundo real e o participante. Para este autor, o 

E 
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conhecimento não se reduz a um conjunto de dados isolados, os quais podem 

ser agrupados por uma teoria explicativa. O objeto a ser investigado não é 

neutro, pois os participantes já possuem significados e relações construídas em 

suas ações.   

Ainda de acordo com Bogdan; Biklen (1994), a pesquisa qualitativa 

envolve a coleta de dados descritivos, os quais podem ser obtidos pela 

aproximação direta do pesquisador com a situação investigada, preocupando-

se em retratar a visão dos participantes da pesquisa. Este trabalho se configura 

como uma pesquisa qualitativa de intervenção, que é “uma pesquisa sobre a 

ação quando se trata de estudá-la para compreendê-la e explicar seus efeitos” 

(CHIZZOTTI, 2006, p. 80).  

As ações pesquisadas foram planejadas por um grupo colaborativo, não 

segundo os conceitos de pesquisa colaborativa, mas pelas características dos 

encontros pedagógicos realizados pelos participantes que organizaram essa 

intervenção. Nossa prática colaborativa 8 compreendeu os encontros pedagógicos 

utilizados para estruturar essa proposta e tomar decisões consensuais e 

democráticas em relação ao que seria abordado em sala de aula. 

As informações e os dados foram coletados por meio das anotações de 

campo do pesquisador e o registro de bordo da professora regente da turma, 

assim como as produções escritas dos estudantes, em grupo ou individual. 

Essas produções discentes consistiram tanto nas respostas apresentadas às 

atividades propostas, como a avaliação e emissão de opinião acerca de cada 

atividade realizada. Consideramos também os apontamentos gerados durante 

os encontros de planejamento formado pelo grupo colaborativo e as anotações 

durante o percurso dos dez encontros com a turma. 

 

                                                           
8 Fiorentini (2004, p. 47) discute a polissemia referente ao processo colaborativo. Essa 

dispersão semântica envolve termos como trabalho coletivo, trabalho cooperativo, trabalho 
colaborativo, comunidade de prática, colaboração. Para o autor, esses termos ora são 
empregados como sinônimos, ora de forma polissêmica, revelando múltiplos sentidos.  

É possível que haja práticas colaborativas, mas não pesquisa colaborativa. Sobre isso, 
Borba (2004) enfatiza que o resultado da pesquisa também indica seu caráter, pois a publicação 
individual da pesquisa como tese ou dissertação pode caracterizá-la como prática colaborativa, 
de modo que “não basta que o projeto e a pesquisa de campo sejam compartilhados com todo o 
grupo. É preciso que a escrita e a autoria do relatório final também sejam compartilhadas” 
(FIORENTINI, 2004, p.66). Não é o caso deste trabalho. 
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3.2 – Local e participantes da pesquisa 

 

A prática colaborativa foi planejada por uma equipe formada pelo 

pesquisador, pela Professora Deise Bastos, regente de uma classe de 2º ano do 

Ensino Médio, pela Professora Dra. Lilian Boccardo, orientadora desta pesquisa. 

Na etapa de análise complementar dos dados sob a perspectiva linguística a 

Professora Dra. Adriana Maria Abreu Barbosa também contribuiu nesse 

processo.  

A professora regente da turma e os estudantes do 2º ano do Ensino 

Médio constituem o conjunto participante da pesquisa.  A regente da classe é 

uma professora jequieense, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, foi aluna especial do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Científica e Formação de Professores, cursando a disciplina Percursos e 

Tendências do Ensino de Zoologia, cuja ministrante é a professora orientadora 

desta pesquisa. Ao cursamos esta disciplina e ao refletirmos sobre o panorama e 

as demandas atuais do Ensino de Zoologia, as questões norteadoras desta 

pesquisa foram emergindo. 

A escola selecionada para aplicação da intervenção foi o Colégio 

Estadual Professor Firmo Nunes de Oliveira, situado no Bairro Joaquim Romão, 

o segundo maior bairro da cidade. O nome do bairro é uma homenagem a 

Joaquim Romão Ferreira Borges, que viveu no início do século XX e foi 

comerciante e dono de uma das principais fazendas que propiciaram o 

surgimento da cidade de Jequié. 

A cidade de Jequié (13º 51' S - 40º 05' W), na Bahia, localiza-se na região 

sudoeste do estado, a 360 km de Salvador. O principal rio que banha a cidade é 

o Rio de Contas, represado no território do município formando o lago da 

Barragem da Pedra, localizada a 18 km da sede. O município encontra-se na 

zona de transição entre a Mata Atlântica, conhecida como mata de cipó e a 

caatinga, parte do território situada no polígono das secas (ARAÚJO, 1997). 

A turma de Ensino Médio que realizamos a pesquisa é composta por 36 

estudantes, 11 do sexo masculino e 25 do sexo feminino, com uma faixa etária 
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de 15 a 20 anos, sendo que maioria tem 17 anos. Na correlação idade-série 55% 

de alunos da classe estão adequados. Há um repetente na classe. 

Quanto à naturalidade dos estudantes, 90% são jequieenses, sendo os 

demais alunos procedentes das cidades de Osasco, Maceió, Iaçú e Lauro de 

Freitas. Os estudantes residem nas proximidades da escola, nos arredores ou 

em outros bairros circunvizinhos. O deslocamento dos estudantes à escola se dá 

a pé, de ônibus ou de transporte particular. Do corpo discente, 62% cursaram 

todo o Ensino Fundamental em escola pública, os demais cursaram a maior 

parte ou todo o Ensino Fundamental em escolas particulares. Seis estudantes 

conciliam os estudos com o trabalho, realizando tarefas no turno oposto em 

serviços como vendedor, secretário, ajudante em salão de beleza, lava-jato, em 

loja etc.  

Perguntados se desenvolvem atividades extraescolares, 12 estudantes 

responderam que realizam atividades esportivas, sendo o futebol a mais citada, 

oito apontaram que realizam atividades de cunho artístico e quatorze disseram 

que não realizam nenhum tipo de atividade. 

Quanto aos meios de comunicação, toda a turma tem acesso ao 

computador e internet. Todos da turma apontaram que utilizam a internet 

como mecanismo para manter-se atualizado, assim como a televisão e o rádio. 

Com relação à leitura de livros, nove estudantes responderam que não leem 

nenhum livro, oito responderam que leem 1 livro, cinco  apontaram que fazem 

a leitura de em média 2 a 3 livros por ano, oito responderam que leem 3 livros, 3 

apontaram que leem 4 livros e apenas um estudante respondeu que lê 

aproximadamente de 5 a mais livros por ano.   

Com relação ao Ensino Superior, quatro querem cursar Direito; os cursos 

de Administração, Educação Física, Medicina e Veterinária foram escolhidos 

por dois alunos cada; e cinco estudantes (cada) escolheram os cursos de 

Enfermagem, Engenharia mecânica, Fisioterapia, Psicologia e Química. 

Dezenove estudantes não se pronunciaram ou responderam que ainda não se 

decidiram qual curso querem ingressar. 
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Arguida sobre a religião 50% da turma denominou-se 

evangélica/protestante, 20% afirmou ser católica e 30% declarou acreditar em 

Deus, sem religião definida. 

Questionados sobre a escolaridade dos progenitores, treze declararam 

que os pais possuem o Ensino Fundamental incompleto, dois com Ensino 

Fundamental completo, três com Ensino Médio incompleto, doze com Ensino 

Médio completo, um pai com Ensino Superior e um pai com Especialização. Em 

relação às mães, quinze com Ensino Fundamental incompleto, quatro com 

Ensino Fundamental completo, três com Ensino Médio incompleto, nove com 

Ensino Médio completo, uma mãe com Ensino Superior e uma mãe com 

Especialização. 

 

3. 3 – Organização da prática pedagógica 

 

Sob o desígnio inicial de analisarmos os entraves e avanços de uma 

prática pedagógica para o Ensino de Zoologia no Ensino Médio embasada na 

perspectiva da Solução de Problemas, elaboramos uma sequência didática que 

ofereceu os subsídios necessários para realizarmos essa análise. Planejamos a 

intervenção que foi aplicada durante uma unidade escolar, delimitamos os 

conteúdos da abordagem, cujo desenho apreendeu os conteúdos programáticos 

iniciais do Ensino de Zoologia para o 2º ano do Ensino Médio.  

Esses conteúdos iniciais compreendem o estudo da biodiversidade e os 

eventos evolutivos numa visão ampla, incluindo temas relacionados à 

especiação, extinção, classificação, sistemática e relações filogenéticas. Optamos 

em planejar nossa intervenção sob uma concepção global para permitir que os 

estudantes pudessem construir conhecimentos que permitissem a visualização 

macro da evolução, não se atendo somente a conceitos ou nomenclaturas 

isoladamente, pois compreendemos que se esses estudantes conseguirem 

abstrair e intuir que a evolução é a sustentáculo da biologia, será mais fácil 

trabalhar conceitos periféricos. 

A atividade foi desenvolvida em dez encontros, numa sequência de duas 

horas/aula cada. Nas duas primeiras aulas identificamos conhecimentos e 
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concepções dos estudantes sobre evolução biológica, animais e biodiversidade, 

elementos que auxiliaram na elaboração das situações-problema, construídas 

pelos pesquisadores e pela professora regente. Para as aulas subsequentes, os 

estudantes foram organizados em sete grupos para favorecer o 

desenvolvimento do trabalho ao analisarem as situações-problema. 

Defendemos que se os estudantes compreendem os processos 

macroevolutivos e as premissas da teoria da evolução inicialmente, isso 

favorecerá os estudos posteriores e o consequente entendimento da organização 

dos seres vivos em grupos e suas relações filogenéticas. Assim, o conteúdo 

abordado nessa intervenção foi Evolução Biológica, como foco para os aspectos 

da Macroevolução e com subtema voltado para a biodiversidade e efeito HIPPO 

(HODSON, 2013), contemplando não só a evolução animal, mas a evolução 

paralela dos seres vivos por meio do estudo das eras geológicas. 

As situações-problema contemplaram tópicos relacionados a: 

 Biodiversidade animal; 

 Evolução Biológica; 

 Eventos macroevolutivos; 

 Conceito de espécie; 

 Especiação; 

 Distribuição zoogeográfica; 

 Introdução de espécies exóticas; 

 Fragmentação de habitat; 

 Perda de biodiversidade e extinção; 

 Conservação de espécies animais; 

 Nomenclatura zoológica e sistemática filogenética; 

 Etnozoologia. 

O objetivo da intervenção foi suscitar e conhecer os conhecimentos 

prévios dos estudantes, no que se refere aos conteúdos trabalhados, 

problematizando os temas e favorecer a assimilação conceitual acerca desses 

temas.  

No quadro 3 sumariamos as atividades realizadas em dez encontros de 

duas horas/aula cada, realizadas no período de 06/05/2013 a 22/07/2013. 
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  Quadro 3 – Cronograma de atividades. 

Nº DATA  ATIVIDADE 

1.  06/05/2013 
 Observação da turma. 
 Aplicação de questionário Sociocultural. 

2.  13/05/2013 

 Apresentação da proposta. 
 Organização dos sete grupos de trabalho. 
 Realização da 1ª rodada de situações-problema  

3.  20/05/2013 

 Continuação da 1ª rodada de situações-problema. 
 Exposição e discussão das respostas pelos grupos. 
 Avaliação em grupo da 1ª rodada de situações-

problema. 

4.  27/05/2013 

 Realização de atividade de classificação utilizando 
imagens de animais. 

 Exposição e discussão acerca dos arranjos 
classificatórios propostos pelos grupos. 

5.  03/06/2013 
 Exposição dialogada sobre eventos macroevolutivos e 

biodiversidade. 

6.  10/06/2013 

 Recapitulação dos problemas da primeira rodada e 
assuntos implícitos:  

 Evolução biológica: construção histórica da teoria 
(ciência e dilemas religiosos).  

 Critérios de classificação taxonômica, 
nomenclatura binomial e sistemática filogenética. 

7.  17/06/2013 

 Exposição sobre evolução dos grandes grupos de 
seres vivos e relações ecossistêmicas. 

 Exposição em vídeo do documentário:  
Evolução - a Jornada da vida.  

8.  08/07/2013  Realização da 2ª rodada de situações-problema.  

9.  15/07/2013 

 Exposição e discussão das respostas pelos grupos. 
 Avaliação em grupo da 2ª rodada de situações-

problema. 
 Aplicação de exercícios. 

10.  22/07/2013 
 Avaliação geral da proposta mediante aplicação de 

questionário para os grupos. 
  Fonte: Dados do pesquisador. 

 

As situações-problemas apresentadas aos estudantes foram classificadas 

como Problemas Abertos do Tipo Qualitativo, em consonância com a categorização 

de Pozo (1998). Nesta intervenção, optamos em chamar as situações-problemas 

de Consignas9. As consignas continham dados reais ou fictícios e buscavam, 

                                                           
9 Utilizamos a palavra Consigna como sinônimo de questão. Refere-se aos enunciados de uma 

atividade ou questão para resolução. A palavra Consiga também faz parte do léxico espanhol e é 
bastante empregada nesse sentido no contexto escolar. 
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sempre que possível, uma contextualização geográfica e a inserção de 

elementos que fazem parte do cotidiano dos discentes.  

Para elaboração e proposição das consignas, consideramos alguns 

critérios elencados por Pozo; Postigo (1998, p.161): I – Propor tarefas abertas 

que admitam vários caminhos possíveis de resolução; II – Diversificar os 

contextos de aplicação dos problemas, fazendo com que o aluno trabalhe os 

mesmo tipos de problemas diante de conteúdos conceituais diferentes; III – 

Propor tarefas com formato acadêmico e também dentro de cenários cotidianos 

e significativos para o aluno; IV – Usar os problemas com fins diversos durante 

o desenvolvimento ou sequência didática de um tema. 

A engenharia das consignas empregadas nesta intervenção foi idealizada 

com criatividade, tornando o material potencialmente significativo, o qual 

proporciona a “interação entre novos significados potenciais e ideias relevantes 

presentes na estrutura cognitiva do aprendiz” (AUSUBEL, 2003, p. 1).  Nas 

palavras de Oliveira (2013), 

 

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 (OLIVEIRA, 2013, p.35). 

 

Para melhor organização e identificação, os sete grupos de trabalho, 

foram nomeados pelos seguintes códigos: Grupo 1 (G1), Grupo 2 (G2), Grupo 3 

(G3), Grupo 4 (G4), Grupo 5 (G5), Grupo 6 (G6) e Grupo 7 (G7). Diante das 

respostas emitidas pelos grupos assumimos a postura de avaliar os processos 

de solução seguidos pelo estudante em detrimento da valorização do produto 

final, ou seja, avaliar mais do que corrigir, considerando também a natureza 

aberta das consignas empregadas.  

Assim, compreendida como um processo contínuo, 

 

a avaliação da solução de problemas deve constituir numa análise do 
processo seguido pelos alunos, examinando cada uma de suas fases e 
não somente o resultado final obtido. Na verdade, uma avaliação 
baseada somente no resultado final tenderá a restringir a tarefa, aos 
olhos dos alunos, a um exercício fechado no qual o importante é 



 
 

65 

alcançar um determinado resultado esperado por alguém (POZO, 
1998, p. 99). 

 

Cada situação-problema gerou Expectativas para as respostas emitidas 

pelos grupos, pois mesmo sem o conteúdo teórico da proposta ter sido 

trabalhado na primeira rodada de situações-problema, por exemplo, os 

estudantes já possuem concepções, ideias e saberes acerca do tema advindos do 

cotidiano e/ou por meio dos conteúdos programáticos visto nas séries 

anteriores.  

As expectativas funcionam como descritores de um conjunto de 

habilidades e competências que os estudantes construíram ou adquiriram 

mediante a ascensão em graus escolares ou por meio dos conteúdos que foram 

abordados nesta intervenção. 

As competências, mais ligadas ao conhecimento, são modalidades 

estruturais da inteligência que operacionalizam as relações entre o sujeito e o 

mundo ao seu redor. As habilidades direcionam-se ao plano prático, o saber 

fazer e “referem-se, especificamente, ao plano objetivo e prático do saber fazer e 

decorrem, diretamente, das competências já adquiridas e que se transformam 

em habilidades” (BRASIL, 2008, p.18). Antunes (2001) afirma que há uma 

estreita correlação entre os dois termos. Para o autor, a competência pode ou 

não ser desenvolvida pelas pessoas, sendo resultado da aprendizagem e seria a 

maneira como articulamos nossas habilidades para alcançar um objetivo, 

superar um desafio, vencer um obstáculo.  

 

3.4 - Categorias e subcategorias de análise 

 

Para fundamentar a análise dos dados, amparamo-nos na Análise 

Textual Discursiva (MORAES, 2003) na busca pela compreensão dos fenômenos 

investigados, por meio de critérios estabelecidos sobre as informações que os 

dados nos forneceram, com a intenção primordial de compreendê-las: 

 

A análise textual discursiva é descrita como um processo que se inicia 
com uma unitarização em que os textos são separados em unidades de 
significado. Estas unidades por si mesmas podem gerar outros 
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conjuntos de unidades oriundas da interlocução empírica, da 
interlocução teórica e das interpretações feitas pelo pesquisador. 
Neste movimento de interpretação do significado atribuído pelo autor 
exercita-se a apropriação das palavras de outras vozes para 
compreender melhor o texto (MORAES; GALIAZZI, 2006, p. 118). 

 

Apresentamos assim os critérios e códigos avaliativos. Para as respostas 

que nos deram um retorno que contemplou diretamente a expectativa eleita 

para a consigna ou se aproximou bastante do ponto de vista estimado, 

classificamos como Satisfatórias (S).  Consideramos Parcialmente Satisfatórias 

(PS) aquelas respostas que continham dados que se aproximavam da 

expectativa, porém deixavam a desejar na argumentação ou apresentavam, 

medianamente, elementos que não fazem parte do contexto especificado. Já as 

respostas Insatisfatórias (I) são aquelas que se desviaram totalmente do 

objetivo anunciado ou apresentavam construção textual incoerente e sem 

coesão. 

Mediante esses critérios avaliativos, classificamos as respostas 

apresentadas às consignas codificadas como mostra o quadro 4: 

 

  Quadro 4 – Categorias avaliativas das respostas apresentadas. 

CATEGORIA CÓDIGO APLICAÇÃO 

Satisfatória S 

Respostas que se aproximaram ou 
contemplaram diretamente a expectativa eleita 
para a consigna, contendo uma boa estrutura 
textual e argumentativa. 

Parcialmente 
Satisfatória 

PS 

Respostas que continham dados que se 
aproximaram da expectativa, mas apresentaram 
elementos que não fazem parte do contexto 
especificado e/ou deixaram a desejar na 
argumentação ou informação.  

Insatisfatória I 

Respostas que desviaram totalmente da 
expectativa anunciada ou ofereceram estrutura 
textual cuja construção não apresentou 
coerência e coesão. 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Para fins ilustrativos do procedimento acima descrito, tomemos, por 

exemplo, esta consigna trabalhada na primeira rodada de questões da 

intervenção: 
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Imagem 1 –Mafalda e Miguelito. 

 
Fonte: Autor Quino. Imagem disponível na Web:  
http://4.bp.blogspot.com/_dtPOlgkhzc8/TOx5UExtGzI/AAAAAAAAAOE/-
pqLTx_S5xM/s1600/24%2B-%2B11%2B-%2B2010..jpg 

 

Para esta situação, solicitamos que os grupos comentassem sobre o 

assunto discutido entre Mafalda e Miguelito, fazendo uma interpretação do 

diálogo estabelecido entre as personagens de Quino. Para avaliação da 

consigna, erigimos a seguinte Expectativa: “Espera-se que os grupos possam 

inferir e discutir as relações entre os seres vivos de um ponto de vista ecológico 

e não antropocêntrico”.  

Nesse contexto, a seguinte resposta apresentada: “Mafalda tenta 

conscientizar seu amigo de que fazemos parte da cadeia alimentar, um precisa do outro 

para manter o equilíbrio ecológico. Não matando a abelha significa a manutenção de 

outros seres vivos” foi considerada como Satisfatória (S), pois contemplou a 

Expectativa apontada. 

 Com este retorno: “O ato da menina foi muito bom porque as abelhas 

beneficiam o ser humano com remédios, doces etc. e também beneficiam a natureza com 

a polinização das flores” outro grupo teve sua resposta classificada como 

Parcialmente Satisfatória (PS) visto que parte do texto considerou as relações 

da natureza de um ponto de vista mais amplo, porém trouxe em seu bojo a 

valorização do inseto como utilitário para a espécie humana. 

Já a seguinte resposta: “Não mataria, pois percebe-se que o ser vivo traria 

benefícios vantajosos para nossa sociedade”foi classificada como Insatisfatória (I) ao 

superestimar as funções realizadas pelas abelhas como exclusivamente à serviço 

da sociedade humana, afastando-se completamente da Expectativa proposta. 

Considerando que “o processo de categorização pode tanto ir de um 

conjunto de categorias gerais para conjuntos de subcategorias mais específicos” 

http://4.bp.blogspot.com/_dtPOlgkhzc8/TOx5UExtGzI/AAAAAAAAAOE/-pqLTx_S5xM/s1600/24%2B-%2B11%2B-%2B2010..jpg
http://4.bp.blogspot.com/_dtPOlgkhzc8/TOx5UExtGzI/AAAAAAAAAOE/-pqLTx_S5xM/s1600/24%2B-%2B11%2B-%2B2010..jpg
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(MORAES, 2003, p. 200), e ampliando nossa perspectiva de análise, elaboramos 

subcategorias para auxiliar no exame dos dados para melhor aclarar porque 

cada resposta foi classificada inicialmente como Satisfatória, Insatisfatória ou 

Parcialmente Satisfatória. 

Enquanto as categorias se relacionam diretamente com os conteúdos 

abordados e se a compreensão dos estudantes foi ou não adequada às 

expectativas, as subcategorias atuaram como suportes analíticos relacionados 

aos aspectos linguísticos apresentados na construção textual das respostas dos 

grupos, as subcategorias explicitam de que modo se deu a Comunicação da 

Informação apresentadas pelos estudantes, analisadas por meio da presença de 

Informação, da Argumentação e se é ou não Coerente ao contexto, conforme 

podemos conferir abaixo: 

 

Quadro 5 - Subcategorias avaliativas das respostas apresentadas. 

SUBCATEGORIA OPÇÕES CÓDIGO APLICAÇÃO 

Informação 

SIM - Com 
Vocabulário 
Específico 

CVE 
Relaciona-se à previsibilidade ou 
expectabilidade que a resposta 
proporciona e cujas informações 
podem ser apresentadas com ou 
sem vocabulário específico da 
área. 

SIM - Sem 
Vocabulário 
Específico 

SVE 

NÃO NÃO 

Argumentação 

SIM - Com 
Presença 
de Tese 

CPT 
Relaciona-se com a habilidade de 
convencimento mediante a 
apresentação de razões, em face 
da evidência das provas e à luz de 
um raciocínio coerente e 
consistente. Pode vir 
acompanhada ou não de Tese. 

SIM - Sem 
Presença 
de Tese 

SPT 

NÃO NÃO 

Coerência 

SIM SIM Relaciona-se à apresentação de 
elementos linguísticos de modo 
organizado e lógico. 

NÃO NÃO 

Fonte: Dados do autor. 

 

Centramos também nossa análise no procedimento de Comunicação da 

informação, já que os estudantes trabalharam com expressão oral nos momentos 

em que socializaram as respostas para os outros grupos e a expressão escrita que 

foi mais utilizada nas respostas e a fonte mais utilizada para obtenção dos 
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dados. A expressão escrita, mediante exposição de Pozo; Postigo (1998), exige 

planejamento e uso de técnicas expressivas específicos da escrita, assim como a 

análise da adequação do texto escrito e exposição e defesa da própria opinião.  

Para fins ilustrativos do procedimento acima descrito, tomemos, 

novamente, por exemplo, a mesma consigna trabalhada na primeira rodada de 

questões, agora sob a ótica das subcategorias: 

 
  Imagem 2 – Exemplo de análise subcategorial. Grupo 5, Consigna 1. 

  Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Na referida consigna foi pedido aos grupos de estudantes que 

obervassem a tirinha e comentassem sobre o assunto discutido entre Mafalda e 

Miguelito. Em acordo com as categorias principais, a resposta apresentada por 

G5 foi classificada com Satisfatória (S).  

Subordinada às subcategorias, ela apresenta Informação (SIM) com 

vocabulário específico (CVE), apresenta argumentação (SIM) com presença de 

tese (CPT) e apresenta coerência (SIM). Na próxima seção apresentamos as 

questões empregadas nesta intervenção, assim como as demais atividades 

desenvolvidas, seguidas de suas respectivas análises realizadas à luz da 

literatura concernente ao Ensino de Zoologia e da Solução de Problemas e 

também com o auxílio de teóricos da área da linguística. 
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CAPÍTULO 4 
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

As situações-problemas exigiram de um todo,  
quanto aos exercícios era somente questão de encontrar as respostas. 

Grupo 5  

 

ste capítulo subdivide-se em seis partes. Inicialmente apresentamos 

de modo descritivo, as primeiras impressões que construímos 

acerca da turma, na segunda parte estão analisadas as respostas dos grupos 

para as consignas da primeira rodada de situações-problema. Posteriormente 

descrevemos e analisamos as aulas dos encontros intermediários entre a 

primeira e a segunda rodada de resolução dos problemas.  

Na quarta parte, a segunda rodada de situações-problema é analisada. 

Os resultados preliminares das duas rodadas conduzem à parte seguinte, 

quando é analisada a ocorrência da informação, argumentação e coerência 

textual nas situações-problema, concluindo com a sexta parte que traz uma 

avaliação geral dessa prática pedagógica. 

 

4.1 - As primeiras impressões sobre a turma 

 

No encontro inicial (de observação) realizado com a turma no dia 

06/05/2013 conheci os estudantes e observei a dinâmica da sala de aula.  A 

minha presença alterou seu ritmo habitual. Os estudantes inicialmente ficaram 

apáticos contrariando as informações da professora regente que os identificara 

como interessados e participativos. 

Passado este primeiro contato apresentei-me e expliquei 

detalhadamente a duração e a dinâmica do trabalho, conversamos um pouco 

sobre os animais, evolução e biodiversidade, de modo superficial. Solicitei ao 

final da aula que respondessem a um questionário a fim de obter dados do 

perfil sociocultural da turma.  

No encontro do dia 13/05/2013 rememoramos como seria a proposta 

pedagógica. A sala foi dividida em sete grupos para analisarem e 

E 
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responderem as oito primeiras consignas, os quais permaneceram até o final 

da intervenção para as atividades que fossem realizadas em equipe.  

Os estudantes compreenderam bem as orientações mostrando-se 

atenciosos, e entusiasmados com o desafio, inclusive, alguns grupos 

extrapolaram nas discussões das questões propostas, aumentando o tom de 

voz a ponto de interferir na concentração de seus pares. 

Nós, pesquisador e professora regente, fomos chamados por alguns 

grupos para sanar dúvidas ou para esclarecer melhor a ideia da consigna, 

além de resolver incertezas conceituais sobre os “nomes corretos” dos animais 

já que estes também estavam identificados nos textos de acordo com a 

nomenclatura científica. Ainda fomos solicitados sobre o significado de termos 

específicos da biologia e como seria a ortografia correta de alguns vocábulos.  

No dia 20/05/2013 distribuímos um questionário para que os grupos 

emitissem suas impressões acerca da atividade realizada, indicando as 

dificuldades e opinando sobre o conteúdo abordado nas consignas. 

Após todos os grupos concluírem a avaliação da primeira rodada de 

questões, realizamos a leitura das consignas e, por ordem numérica, os grupos 

apresentaram suas respostas. Ao final de cada rodada de exposição, nós 

discutíamos e comparávamos a diversidade ou unidade das respostas 

emitidas, ressaltando conceitos equivocados e conceitos assimilados nas 

respostas. 

Suscitando discussões mediante esse panorama, paulatinamente, 

trazíamos elementos dos conteúdos que trabalharíamos posteriormente. Umas 

questões permitiram maior debate do que outras. Alguns estudantes 

ressaltaram a necessidade de ter mais conhecimento sobre os assuntos, pois não 

conheciam alguns vocábulos específicos utilizados nos enunciados das 

questões.  

 

4.2 – A primeira rodada de situações-problema 

  

Conforme exposto, as oito consignas iniciais foram distribuídas para os 

sete grupos de trabalho e, de acordo com as expectativas, avaliamos e 
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sistematizamos mediante os códigos: S (Satisfatório), PS (Parcialmente 

Satisfatório) ou I (Insatisfatório), seguido de descrição e discussão acerca das 

atividades apresentadas. 

Os leitores já estão familiarizados com a consiga abaixo, mas voltemos à 

questão com um novo olhar: 

 

Quadro 6 - Situação-problema, expectativas e resultados da consigna 1. 

Observe a tirinha a seguir e comente sobre o assunto discutido entre 
Mafalda e Miguelito: 

 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_dtPOlgkhzc8/TOx5UExtGzI/AAAAAAAAAOE/-
pqLTx_S5xM/s1600/24%2B-%2B11%2B-%2B2010..jpg 
 

EXPECTATIVA 

Espera-se que os grupos possam inferir e discutir as 
relações entre os seres vivos de um ponto de vista que 
não seja antropocêntrico. 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

AVALIAÇÃO PS PS I PS S I I 
 Fonte: Dados do pesquisador. 

  

Numa análise global da Consigna 1,  as respostas dos grupos inclinaram-

se mais para o Insatisfatório do que para o Satisfatório. Houve conflito no G3, 

ao justificar que a abelha é importante para o meio ambiente, justificando que 

ela “realiza fotossíntese”:  

  

 “Fala sobre a importância das abelhas (...) e a importância desse animal na 

natureza, que produz a fotossíntese na planta” (G3). 

 

Contudo após a discussão da questão, o G3 justificou sua resposta 

argumentando que queriam tratar de polinização. O G5 trouxe em sua resposta 

uma visão mais sistêmica, sendo que esta interligação entre os seres vivos, eles 

chamaram de cadeia alimentar: 

http://4.bp.blogspot.com/_dtPOlgkhzc8/TOx5UExtGzI/AAAAAAAAAOE/-pqLTx_S5xM/s1600/24%2B-%2B11%2B-%2B2010..jpg
http://4.bp.blogspot.com/_dtPOlgkhzc8/TOx5UExtGzI/AAAAAAAAAOE/-pqLTx_S5xM/s1600/24%2B-%2B11%2B-%2B2010..jpg
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“Mafalda tenta conscientizar seu amigo de que fazemos parte da cadeia 

alimentar, um precisa do outro para manter o equilíbrio ecológico. Não matando a 

abelha significa a manutenção de outros seres vivos” (G5). 

 

Observamos o marcante enfoque antropocêntrico nas respostas, assim 

como a visão estigmatizada de animais úteis e nocivos, por isso foi necessário 

abrir uma discussão acerca da “utilidade” e “função” dos seres vivos. Por 

razões estéticas, por exemplo, muitos insetos são considerados como nocivos e 

sujos (BOCCARDO et al., 2014) , entretanto, a abelha (Apis mellifera) é uma 

exceção (BOCCARDO et al., 2010). Essas visões marcadas no ensino de Ciências 

e na mídia são herdadas por tradições científicas (SCHWERTNER, 2000) e são 

consideradas como armadilhas, (RAZERA et al, 2007 p. 3) das quais “não há 

como escapar (...). A própria ciência produz os significados, os nomes, as 

classificações, as teorias. E, sendo a ciência uma criação do humano para o 

humano, tende ao antropocentrismo”. Por outro lado, 

 
Os enfoques não-antropocêntricos são essencialmente aqueles que 
consideram o valor intrínseco da vida ou da casa (oikos), ou seja, as 
mais diversas formas de vida têm valor em si, independentemente de 
sua utilidade para os seres humanos, de seu valor instrumental 
(BRÜGGER, 2009, p. 201). 

 

Nas consignas 2 e 3 introduzimos elementos do cenário geográfico 

próximo aos estudantes para discutir e suscitar conhecimentos dos estudantes 

relacionados à nomenclatura binomial, extinção e adaptação. Comparando os 

resultados das consignas 2 e 3 com os resultados da consigna 1 identificamos 

maior ocorrência de respostas Satisfatórias. Na consigna 2 as respostas dos 

grupos G3, G4 e G5 foram Satisfatórias;  G1, G2 e G7 apresentaram respostas 

Parcialmente Satisfatórias e a resposta apresentada por G6 foi considerada 

Insatisfatória.  

Na consiga 3 não houveram respostas Insatisfatórias. Os grupos G2, G4, 

G6 e G7 apresentaram respostas Parcialmente Satisfatórias e as respostas dos 

grupos G1, G3 e G5 foram Satisfatórias. As consignas apresentadas no quadro 7 

e 8 contemplaram temas que são abordados com maior frequência nas aulas de 
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Ciências e permeiam sempre as discussões sobre Meio Ambiente. Por isso, os 

estudantes conseguem explicar, com maior facilidade fatos e consequências do 

desmatamento e da caça ilegal.  

 

Quadro 7 - Situação-problema, expectativas e resultados da consigna 2. 

A equipe do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis) numa visita à feira livre do bairro Joaquim Romão, 
constatou a venda clandestina de animais silvestres abatidos para consumo, 
entre eles o lagarto Teiú (Tupinambis merianae), encontrado em 
remanescentes da mata atlântica na região de Florestal, distrito da cidade de 
Jequié.  
Qual a opinião do grupo sobre este fato? 

EXPECTATIVA 

Espera-se que o grupo discuta a atuação do IBAMA bem 
como a fragmentação dos ecossistemas, a caça e tráfico e 
comércio de animais silvestres. 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

AVALIAÇÃO PS PS S S S I PS 
 Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Quadro 8 - Situação-problema, expectativas e resultados da consigna 3. 

Foi publicada num Blog uma notícia, informando que acontecerá na caatinga 
do município de Jequié, o 1º Torneio de caça da região, cuja premiação em 
dinheiro será no valor de R$ 1.000,00 para o caçador que coletar o maior 
número de espécies.  
Qual a opinião do grupo sobre este assunto? 

EXPECTATIVA 

Espera-se que o grupo comente sobre as questões 
relacionadas à caça ilegal ressaltando os problemas de 
perda de biodiversidade ocasionados por essa prática. 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

AVALIAÇÃO S PS S PS S PS PS 
 Fonte: Dados do pesquisador. 

 

É necessário desafiar os estudantes confrontando seus conhecimentos 

preliminares com aqueles construídos por meio das atividades propostas. No 

ensino médio, por exemplo, é salutar ousar nos conteúdos fornecendo maior 

aprofundamento conceitual e circunstanciado, pois “se pretendemos que os 

alunos usem os seus conhecimentos para resolver problemas, será necessário 

ensinar-lhes ciências resolvendo problemas” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 1998, 

p.69).   

Nas palavras de Moreira (2004): 
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A educação em ciências, por sua vez, tem por objetivo fazer com que o 
aluno venha a compartilhar significados no contexto das ciências, ou 
seja, interpretar o mundo desde o ponto de vista das ciências, manejar 
alguns conceitos, leis e teorias científicas, abordar problemas 
raciocinando cientificamente, identificando aspectos históricos, 
epistemológicos, sociais e culturais das ciências (MOREIRA, 2004, 
p.1). 

 

Ainda em relação à consigna 3, foram detectados conflitos entre a ideia 

de animal extinto e de processo ou ameaça de extinção a partir da discussão da 

resposta abaixo: 

 

“Nós achamos errado torneio de caça, além de arrancar os animais de seu 

ambiente natural, há falta de consciência dos caçadores que podem coletar sem saber que 

já estão em extinção, havendo então um desequilíbrio ecológico” (G5) – Consigna 3. 

 

O G5 disse que “já estão em extinção” o que nos levou à interpretação de 

que a espécie corre risco ou está ameaçada de extinção, entretanto na discussão 

os estudantes não apresentaram coerência entre explicar o que é um animal 

extinto e o que é um animal em risco ou processo de extinção. 

Na consigna 4 esperou-se que os grupos analisassem a situação descrita 

e, conforme a expectativa apontada, pudessem discutir aspectos relacionados à 

extinção de espécies animais e também apresentassem argumentos sobre o 

papel dos animais nos ecossistemas. 

 

 Quadro 9 - Situação-problema, expectativas e resultados da consigna 4. 

As mariposas são insetos lepidópteros que tem as características de 
apresentar voo noturno, podem ter coloração escura e também ser 
conhecidas em alguns lugares como bruxas. “Seu” José tem chamado a 
atenção da vizinhança pela criação de mariposas Parapoynx restingalis, uma 
espécie encontrada no estado da Bahia e que se encontra em risco de 
extinção. Muita gente tem criticado o criatório de mariposas, dizendo que é 
uma perda de tempo cuidar de animais feios e sem utilidade...  
O que o grupo pensa sobre este fato? 

EXPECTATIVA 

Espera-se que os grupos possam discutir acerca da 
extinção de espécies e também sobre os papéis que os 
seres vivos desempenham nas relações ecossistêmicas 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

AVALIAÇÃO S PS I S S S S 
 Fonte: Dados do pesquisador. 
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Nesta consigna obtivemos cinco respostas satisfatórias. Os estudantes 

mobilizaram conhecimento sobre a importância do animal para o ambiente, 

independente do julgamento das características morfológicas e fenotípicas do 

lepidóptero.  

A resposta de G2 (PS) não atingiu plenamente a expectativas e a de G3 

foi considerada insatisfatória: 

 

 “Todos os animais tem utilidades na natureza, independente de serem feios ou 

não, até porque ele está mantendo um animal em cativeiro e que é crime e pode entrar 

em extinção” (G3). 

 

Com essa resposta o grupo entra em contradição, pois reconhece a 

importância dos animais, porém, ao que julgamos ser uma dificuldade 

interpretativa, não compreenderam que a atitude da personagem era uma 

atitude positiva. O G5 apresentou resposta Satisfatória, tanto pela 

argumentação e segurança na exposição dos conceitos, e conforme aponta Pozo; 

Gómez Crespo (2009) o grupo evidenciou o uso da prática reflexiva ao analisar e 

emitir a resposta: 

 

“As mariposas Parapoynx restingalis devem estar livres para perpetuar sua 

espécie, contudo está em risco de extinção, porém Seu José está ajudando a natureza por 

cuidar das mariposas, ajudando na reprodução das espécies, apesar da conversação da 

vizinhança” (G5). 

 

Mediante a consiga 5, três grupos apresentaram respostas Insatisfatórias 

(G2, G4 e G7), três grupos apresentaram respostas Parcialmente Satisfatórias 

(G1, G3 e G6) e apenas G5 foi considerada como satisfatória. No momento de 

socialização e discussão da consigna com toda a classe, confirmamos que a 

insatisfatoriedade apresentada pelas respostas deu-se ao fato de que muitos 

estudantes não conheciam o animal descrito e por isso deduziram que a 

situação apresentada no texto não teria fundamento.  
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 Quadro 10 - Situação-problema, expectativas e resultados da consigna 5. 

Próximo ao distrito de Itajurú algumas pessoas comentam e repassam a 
informação de que foi visto um animal com características desconhecidas até 
então pelos moradores daquela localidade. Segundo relatos, esse animal 
teria o corpo coberto de pelos, um bico semelhante ao de um pato e que 
amamentaria os filhotes...  
Será que este fato tem fundamento? 

EXPECTATIVA 

Espera-se que os grupos possam identificar o animal e 
citar que essa espécie não ocorre na região apresentada 
por fatores de distribuição geográfica. 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

AVALIAÇÃO PS I PS I S PS I 
  Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Os grupos frisaram mais os aspectos morfológicos do animal, 

desconsiderando as demais informações da consigna, como o ambiente onde se 

deu a situação imaginária. O G1, G3 e G6, cujas respostas consideramos 

Insatisfatórias identificaram o animal, mas não consideraram sua ecologia: 

 

“Tem fundamento, pois existe um animal chamado ornitorrinco que apresenta 

características semelhantes a estas” (G1). 

 

Os grupos que responderam Satisfatoriamente ou Parcialmente 

Satisfatório, conheciam e identificaram o animal citando, inclusive, que o 

animal poderia ter vindo para esta região via tráfico ou devido a problemas 

ambientais, mas sem reconhecer o endemismo da espécie. Entretanto foi notório 

nesta consigna a ausência de vocabulário específico e maturidade conceitual nas 

respostas apresentadas. Para Sene (2009, p.131),  

 

O ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus), encontrado na Austrália e 
Tasmânia, põe ovos, tem pés e bico semelhantes aos do pato, porém 
tem o corpo coberto de pelos e produz leite para amamentar os 
filhotes. Estudos recentes sobre o genoma desta espécie aumentaram 
as informações sobre as semelhanças dela com aves e mamíferos. O 
ornitorrinco é mais um exemplo da diversidade resultante da 
causalidade do processo evolutivo (SENE, 2009, p.131). 

 

Na Consigna 6 nos valemos da situação que proporcionasse o debate e 

reflexão acerca da dispersão e povoamento de espécies endêmicas de uma 
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região para outra, seja de  maneira natural ou por ação humana por meio da 

domesticação. Mediante exposição de Diamond (2013), a domesticação envolve 

a transformação de animais selvagens para uso humano, evidenciando a 

diferença entre os animais selecionados e seus ancestrais, as quais são 

resultados de dois processos e fatores: a seleção feita por humanos e as 

respostas evolutivas automáticas dos animais em ambiente diferente do 

ambiente selvagem. 

 

Quadro 11 - Situação-problema, expectativas e resultados da consigna 6. 

As Cabras (Capra aegagrus) são animais muito bem adaptados ao clima do 
sertão como podemos observar na cidade de Jequié. Esses animais foram 
domesticados, por volta do ano 7000 a.C. no Oriente Médio.  
Como essa espécie teria chegado à nossa região? 

EXPECTATIVA 

Espera-se que o grupo possa evocar conhecimento 
histórico deduzindo como se deu a introdução da espécie 
na região descrita. 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

AVALIAÇÃO S I I I S I PS 
 Fonte: Dados do pesquisador. 

Os estudantes apresentaram causas pouco prováveis para justificar como 

o animal apresentado chegou à região citada. Apenas dois grupos (G1 e G5) 

utilizaram estratégias e conhecimentos de outras áreas, que não da Biologia, 

utilizando um viés histórico para apresentar e justificar a resposta, como 

podemos observar na transcrição abaixo: 

 

“Através dos portugueses e imigrantes, pelos transportes como barcos e 

caravelas no início da colonização Portuguesa” (G5).  

 

A resposta do G7 foi considerada parcialmente e os demais grupos (G2, 

G3, G4 e G6) apresentaram respostas insatisfatórias, como a que segue: 

 

“Através de meio de transporte (aéreos, aquático) mais não chegamos a 

conclusão de como elas realmente chegaram” (G2). 
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Diamond (2013, p.141) diz que as cabras são umas das quatro espécies de 

grandes mamíferos que foram domesticados na região do crescente fértil e com 

sua procriação e alimentação em cativeiro, esses animais foram disseminados 

para outras regiões do planeta por meio da ação de grupos humanos originários 

daquela região geográfica que migraram para outras partes do planeta. 

Salientamos na discussão da consigna 6, o valor histórico-temporal, a 

ação da seleção artificial na relação e características dos animais selvagens 

ancestrais e a de seus descendentes domesticados. Sene (2009) corrobora ao 

expor que conforme observou Darwin, a seleção artificial no caso dos animais 

domésticos, o resultado sobre as espécies é resultado de decisões do homem e 

não pelas condições ambientais, não resultando em maior capacidade biológica 

de adaptação dos indivíduos selecionados, por outro lado o objetivo é 

“aumentar ou melhorar a produção, a qualidade do organismo, aspectos 

morfológicos/estéticos, tudo de acordo com interesses humanos de beleza ou 

economia” (SENE, 2009, p.90). 

Com relação aos procedimentos envolvidos na Solução de Problemas, foi 

possível identificar durante a resolução da consigna 6, que os estudantes 

recorreram à  formulação de hipóteses, correspondendo ao que Pozo, Gómez 

Crespo (1998) chamam de análise da informação e realização de inferências, quando 

os estudantes em contato com a informação do enunciado e  

 

após interpretada ou decodificada, a informação costumam-se realizar 
inferências com a finalidade de extrair novos conhecimentos 
implícitos na informação apresentada no problema. Para isso, exigem-
se técnicas e habilidades de raciocínio (POZO; GÓMEZ CRESPO, 
1998, p.151). 

 

Entretanto “o contexto no qual é apresentado o próprio enunciado do 

problema, mesmo que seja muito aberto, costuma eliminar muitas das 

possibilidades de formulação de hipóteses” (POZO, 2008, p.74), ou seja, o texto 

da questão orientava e sugeria aos estudantes algumas possibilidades viáveis 

para serem pontuadas, porém essa nuance não foi detectada, por exemplo, pelo 

grupo G6: 
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“As cabras chegaram a nossa região fugindo da seca que devastava a plantação e 

a procura de pastos” (G6). 

 

A resposta do G6 caracteriza os animais citados como selvagens, 

entretanto as cabras citadas na consiga são domesticadas. Aproveitamos então o 

evento dessa situação-problema para discutir acerca dos processos de 

domesticação dos animais, os efeitos e objetivos da seleção artificial, aspectos 

relacionados à adaptação dos animais, espécies domesticáveis e sua 

ancestralidade. 

O diálogo horizontal entre conhecimentos populares e conhecimentos 

científicos deve ser uma relação harmônica no processo de ensino-

aprendizagem. A utilização do conhecimento local e suas formas de explicação 

para os fenômenos valoriza a transmissão histórica desses saberes, o que não 

inviabiliza o estabelecimento de diferentes diálogos no ensino de Ciências. A 

consiga 7 permitiu essa discussão. 

 

Quadro 12 - Situação-problema, expectativas e resultados da consigna 7. 

Ratos e morcegos compartilham alguns locais de "moradia" (telhados, 
galpões etc.). Algumas espécies de morcegos consomem frutas, néctar ou 
insetos, podendo também ser hematófagos. Os ratos são animais de hábitos 
noturnos, vivem em colônias e podem apresentar hábitos alimentares 
bastante variados. Algumas espécies de ratos quando envelhecem criam asas 
e se transformam em morcegos.  
Analisem essas informações. 

EXPECTATIVA 

Espera-se que os grupos possam analisar o conhecimento 
popular diferenciando-o do conhecimento científico.  
Espera-se que os grupos possam identificar que os 
animais apresentados são de espécies distintas. 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

AVALIAÇÃO I I S S I I S 
 Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Três grupos (G3, G4 e G7) reconheceram que se tratava de um mito e 

pontuaram que não seria possível esse acontecimento, mesmo os animais 

citados sendo morfologicamente com hábitos parecidos. Os demais grupos (G1, 

G2, G5) não contemplaram a expectativa proposta, incluindo o G6 ao mencionar 

que a situação descrita era um tipo de evolução que acontecia: 
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“Algumas espécies de ratos, em uma certa idade passam por uma espécie de 

evolução onde suas patas viram asas facilitando melhor a sua locomoção” (G6). 

 

Com esta resposta, detectamos que G6 não tem domínio conceitual sobre 

o que venha ser evolução biológica. Nesse contexto, Pozo e Gómez Crespo 

(1998, p.93) afirmam que os estudantes necessitam procurar explicações para os 

fenômenos apresentados, porém as dificuldades que surgem são 

fundamentalmente conceituais.  Com relação à “evolução” que G6 aponta, Sene 

(2009) salienta que os indivíduos não evoluem e sim a população, pois todo 

indivíduo nasce e morre com o mesmo genótipo e a “diferenciação da 

população decorrente de mudança na frequência das características genéticas, 

ao longo das gerações, resulta na evolução da população” (SENE, 2009, p.39). 

Vejamos a resposta apresentada por G7: 

 

“Não. Porque não há possibilidade de um rato se transformar em morcego. 

Porque eles não são da mesma espécie. O morcego é um mamífero que voa. E o rato é um 

roedor“ (G7). 

 

Ressaltamos na resposta do G7 a presença de vocabulário específico, 

quando o grupo evoca conceito científico para expor que os animais são de 

espécies diferentes, porém não teve domínio sobre as categorias de 

classificação, confundindo classe com ordem, sem considerar os níveis de 

inclusão. Outra resposta Satisfatória foi a apresentada por G4 também 

utilizando vocabulário da área: 

 

“Não concordamos com esta informação, pois não há processo de metamorfose de 

ratos para morcegos” (G4). 

 

Os morcegos são os únicos mamíferos com capacidade de voar. No 

Brasil, registram-se 174 espécies (PAGLIA et al., 2012) com diferentes hábitos 

alimentares; são da Ordem Chiroptera, Subordem Microchiroptera, distribuídos 
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em nove famílias. Uma das espécies brasileiras mais comuns é Tadarida 

brasiliensis, conhecida coloquialmente por morcego-das-casas. Os animais 

pertencentes a essa espécie possuem cor castanho-amarronzada, costumam 

formar colônias em sótãos, forros e telhados de residências com condições 

adequadas de umidade e temperatura. Alimentam-se exclusivamente de 

insetos, principalmente coleópteros, dípteros, hemípteros, blatários e 

lepidópteros. Esta família (Molossidae) caracteriza-se por apresentar asas 

estreitas, voos rápidos e cauda estendendo-se além da membrana interfemural. 

Ratos e morcegos são Mammalia, filogeneticamente aparentados quando 

comparados a outros animais, porém há uma grande distância taxonômica pois 

os ratos são Rodentia e os morcegos, Chiroptera. Essas aparências morfológicas, 

de hábitat e alguns aspectos comportamentais reforçam o mito aqui 

apresentado no âmbito do conhecimento popular, porém tal conhecimento por 

vezes não é aproveitado ou abordado de modo adequado no ambiente escolar. 

Os morcegos já foram considerados produtos de geração espontânea 

(FISHER, 1834; PINNEY, 1964; GRANT, 1999) até o final do século XVI; outros 

registros mostram que fenômenos culturais relacionados aos quirópteros são 

antigos. Brandão (1959) afirma que a crença na transformação de ratos velhos 

em morcegos também era representada pela expressão onde se dizia que “o rato 

empupa e vira morcego”. 

Esse mito que abarca os quirópteros advém do imaginário europeu e 

possui uma estreita relação com os domínios da linguagem (REIS et al., 2007), 

pois em diversos idiomas o nome morcego está diretamente associado a ratos 

ou camundongos. O vocábulo morcego é derivado do latim muris (rato) e coecus 

(cego), em francês recebem o nome de chauve-souris (rato careca), em espanhol 

são chamados de murciélagos (camundongos velhos), em alemão speckmaus (rato 

de toucinho) e fledermaus (rato voador). 

Procuramos identificar se as respostas apresentadas revelavam 

conhecimento popular, diferenciando-o do conhecimento científico, assim como 

as respostas que rechaçaram o conhecimento popular e não consideravam ali 

um tipo de conhecimento. Alguns grupos reconheceram que se tratava de um 

mito e que já escutaram essa história no seu rol social, pontuaram ainda que 



 
 

83 

não seria possível esse acontecimento, mesmo as espécies sendo 

morfologicamente aproximadas e com hábitos parecidos. Outros grupos 

analisaram a informação como verdadeira, apontando percepções que seriam 

evidências do fenômeno apresentado.  

Tanto o conhecimento popular quanto o conhecimento científico podem 

ter origem a partir de conhecimentos prévios e percepções sensoriais, que “são 

adquiridas por meio das informações que os estudantes recebem através dos 

seus sentidos e formulam numa tentativa de dar significado às suas atividades 

cotidianas” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 1998, p.87) como podemos perceber na 

resposta do G5: 

 

“Tem sentido. Eles vivem no mesmo local, apesar de serem bem parecidos, se 

alimentam de sangue. Consideramos as informações verdadeiras” (G5). 

 

Nas respostas apresentadas por G4, G6 e G7, os conhecimentos 

acionados têm origem cultural (POZO; GÓMEZ CRESPO, 1998), que são os 

conhecimentos que se originam no meio social do aluno e que impregnam suas 

próprias ideias e são adquiridos em interação com outras pessoas.  

É importante considerar e atentar aos diferentes conhecimentos que 

emergem no contexto da sala de aula, sendo que ao identificarmos essas 

ocorrências é comum entre os estudantes a aparição de “conclusões errôneas da 

natureza identificando estágios de desenvolvimento como espécies diferentes e 

alegando transformação entre elas” (COSTA NETO, 2004, p.283), porém é 

importante pontuar que alguns conhecimentos prévios, ou concepções 

alternativas “são incoerentes do ponto de vista científico, embora não tenham 

por que sê-lo do ponto de vista do aluno” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 1988, 

p.88). 

A consigna 7 forneceu informações importantes que foram utilizadas nas 

temáticas sobre filogenia, orientando a compreensão dos processos de 

especiação e classificação. Após a socialização das respostas pelos grupos e 

durante todo o desenvolvimento das aulas seguintes, abrimos espaços para a 

discussão acerca dos diferentes conhecimentos utilizados para explicar 
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fenômenos biológicos, assim como a importância e relevância cultural destes 

conceitos para a comunidade local, ao tempo em que foram abordados aspectos 

relacionados à imagem da ciência como processo de conhecimento socialmente 

construído como um saber histórico e provisório e que, portanto, não deve ser 

realocado a um patamar de superioridade frente aos demais tipos de 

conhecimento. 

Na consigna 8,  última questão da primeira rodada das situações-

problemas iniciais, obtivemos uma resposta Satisfatória (G4), três respostas 

Parcialmente Satisfatórias (G3, G6 e G7) e três respostas Insatisfatórias (G1, G2 e 

G4). 

 

 Quadro 13 - Situação-problema, expectativas e resultados da consigna 8. 

Estudantes do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Professor Firmo 
Nunes reclamaram bastante da professora de Biologia, por terem recebido 
nota baixa num trabalho escolar. A docente pediu que os estudantes 
construíssem um terrário e colocassem animais anelídeos para serem 
observados. Os estudantes coletaram alguns diplópodos (gongolos/gongos), 
colocaram no terrário e justificaram que era a “mesma coisa”.  
Por que os alunos receberam nota baixa na atividade? 

EXPECTATIVA 

Espera-se que os grupos possam identificar que os 
animais citados pertencem a táxons diferentes. 
Espera-se que os grupos percebem aspectos relacionados 
à classificação sistemática. 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

AVALIAÇÃO I I PS I S PS PS 
  Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Nesta questão G1 apontou que os animais mencionados possuem funções 

diferentes, por isso não poderiam ser classificados da mesma forma. O grupo 

chamou de função a fisiologia dos animais e junto a G3 não se apropriou 

corretamente do conceito de espécie, confundindo com táxon: 

 

“Porque ela pedia uma espécie e os alunos colocaram outra espécie. Eles não 

entenderam e não aceitaram a atitude da professora” (G3). 

 

G4 pontuou falta de conhecimento para classificá-los corretamente e 

assim responder a consigna. G5 e G6 indicaram conhecimento morfológico nas 



 
 

85 

suas respostas, entretanto G6 apresentou resposta Parcialmente Satisfatória ao 

considerar “manchas” como um caráter distintivo entre anelídeos e diplópodos. 

 

“Porque os gongos não são animais anelídeos, eles possuem patas para sua 

locomoção” (G5). 

 

“Os gongos são confundidos como anelídeos, pois as suas manchas fazem com 

que nos confundimos. Animais anelídeos são animais que possuem anéis. Exemplo: 

minhoca” (G6). 

 

Num apanhado geral, das cinquenta e seis respostas coletadas, o G5 

apresentou maior quantidade de respostas Satisfatórias, G1 e G2 demonstraram 

maior número de respostas Insatisfatórias, enquanto G3 e G4 apresentaram 

resultados Parcialmente Satisfatórios. As situações-problema apresentadas aos 

estudantes antes do trabalho com conceitos científicos na área da 

macroevolução, funcionaram como organizadores prévios e apresentaram um 

nível maior de abstração, generalidade e inclusividade, como pontua Ausubel 

(apud MOREIRA, 2008, p.2): 

 

A principal função do organizador prévio é a de servir de ponte entre 
o que aprendiz já sabe e o que ele deveria saber a fim de que o novo 
material pudesse ser aprendido de forma significativa. Ou seja, 
organizadores prévios são úteis para facilitar a aprendizagem na 
medida em que funcionam como “pontes cognitivas”.  

 

As pontes cognitivas favorecem a avaliação dos procedimentos 

mobilizados pelos estudantes ao chegarem a um consenso para escrever suas 

respostas. Focalizando o processo cognitivo, estamos valorizando 

especialmente o grau com que esse processo de solução envolve um 

planejamento prévio, uma reflexão durante a realização da tarefa e uma 

autoavaliação, por parte do aluno, do processo seguido (POZO; GOMES 

CRESPO, 2009, p.53). 

Em todo o processo, desde o levantamento de conhecimentos e 

concepções dos estudantes, passando pela apresentação e discussão das 

respostas emitidas pelos grupos, até a apresentação formal dos conteúdos, os 
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estudantes são autores do seu próprio conhecimento, já que estes são sempre 

considerados.  

Nessa etapa a participação dos grupos e a participação individual 

foram excelentes. Identificamos que grande parte dos grupos recorreu a 

conhecimentos escolares prévios para responder às questões. Após a realização 

da primeira rodada de situações problema, solicitamos aos grupos que 

opinassem acerca da realização da atividade.  

Nos quadros abaixo apresentamos a opinião dos grupos: 

 

Quadro 14 - Opinião dos grupos sobre as consignas. 

GRUPOS 
Qual a opinião do grupo em relação às situações-problema 
resolvidas na última aula? (fácil, difícil, complicado): 

G1 
“Fácil, porque tivemos facilidade na resolução das perguntas, pois tem a 
ver com o nosso dia-a-dia”. 

G2 
“Complicado, porque algumas das perguntas nós não tínhamos 
conhecimentos completo para dar corretamente as respostas”. 

G3 
“Um pouco complicado, porque cada um tinha uma opinião própria, mas 
no fim juntando todas as respostas concluíamos em uma só”. 

G4 
“Complicado, mas tínhamos total conhecimento das informações 
propostas”. 

G5 

“Complicado, porque aborda vários tipos de temas diferentes. O grupo 
teve algumas dificuldades para achar as respostas das questões. 
Discutimos o assunto das questões além de recordar temas que nunca 
havíamos visto, como a relação do tráfico de animais silvestres”. 

G6 
“Fácil, pois houve a interação do grupo, por mais que tenhamos ideias 
diferentes, conseguimos chegar a uma determinada conclusão”. 

G7 
“Complicado. Nós tivemos dificuldade de resolver algumas questões 
porque não tivemos muito conhecimento sobre o assunto”. 

 Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Aqui notamos a aceitação dos grupos à atividade proposta, embora G2, 

G4, G5 e G7 tenham opinado que a atividade foi complicada, foi percebido que 

todos os grupos responderam as oito consignas propostas na primeira rodada 

de situações-problema. Sinalizamos a importância da interação entre os 

estudantes para discussão sobre os temas e o processo para chegarem a um 

acordo na resposta, como aponta G3 e G6.  

Ainda ressaltamos a importância de abordar temas distintos na sala de 

aula relacionados aos conteúdos e que fazem parte da vida social do estudante 

como o tráfico de animais silvestres, que G5 salientou não ter participado antes 
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de uma discussão que envolvesse a temática, embora tenha se saído muito bem 

nas respostas referentes à caça e tráfico de animais silvestres. 

 

Quadro 15 - Opinião dos grupos sobre os conteúdos abordados nas consignas.  

GRUPOS 
Qual a opinião do grupo em relação aos conteúdos e temas 

abordados? 

G1 
“Interessante, porque aborda temas que põe em questão a extinção de 
espécies, órgãos públicos como o IBAMA e também coloca em questão a 
existência e a evolução dos animais”. 

G2 
“Interessante porque alguns dos temas abordados não sabíamos, mas de 
acordo com o desenvolvimento fomos conhecendo”. 

G3 
“Assuntos interessantes e de conscientização que deveriam ser 
abordados mais nas escolas e comunidades”. 

G4 “Interessante, pois tomamos conhecimento de novos conteúdos”. 

G5 
“O tema falou mais sobre a natureza, o conteúdo nos alertou sobre o 
tráfico de animais e curiosidades sobre espécies que já ouvimos falar, mas 
não tínhamos certeza”. 

G6 
“Foram assuntos bem interessantes e muito proveitosos. Descobrimos 
uns com os outros, coisas que não sabíamos”. 

G7 
“Foi muito bom, porque além de conhecer mais o assunto, nos ajudou a 
ter mais conhecimento e se aprofundar mais no assunto”. 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

O vocábulo interessante apareceu na avaliação de cinco dos sete grupos 

de trabalho com relação aos conteúdos abordados nas consignas. Isso reforça a 

necessidade de o professor procurar meios distintos para abordar conteúdos 

que estão presentes nos livros didáticos e que pela rotina da sala de aula os 

estudantes podem não dar devido valor ao que é trabalhado, por não lhes 

chamar a atenção.  

 

“Interessante, pois tomamos conhecimento de novos conteúdos” (G4). 

 

“Foram assuntos bem interessantes e muito proveitosos. Descobrimos uns com 

os outros, coisas que não sabíamos”(G5). 

 

As situações-problema apresentadas cativaram os estudantes, 

entretanto apontaram dificuldades, as quais não afetaram o processo de 

resolução, como podemos observar no quadro 16 na lauda seguinte. 
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Quadro 16 - Opinião dos grupos sobre as dificuldades em resolver as consignas.  

GRUPOS 
Se o grupo teve alguma dificuldade para responder as questões 

indique quais foram estas dificuldades: 

G1 “Não tivemos dificuldades”. 

G2 
“Sim, tivemos, porque alguns dos conteúdos relatados não tivemos 
muitos conhecimentos”. 

G3 “A dificuldade de encaixar as opiniões do grupo em cada resposta”. 

G4 
“Sim, pelo fato de não conseguir relacionar o que era ficção e realidade e 
também pela falta de conhecimento”. 

G5 
“Nas questões sete e oito tivemos mais dificuldades porque falavam de 
espécies diferentes que não tínhamos conhecimento”. 

G6 
“A única dificuldade foi o grupo não ter chegado a uma conclusão 
rápida, pois todos tinham ideias diferentes”. 

G7 
“Por falta de conhecimento, porque em alguns assuntos já ouvimos falar, 
mas nunca paramos pra raciocinar”. 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

As dificuldades apontadas diziam respeito à falta de conhecimento 

sobre o conteúdo, a busca por um consenso da resposta do grupo e questões 

relacionadas ao raciocínio e reflexão sobre as situações. 

 

4.3 - Os encontros intermediários entre as rodadas de situações-problema 

 

No dia 27/05/2013 primeiro encontro após a realização e socialização da 

primeira rodada de situações-problema realizamos um trabalho com imagens 

de animais que foram previamente solicitadas aos estudantes. Solicitamos aos 

mesmos grupos de trabalho que agrupassem os animais das imagens segundo 

as orientações e registrassem e expusessem para a classe como realizaram a 

atividade. 

Os grupos foram orientados a: 

I - Classificar os animais em conjuntos distintos e escrever quais foram os 

critérios utilizados para tal classificação; 

II - Classificar os animais em conjuntos por características de parentesco. 

A atividade sucedeu de maneira pacífica.  

Na exposição da atividade os estudantes apresentaram arranjos distintos 

na primeira etapa, levando em consideração critérios relacionados ao ambiente 

físico, caracteres morfológicos etc. 
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Os arranjos propostos pelos estudantes tiveram a designação: 

 Aquáticos; 

 Mamíferos;  

 Peixes  

 Animais que tem pelos; 

 Com reprodução sexuada; 

 Selvagens carnívoros; 

 Selvagens e que chama a atenção por sua beleza; 

 Venenosos que rastejam 

 Vivem em árvores e se domesticados são animais dóceis; 

 Vivem no deserto; 

 Vivem no pasto e se alimentam de capim; 

 Voam. 

Na segunda etapa da atividade, quando os estudantes foram orientados 

a formar conjuntos de animais por parentesco, muitos grupos de trabalho 

consideraram aspectos de comportamento animal. Outros utilizaram o critério 

ambiental e predominantemente os caracteres morfológicos foram os mais 

utilizados.  

Alguns exemplos dos conjuntos formados: 

 Animais aquáticos: golfinho, leão marinho; 

 Animais que vivem subindo em árvores: mico-leão dourado, caxinguelê, 

suçuarana e onça pintada; 

 Aves: papagaio, pica-pau; 

 Felinos, predadores e selvagens: onça, urso polar e leopardo; 

 Felinos: gato e leão; 

 Moradores do fundo do mar: peixes, baleias e golfinhos; 

 Porque vivem em iguais habitat: vaca, cabra, lobo-guará e camelo; 

 Possuem pescoço longo e pernas enormes: camelo e girafa. 

Detectamos equívocos na formação dos arranjos, principalmente quando 

o critério era parentesco. Alguns grupos se deixaram guiar predominantemente 

por concepções espontâneas de origem sensorial, “adquiridas por meio das 

informações que os estudantes recebidas através dos seus sentidos” (Pozo, 

Gómez Crespo, 1998, p.88). 
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Essa atividade foi importante para diagnosticar o conhecimento dos 

estudantes em relação à classificação sistemática dos animais e abriu espaço 

para trabalhar conteúdos sobre eventos macroevolutivos enfatizando o tempo 

geológico, abordando também tópicos acerca dos grandes grupos de seres vivos 

na aula do dia 03/06/2013. 

A turma acompanhou com bastante atenção a exposição da professora 

regente. Num momento quando citamos que no Período Triássico da Era 

Mesozóica, aconteceu o aparecimento dos mamíferos, fomos arguidos por um 

estudante sobre de que modo os mamíferos teriam aparecido? Surgido do 

nada? Como assim?  

Repassamos o questionamento para os demais estudantes: Vamos pensar 

como esses mamíferos teriam surgido? Quais são as hipóteses? Eles 

simplesmente apareceram do nada e já apareceram todos com todas as 

características dos mamíferos que conhecemos atualmente ou surgiram a partir 

de outros seres vivos? A maior parte da sala afirmou que a maior possibilidade 

é que teriam surgido de ancestrais. Assim complementamos essa linha 

argumentando que todos os seres vivos teriam surgido, inicialmente, de 

moléculas que deram origem a seres unicelulares e a partir daí todos os demais 

seres vivos foram evoluindo.  Destacamos que é só é possível surgir uma nova 

espécie a partir de outra espécie ancestral. 

 Durante algum momento da exposição dialogada percebi que um 

estudante disse de maneira tímida para o colega: - Na verdade eu não acredito em 

nada disso, acredito que Deus fez tudo e pronto! Eu disse que o pensamento dele 

também é importante e que discutiríamos isso em um momento oportuno (que 

aconteceu na aula seguinte). A professora regente então solicitou que os 

estudantes pesquisassem material teórico sobre a evolução e as eras geológicas 

para que fosse desenvolvido um trabalho em grupo, quando cada equipe 

representaria os principais aspectos evolutivos em cada espaço de tempo. 

No encontro do dia 10/06/2013 a professora regente não pôde 

comparecer, então assumi a sala de aula e abri espaço para um “bate papo” com 

os estudantes acerca dos temas estudados até essa data. Organizamos a sala em 

semicírculo para que houvesse melhor interação entre todos. 
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Conduzi a discussão explicando o porquê das situações-problema que 

trabalhamos na primeira rodada, expondo os tópicos relacionados à 

biodiversidade, aos animais considerados úteis e nocivos e também da relação 

da natureza com foco antropocêntrico. Ainda falamos sobre os critérios 

taxonômicos para classificação biológica, enfocando que estas classificações 

nem sempre são estanques, visto que a Ciência é uma construção humana e 

pode variar conforme acontecem mudanças, descobertas e avanços das 

pesquisas, falamos do caso do ornitorrinco e sua “controversa” classificação.  

Recordamos o trabalho realizado com as imagens de animais e voltamos 

a reforçar a diferença entre os conceitos de parentesco e habitat. Realizei uma 

exposição acerca da nomenclatura binomial e sobre os critérios científicos para 

classificação taxonômica, observações do percurso e avanço histórico das 

Ciências. Salientei ainda a importância de considerar o tempo geológico para 

obter uma compreensão ampla dos processos evolutivos, entendendo que as 

etapas não ocorrem rapidamente como alguns alunos supunham.  

Ainda disse que a evolução não significa progresso ou melhoramento. 

Discutimos ainda acerca de uma indagação clássica: O homem veio do macaco? 

Daí foi exposto que é um erro conceitual resumir a questão num grau de 

simplicidade e afirmar que o homem veio do macaco. Foi necessário explicar 

que tanto o homem quanto o macaco tiveram ancestrais comuns e que 

geneticamente somos muito semelhantes, portanto somos parentes próximos.  

Ainda pontuei acerca dos dilemas entre as questões religiosas versus 

questões científicas, neste momento elogiei a turma pela maturidade em lidar 

com o tema, já que o questionário sociocultural revelou que 70% professa uma 

religião, entretanto compreendia bem o conteúdo sem tumultuar ou rechaçar a 

temática. Expliquei que a Ciência tem uma linguagem e filosofia próprias e que 

a religião, ou as religiões também têm seu modo próprio de comunicação e que 

esses conhecimentos pertencem a campos distintos, que uma visão não 

necessariamente deveria interferir na outra. Falamos em respeito aos distintos 

modos de ver o mundo, ressaltando a importância do conhecimento científico 

independente do credo religioso. 
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No encontro do dia 17/06/2013 trabalhamos a Evolução dos grandes 

grupos de seres vivos. Nesta aula a professora regente deu enfoque para a 

evolução dos animais mediante as eras geológicas. Abordamos também a 

evolução das plantas para que os estudantes pudessem perceber o processo 

evolutivo como um todo, compreendendo também o desenvolvimento das 

relações ecossistêmicas desenvolvidas entre os diversos tipos de seres vivos e as 

mudanças ambientais que foram decorridas dessas relações, propiciando o 

aparecimento e adaptação de novas formas de vida.  

Quando a professora abordou tópicos referentes à classificação animal os 

estudantes manifestaram dificuldade em relação ao excesso de nomes 

específicos da nomenclatura dos seres vivos, com palavras consideradas difíceis 

e complicadas, segundo alguns estudantes. A aula foi concluída com a exibição 

de alguns trechos do vídeo documentário Jornada da vida, produzido pela BBC.   

 

Quadro 17 - Opinião dos grupos em relação às aulas ministradas. 

GRUPOS Qual a opinião do grupo em relação às aulas de biologia?  

G1 
“Achamos que as aulas foram de formas dinâmicas, os assuntos foram 
bem abordados e assim entendemos muito melhor o conteúdo”. 

G2 
“As aulas foram bem trabalhadas pelo fato dos professores estarem 
desenvolvendo o trabalho junto com os alunos”. 

G3 

“A nossa opinião é que as atividades trabalhadas em grupo contribuíram 
muito para o desenvolvimento dos alunos, as aulas foram ótimas, o 
conteúdo trabalhado em equipe, as aulas já estão boas, não precisa 
mudar”. 

G4 

“A nossa opinião em relação às aulas foram boas, com um ótimo 
desenvolvimento com o conteúdo dado, inovando o conhecimento para 
nossa vida (relações filogenéticas, evolução, características gerais dos 
seres vivos). Na parte da melhoria ter mais tempo para discutir os 
assuntos”. 

G5 
“Foram boas aulas em que testaram e ampliaram o conhecimento dos 
alunos com mais filmes educativos, com aulas, práticas e experiências”. 

G6 

“As aulas foram muito produtivas e dinâmicas e com isso conseguimos 
aprender várias coisas. O conteúdo foi muito explicativo. As aulas 
ficariam melhores se tivéssemos um laboratório para termos aulas 
práticas”. 

G7 

“Foi muito bom, conseguimos ter mais conhecimento sobre os assuntos 
abordados nas aulas. Foi trabalhado de forma um pouco difícil no início 
das práticas, mas depois formos pegando o jeito e tudo ficou bem 
esclarecido todo o tempo. Não precisa melhorar nada, os professores 
ensinaram de forma bem clara”. 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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Respectivamente, os quadros 17 (lauda anterior), 18 e 19 mostram as 

opiniões dos grupos sobre: I - As aulas ministradas; II - Conteúdos estudados e 

III - A importância dos conteúdos estudados. 

 

Quadro 18 - Opinião dos grupos em relação aos conteúdos estudados. 

GRUPOS 
Qual a opinião do grupo em relação aos conteúdos estudados? 

(fácil, difícil, complicado). O grupo compreendeu bem os 
conteúdos? 

G1 “Um pouco complicado, mas compreendemos os assuntos”. 

G2 
“Complicado, porque alguns dos assuntos dados estavam fora do nosso 
conhecimento, mas também fácil porque depois de explicado, passávamos 
a conhecê-los e realizar as atividades”. 

G3 
“Bom, porque pudemos compreender e estudar as propostas de 
atividades, aprendemos bastante e foi muito proveitoso”. 

G4 
“No início foi difícil, mas com o passar do tempo nós nos adaptamos e 
compreendemos o que foi colocado em pauta”. 

G5 
“Sim. Difícil, pois eram temas que já tínhamos conhecimento, mas 
nunca trabalhamos com eles. No estudo desses assuntos o grupo teve um 
bom desenvolvimento”. 

G6 

“Complicado, porque muitas vezes o grupo debatia em um determinado 
assunto, deixando os alunos mais interagidos. O grupo compreendeu 
grande parte dos conteúdos porque logo em seguida vinham as 
explicações dos professores”. 

G7 

“Um pouco complicado no início, porque alguns dos temas ainda não 
tínhamos conhecimento suficiente para discutirmos corretamente sobre 
os temas, mas logo após as aulas que tivemos, o assunto ficou bem 
esclarecido em relação aos temas estudados”. 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Quadro 19 - Opinião dos grupos em relação a importância dos conteúdos estudados. 

GRUPOS Qual a importância dos assuntos estudados para nossa vida? 

G1 
“Os assuntos têm a ver com nossa vida. Está falando da evolução e isto 
tem a ver com nós e outros seres vivos que surgiram na Terra”. 

G2 
“Aprendemos coisas novas. Tipo, alguns não tínhamos conhecimentos, 
depois das atividades praticadas passamos a conhecê-los”. 

G3 
“Porque podemos ver do ponto de vista biológico, o surgimento e 
evolução da vida dos seres vivos e que cada ser possui uma importância, 
independente de qual seja”. 

G4 
“Para sabermos de onde começou a origem dos seres vivos e quais são os 
nossos parentescos”. 

G5 
“Com os assuntos estudados, levamos conhecimento a origem da vida, 
dando a gente um visão científica do surgimento das espécies”. 

G6 “Melhoria do aprendizado para a vida ecológica e biológica”. 

G7 
“É de suma importância ter sempre em mente esses assuntos elaborados 
porque é essencial saber sobre a origem das criações terrestres”. 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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4.4 – A segunda rodada de situações-problema. 

 

A segunda rodada de questões foi realizada com os estudantes no dia 

08/07/2013. Foi proposta aos grupos a resolução de novas consigas que 

solicitavam a recorrência aos conteúdos estudados. As respostas dos grupos 

foram socializadas e discutidas com toda a classe no dia 15/07/2013. 

A primeira consigna da segunda rodada de situações-problema foi 

construída com base nas discussões referente às eras geológicas e o 

aparecimento de diferentes espécies em cada período específico, assim como 

especiação, adaptação e extinção. Recorremos a um desenho animado de 

grande veiculação na televisão e largamente conhecido por todos os estudantes 

para discutir a importância do tempo geológico para a compreensão dos 

processos macroevolutivos. 

 

Quadro 20 - Situação-problema, expectativas e resultados da consigna 9.  

 

 

 

Os Flintstones é uma série animada 
produzida pela Hanna-Barbera de 1960 a 
1966 para a televisão. O desenho retrata o 
cotidiano de uma família de classe média da 
Idade da Pedra.  A família Flintstone vive 
na cidade pré-histórica de Bedrock. Fred, o 
chefe da família, trabalha numa pedreira, 
dirige um carro com rodas de pedra, cuja 
propulsão é gerada pelos seus pés, e tem 
um dinossauro, chamado Dino, como 
animal de estimação.                      

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Flintstones 

Do ponto de vista evolutivo essa situação seria possível? Justifiquem. 

EXPECTATIVA 
Espera-se que os grupos possam argumentar que 
humanos e dinossauros não conviveram. 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

AVALIAÇÃO S PS S S S PS PS 
 Fonte: Dados do pesquisador. 

 

As respostas dos grupos G2, G6 e G7, apesar de alegarem que a situação 

descrita era impossível, não justificaram adequadamente, portanto suas 

respostas foram consideradas Parcialmente Satisfatórias. Pozo; Gómez Crespo 

(1998, p.93) apontam que muitos estudantes frente às tarefas de resolução de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Flintstones
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problemas “ao invés dos estudantes realizarem uma busca exaustiva dos 

possíveis fatores para encontrar argumentos a favor ou contra cada um deles, se 

deixa guiar por regras heurísticas que proporcionam respostas rápidas”. Essas 

regras heurísticas imediatistas são resultantes do raciocínio causal e cotidiano, 

sob o qual os estudantes estão submetidos em sua vivência escolar. 

 

“Não era possível, pois os dinossauros não tem capacidade para ser domesticado 

e eles vieram muito antes do ser humano, também jamais se acostumariam com o habitat 

do homem, pois as evoluções as incomodariam” (G2). 

 

G2 indicou a impossibilidade da convivência entre dinossauros e 

humanos, cujo conteúdo foi trabalhado durante apresentação do tema sobre as 

eras geológicas e o surgimento gradual dos seres vivos.  G2 utiliza o vocábulo 

evolução como sinônimo de inovações tecnológicas e diz que os dinossauros não 

se adaptariam ao habitat dos homens. Almeida e Falcão (2005) afirmam que um 

dos problemas no Ensino de Biologia encontra-se na semântica da palavra 

evolução, enquanto Costa et al. (2011, p. 122) apontam que a incompreensão 

desse termo pode levar o estudante a pensar que as espécies se desenvolvem 

procurando gerar características que as adaptem ao meio.  

A espécie humana e os dinossauros não conviveram. Porém a ficção, 

principalmente a que é divulgada no cinema apela para roteiros de aventura e 

imaginação da convivência entre homens e os dinossauros: 

 

A evolução biológica implica o reconhecimento de um tempo histórico 
muito, mas muito mais vasto do que a história humana. A teoria da 
evolução é produto da mente humana. O homem emergiu tarde na 
história evolutiva. Os grandes répteis, por exemplo, dinossauros, 
tiranossauros e brontossauros, desapareceram da Terra há 65 milhões 
de anos. A família hominidae, da qual bem mais tarde se originaria o 
Homo sapiens, apareceu há cerca de sete milhões de anos (WAIZBORT, 
2001, p. 649). 

 

Aqui alertamos sobre o uso indevido de animações, filmes e outros 

recursos que reproduzem conceitos equivocados sobre a ciência, perante os 
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quais os professores devem assistir anteriormente e avaliar se apresenta 

incoerências sobre o tema que ele irá desenvolver em classe. 

Quando os grupos socializaram em classe as respostas da consigna 9, 

aproveitamos a resposta do G2: “os dinossauros não se adaptariam ao habitat 

dos homens” para discutirmos sobre a adaptação humana aos ambientes mais 

diversificados do planeta. Isso seria uma das explicações para  

 

(...) um dos motivos da grande diversidade genética das populações 
humanas, pois a sobrevivência de um indivíduo da população 
humana em sociedades mais desenvolvidas, depende mais de sua 
condição social de que de sua potencialidade genética, ao contrário de 
outros animais que, para sobreviverem, dependem de genótipos 
melhores e adaptados a um ambiente restrito (SENE, 2009, p.200). 

 

“Não. Porque hoje em dia vivemos em um mundo mais moderno e no ponto de 

vista evolutivo essas espécies já estariam em extinção e também ela poderia ter sofrido o 

processo de especiação sofrendo mudanças nessa espécie” (G7). 

 

Com a resposta acima, G7 além de pontuar aspectos relacionados à 

tecnologia utilizada pelas personagens da animação, emprega a palavra vivemos 

para se referir a nós Homo sapiens e a expressão essas espécies para fazer menção 

aos dinossauros. O grupo ainda diz que os dinossauros poderiam ter sofrido 

processo de especiação, sofrendo mudanças, o que dá a entender que se 

houvesse a possibilidade de convivência entre humanos e dinossauros os 

répteis não seriam os mesmos como os percebemos por meio de imagens e 

registros fósseis. Especiação é “o surgimento de novas espécies, ou seja, o 

processo de cladogênese de um ramo filético” (COLLEY; FISCHER, 2013, p. 

1677) e   

 

A análise dos fósseis evidenciou que a evolução das espécies consistia 
de períodos longos sem mudança, denominados ‘estase’, intercalados 
por períodos de rápida mudança seguida de cladogênese. Esse padrão 
de especiação foi denominado ‘equilíbrio pontuado’. Tendo em vista 
que esse processo era responsável por divergências morfológicas 
acentuadas em nível de espécie e táxons superiores, eles 
denominaram tais mudanças ‘macroevolução’ (COLLEY; FISCHER, 
2013, p.1675). 
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Consideramos Satisfatórias as respostas dos grupos G1, G3, G4 e G5 ao 

afirmarem que não seria possível a convivência entre homem e dinossauros no 

período geológico descrito na situação.  

 

“Não porque não é possível a convivência entre homem e dinossauros nessa era 

evolutiva. E no cladograma ainda não havia a existência de humanos” (G3). 

 

G3, ao argumentar utilizando vocabulário da área, cita a palavra 

cladograma, quando na verdade deveria utilizar linha evolutiva. Para 

Guimarães (2005) por meio dos cladogramas é possível pensar a história das 

relações entre as espécies relações de parentesco sem determinação de 

hierarquia entre elas, detectando caracteres comuns aos grupos presentes no 

cladograma e os táxons monofiléticos e parafiléticos.  

A utilização da palavra cladograma na resposta de G3 deve-se ao fato de 

termos trabalhado anteriormente com essa abordagem. Nesse contexto “a 

análise da origem da diversidade e a relação entre as diferentes formas de vida, 

a aplicação desses dados a problemas contextualizados, parecem fornecer 

indícios de melhor posicionamento em relação à ciência e seu papel na 

sociedade” (GUIMARÃES, 2005, p. 170). 

Na resposta satisfatória do G5 levantamos uma ressalva para a expressão 

todo tipo de vida que o grupo emprega no texto.   

 

“Não. Porque quando o homem surgiu na Terra, os dinossauros já estavam 

extintos devido ao meteoro que caiu no planeta acabando com todo tipo de vida existente 

e depois ocorreu o processo evolutivo que resultou na aparição do homem” (G5). 

 

Se toda forma de vida tivesse sido extinta, haveria duas reedições para a 

história do surgimento da vida na Terra. Entretanto G5 utiliza bem o conceito 

de extinção, e do tempo geológico e processo evolutivo que culminou com a 

aparição do homem. 
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 A décima consigna foi elaborada vislumbrando discussões acerca dos 

problemas causados pela introdução de espécies exóticas conforme quadro 

abaixo: 

 

 Quadro 21 - Situação-problema, expectativas e resultados da Consigna 10. 

Surgiu uma novidade no comércio da cidade: Um pet shop recém-inaugurado 
resolveu inovar nos negócios, passando a vender caramujos africanos 
(Achatina fulica) para seus clientes. No anúncio a loja garante que o animal 
não oferece nenhum problema para o meio ambiente e, por isso pode ser 
criado normalmente no quintal das residências para fins comestíveis.  
Você compraria este animal? Por quê? 

EXPECTATIVA 

Espera-se que os grupos respondam negativamente por 
ser uma espécie introduzida pode causar problemas 
ecológicos, econômicos e de saúde. 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

AVALIAÇÃO I I PS S I PS PS 
 Fonte: Dados do pesquisador. 

 

A Achatina fulica foi introduzida no Brasil em 1988 no Paraná com o 

objetivo de substituir o scargot por apresentar crescimento acelerado e 

reprodução mais rápida, consequentemente daria lucro fácil e imediato para os 

produtores, entretanto: 

 

Como a previsão de lucros não se concretizou, os criadores soltaram 
os animais. Vinte anos depois, este caramujo é considerado praga 
agrícola em 23 dos 26 estados brasileiros e é um risco potencial para 
transmissão de algumas doenças parasitárias graves, cujos agentes 
usam o caramujo para estágio intermediário de desenvolvimento. Na 
África, local de origem, ele não é praga porque existem patógenos, 
como bactérias, fungos e parasitos, que realizam o controle natural 
dessa população (SENE, 2009, p.167). 

 

Para a situação-problema apresentada na Consigna 10, obtivemos G4 

como Satisfatório, G3, G6 e G7 Parcialmente Satisfatórios e G1, G2 e G5 

Insatisfatórios. Observamos aqui a aplicação, pela maioria dos grupos, de um 

pensamento generalista para responder à questão proposta. Muitos estudantes 

não discutem ou aprofundam nas questões, levantando hipóteses, causas e 

consequências da ação descrita, ou seja, novamente detectamos a influência de 

“regras heurísticas” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 1998, p.93). 
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Detectamos que alguns grupos recorreram ao uso de compreensões 

gerais da disciplina de biologia, aplicando-os sempre a para situações que falam 

sobre relações ambientais de modo amplo, sem a preocupação em esmiuçar e 

analisar determinada situação. Em outras palavras, Sasseron et al. (2011a) 

apoiando-se em Toulmin (2006) sobre como as ideias são construídas, 

enfatizando que as crenças pessoais só tem expressão mediante o uso de 

conceitos comuns, afirma que “embora os pensamentos sejam individuais, 

existe uma herança linguística e conceitual coletiva” (SASSERON; 

CARVALHO, 2011a, p.248). Podemos exemplificar nas respostas do G1 e G2 a 

recorrência aos conceitos de extinção e desequilíbrio: 

 

 “Não, pois isso poderia causar a extinção da espécie de caramujo africano” (G1). 

 

“Não, porque no fundo de um quintal não seria um criadouro adequado para esta 

espécie se adaptar, podendo trazer um desequilíbrio” (G2).  

  

Quadro 22 - Situação-problema, expectativas e resultados da Consigna 11. 

Analise a seguinte situação: 
Maristela caminhando pela praia, encontrou na areia, algo que lhe causou 
curiosidade. Dirigiu-se então a um pescador:  
- Bom dia! 
- Bom dia! 
- Por favor, o senhor saberia nos dizer o que é isso?  
- Oxe! Isso é uma esponja. 
- Esponja? Mas é animal, é planta, o que é? 
- Se é planta ou animal eu não sei não. O que eu sei é que ele é gerado da 
espuma do mar, depois ele se prende nas pedras, cresce, solta e a maré traz 
pra areia. 
- Ah! Bom, Muito obrigada! 

EXPECTATIVA 
Espera-se que identifiquem as esponjas como animal e 
que reconheçam o saber popular na fala do pescador. 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

AVALIAÇÃO PS S S S PS S I 
 Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Diante da cena descrita no quadro 22, uma resposta foi considerada 

como Insatisfatória (G7), duas respostas como Parcialmente Satisfatórias (G1 e 

G5) e quatro respostas foram Satisfatórias (S) (G2, G3, G4 e G6) frente à 
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expectativa de que o ser vivo descrito fosse identificado como animal e que  a 

fala do pescador fosse reconhecida como parte da sabedoria popular. 

As esponjas, dada sua característica de ser séssil, são consideradas como 

animais primitivos, entre outros aspectos que envolvem a morfologia dos 

poríferos, como ter o corpo estruturado em base mineral que forma seu 

esqueleto, G4 recorre a essa característica para justificar que a esponja é um 

animal.  

Vejamos dois exemplos de grupos que analisaram bem a situação-

problema apresentando com respostas Satisfatórias, empregando termos 

específicos na sua construção textual para justificar suas respostas: 

 

“Com base na afirmativa do pescador quanto à origem da esponja não está 

correta. Ela é um animal primitivo, pois possui uma característica esquelética e não é 

planta porque não realiza fotossíntese” (G4). 

 

“O pescador se precipitou em informar que a esponja é originada de espuma do 

mar, pois a esponja é um ser animal, sem locomoção” (G6). 

 

A resposta apresentada por G5 foi satisfatória em parte, pois apesar de 

considerar a ecologia do animal, empregar termos específicos (primitivo e 

fotossíntese), se equivoca ao dizer que o animal não evoluiu conforme podemos 

notar no grifo abaixo: 

 

“A esponja é uma animal primitivo, pois não evoluiu e não é uma planta, pois 

não realiza fotossíntese. As esponjas se movem devido ao impulso da maré e se alimenta 

dos resíduos que a água traz” (G5).  

 

A única resposta considerada como Insatisfatória nessa consigna foi a do 

G7, na qual podemos notar a ausência de total atenção e falta de compreensão 

na situação descrita. O grupo não solicitou a ajuda dos professores que estavam 

auxiliando e mediando as discussões. Estimamos que não ocorreu uma 

discussão expressiva no grupo para realização a tarefa: 
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 “Os pescadores trouxeram esponja do mar para diminuir a quantidade de 

piranhas que tinha em um devido lugar, então este trouxe outros tipos de problemas 

para os pescadores, além de combater as piranhas e também combater os peixes que 

traziam o alimento para eles” (G7). 

 

Pozo (2002) afirma que nas situações de aprendizagem concebidas como 

problemas, em geral a colaboração entre aprendizes promove melhores 

resultados de aprendizagem quando há incentivo e postura reflexiva entre os 

alunos. Nesse contexto, os estudantes precisam atentar a aspectos relacionados 

aos procedimentos da resolução de problemas, a saber, Compreensão do problema, 

a Concepção e a Execução do Plano e a Visão Retrospectiva (POZO, 1998, p.22), 

assim como também recorrer ao professor para tirar dúvidas e auxiliar na busca 

das respostas. 

Na Consigna 12 (quadro 23) contemplamos com a situação-problema, 

uma das cinco razões para perda de biodiversidade de acordo com o efeito 

HIPPO (Hodson, 2013), a inserção de espécies em um novo ambiente. Sene 

(2009, p.167) assegura que na prática, os peixes de água doce, restritos a 

ambientes aquáticos, não têm capacidade de migrar de uma bacia hidrográfica 

para outra. O tucunaré, uma das espécies mais conhecidas, é facilmente 

introduzido nos lagos das hidrelétricas. 

 

 Quadro 23 - Situação-problema, expectativas e resultados da Consigna 12. 

Um grupo de piscicultores trouxe o peixe amazônico conhecido como 
tucunaré (Cichla sp.) para criação no lago da Barragem da Pedra. O objetivo, 
na época, era o controle das piranhas que cortavam as redes para se 
alimentar do pescado, machucavam os pescadores etc. Algum tempo depois 
desta introdução, foi percebido um declínio da produção pesqueira naquela 
parte do Rio das Contas, que pode ser observado até os dias atuais. 
O que teria acontecido? 

EXPECTATIVA 

Espera-se que os estudantes reconheçam que, nessa 
situação, o tucunaré é uma espécie introduzida, 
reconhecendo os impactos provocados pela ação dessa 
espécie num ecossistema não amazônico. 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

AVALIAÇÃO PS S I S S I I 
 Fonte: Dados do pesquisador. 
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Os grupos G2, G4 e G5 reconheceram o tucunaré como uma espécie 

introduzida e os impactos provocados por essa ação, portanto suas respostas 

foram consideradas Satisfatórias. G1 avaliou a situação em parte e sua resposta 

foi considerada Parcialmente Satisfatória e os grupos G3, G6 e G7 afastaram-se 

da expectativa proposta e suas respostas foram Insatisfatórias. 

Os grupos com respostas Insatisfatórias ou Parcialmente Satisfatórias 

apresentaram problemas com a argumentação na produção do texto resposta, 

entretanto consideramos que 

 

As tarefas muito abertas confrontam o aluno com uma situação bem 
diferente; são muito úteis para que conheçamos os modelos 
interpretativos dos quais os alunos partem, assim como os caminhos 
de busca ou solução que eles são capazes de encontrar e a sua 
capacidade crítica para julgá-los (POZO, GOMÉZ CRESPO, 1998, 
p.86). 

 

Apresentamos exemplos de respostas Satisfatórias, Parcialmente 

Satisfatórias e Insatisfatórias, respectivamente: 

 

“Após a chegada dos tucunarés houve um acontecimento indesejado, pois não 

diminuiu só as piranhas, como também as outras espécies que eram usadas no 

comércio.” (G2). 

 

“O peixe acabou com a população de piranhas e começou a comer os peixes que 

os caçadores pescavam” (G1). 

 

“Teria acontecido a especiação que é quando sofrem mudanças do local de 

habitação da espécie” Grupo 7.  

 

A consigna 13 (quadro 24) contempla temas relacionados à história 

evolutiva dos seres vivos, abarcando conteúdos voltados para a sistemática 

filogenética. Todos os grupos elegeram corretamente a imagem 2, como a que 

melhor representa a ideia expressa na expectativa da questão. Todavia as 

justificativas expostas determinaram se as respostas foram Satisfatórias (G3, G5 

e G6), Insatisfatórias (G1, G2 e G4) ou Parcialmente Satisfatória (G7). 
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 Quadro 24 - Situação-problema, expectativas e resultados da Consigna 13. 

As árvores filogenéticas são representações da história evolutiva de várias 
linhagens de organismos. Baseia-se no princípio de que os organismos 
devem ser classificados de acordo com as suas relações evolutivas. Termos 
como “mais ou menos evoluído”, “mais ou menos complexo” podem 
conduzir a erros e finalismos que acabam por distorcer a verdadeira relação 
de parentesco entre os grupos. Sendo assim, aconselhamos que utilização 
dos termos “mais ou menos derivados”, pois a palavra “derivado” significa 
“diferente da condição ancestral”, ou "mais ou menos primitivo", remetendo 
assim à condição ancestral.  
► Qual imagem representa melhor a ideia do texto? Assinale e justifique: 

 
                                     IMAGEM 1                                             IMAGEM 2 

 
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=588 

EXPECTATIVA 

Espera-se que os estudantes possam eleger a imagem nº 2, 
justificando que é a que melhor representa a evolução 
biológica e os aspectos de parentescos, sem 
hierarquização. 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

AVALIAÇÃO PS PS S PS S S I 
 Fonte: Dados do pesquisador. 

 

O grupo 2 faz distinção entre espécie humana e espécie animal: 

 

“Este esquema tenta explicar os procedimentos da evolução da vida no planeta, 

tanto da vida humana quanto animal e também a evolução das plantas” (G2). 

 

Sene (2009) contextualiza historicamente que quando Darwin 

contemplou a espécie humana em sua obra, causou um grande trauma na 

humanidade e que ainda hoje há resquícios desse pensamento que tem 

fundamento desde a retórica aristotélica. O grupo reconhece a espécie humana 

como resultado de processos evolutivos, mas não a inclui no reino animal. Por 

outro lado, o G3 realiza a seguinte análise: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=588
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“A segunda imagem, pois mostra que ambas as quatro espécies tiveram um 

ancestral em comum, no qual em algum período anterior a eles, seus ancestrais se 

separaram e por meio da especiação todos se adaptaram a determinados ambientes” 

(G3). 

 

O grupo contempla noções de parentesco entre as espécies, reconhece a 

ancestralidade, emprega termos específicos como especiação e adaptação para 

explicar a evolução dos seres vivos apresentados na imagem 2 da consigna. 

Para Amorim (2002) uma árvore filogenética indica a história comum entre os 

seres vivos e “expressa relações filogenéticas (ou genealógicas) tanto entre os 

táxons terminais, quanto entre espécies ancestrais e espécies descendentes” 

(AMORIM, 2002, p.60).  Seguimos com a consigna 14:  

 

 Quadro 25 - Situação-problema, expectativas e resultados da Consigna 14. 

Observem as imagens: 
 

     
CIGARRA MARIPOSA LACRAU CENTOPÉIA FORMIGA 

     
BESOURO ARANHA CARRAPATO BORBOLETA GONGO 

     
CAMARÃO ESCORPIÃO ABELHA BARATA SIRI 

► Classifiquem os animais em grupos distintos explicando os critérios 
adotados para a classificação. 

EXPECTATIVA 

Espera-se que os estudantes possam agrupar e 
identificar os invertebrados em seus respectivos 
táxons: aracnídeos, crustáceos, insetos e miriápodes. 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

AVALIAÇÃO I I PS I PS PS PS 
 Fonte: Dados do pesquisador. 
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A biologia tenta classificar os seres vivos com base nas relações de 

parentesco observadas entre si, trazendo, nesse contexto, a ideia de 

ancestralidade entre as espécies (AMORIM, 2002; GUIMARÃES, 2007). 

Considerando o ensejo, a última consigna trabalhada na segunda rodada de 

situações-problema (quadro 25) solicitou aos grupos de estudantes que 

classificassem os animais explicando os critérios adotados para a classificação.  

Nenhuma das respostas foi considerada como Satisfatória. A 

classificação apresentada por G1, G2 e G4 foi Insatisfatória, enquanto 

consideramos em parte a classificação apresentada por G3, G5 G6 e G7 

(Parcialmente Satisfatória). 

 

Quadro 26 - Resultados das classificações apresentadas pelos grupos para a Consigna 14. 

GRUPOS RESPOSTAS 

G1 

Critérios para classificação Animais 

Inseto que voa 
Cigarra, libélula, abelha, mariposa 

e borboleta. 
Possui carapaça Besouro e barata. 

Possui coluna vertebral Congo e lacrau. 

Não possui coluna vertebral 
Escorpião, aranha, camarão, 

formiga e siri. 

G2 

Critérios para classificação Animais 

Invertebrados 

Cigarra, mariposa, lacraia, 
libélula, formiga, besouro, aranha, 

carrapato, borboleta, gongo, 
camarão, escorpião, abelha, barata 

e siri. 

Seres que voam 
Cigarra, mariposa, libélula, 
besouro, borboleta, abelha e 

barata. 
Seres venenosos Escorpião, lacraia e aranha. 

G3 

Critérios para classificação Animais 
Animais que passam por 

metamorfose, que se alimentam de 
néctar, possui estrutura corporal 

parecida. 

Cigarra, mariposa e borboleta. 

Miriápodes: animais que possuem 
várias patas e semelhança física. 

Congo e lacrau. 

Possuem mesma aparência física. Escorpião, siri e aranha. 
Possuem carapaça Besouro e barata. 

G4 

Critérios para classificação Animais 
Semelhanças no formato do corpo. Mariposa e borboleta. 
Semelhança corporal e nas patas. Lacrau e gongo. 

Crustáceos Camarão e siri. 
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Continuação do Quadro 26 - Resultados das classificações apresentadas pelos grupos para a 
Consigna 14. 

G5 

Critérios para classificação Animais 

Artrópodes: possuem articulação e 
são invertebrados. 

Abelha, lacrau, aranha, siri, 
formiga, carrapatos, gongo, 
escorpião, cigarra, mariposa, 

libélula, borboleta, barata, besouro 
e camarão. 

Crustáceos: são animais 
invertebrados e a maioria são 

animais marinhos. 
Siri e camarão 

G6 

Critérios para classificação Animais 
Seres que possuem pernas para sua 
locomoção, se enrolam quando se 

sentem ameaçados. 
Lacrau e gongo. 

Tem a possibilidade de voar Borboleta e mariposa. 
Possuem asas, mesma quantidade de 

pernas e possuem certo zunido. 
Cigarra e abelha. 

Parasita Carrapato e aranha 
Insetos com possibilidade de voar Barata e besouro. 
Possuem presas para sua defesa Camarão, siri e escorpião. 

G7 

Critérios para classificação Animais 
Características semelhantes Gongo e lacrau 

Aquáticos com características em 
comum 

Siri e camarão 

Contêm características em comum, 
tipo todos eles voam. 

Borboleta, mariposa e centopeia. 

Contêm características em comum, 
tipo todos são pequenos. 

Besouros, carrapato, cigarra 
formiga e barata. 

Contêm características em comum, 
tipo são venenosos. 

Escorpião e aranha. 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

As situações-problema também funcionam como instrumento avaliativo. 

O fato de que nenhuma resposta dos sete grupos foi considerada Satisfatória fez 

com que a professora regente retomasse em aulas posteriores o conteúdo 

abordado nessa consigna. 

Foi constatada a imperícia dos estudantes nessa atividade de 

classificação. Os grupos não reconheceram os táxons e exibiram critérios 

arbitrários para a classificação dos artrópodes, Os grupos G1 e G2 não 

compreenderam a dinâmica da atividade e a organização da tabela. 

É muito provável que os primeiros sistemas de classificação tenham 

surgido na Grécia antiga com Platão e Aristóteles, este, considerava que os 



 
 

107 

animais poderiam ser agrupados a partir de características comuns e estas 

indicavam o grau de perfeição do animal dentre outros. Amorim (2002) explica 

que a classificação aristotélica até hoje, pode ser detectada, seja pela tradição 

histórica, por leigos, ou mesmo por profissionais da educação com formação 

deficitária. Assim como ao final da primeira rodada de situações-problema, 

também solicitamos aos grupos que opinassem acerca da resolução das 

consignas da segunda rodada. A seguir (quadros 27 e 28) compartilhamos as 

opiniões dos grupos: 

 

Quadro 27 - Opinião dos grupos sobre as dificuldades em resolver as consignas da segunda 
rodada. 

GRUPOS Quais dificuldades o grupo teve para responder as questões? 

G1 
As dificuldades foram formar grupos de animais e descrever suas 
características físicas e genéticas. 

G2 
Dificuldades porque não tínhamos conhecimentos sobre alguns dos 
problemas questionados. 

G3 
A única dificuldade foi saber se a esponja era planta ou animal e sobre a 
classificação dos animais. 

G4 Nó tivemos algumas dificuldades de responder a questão 3. 

G5 
Sim, tivemos dificuldade na identificação do reino que as esponjas 
pertencem. 

G6 Dificuldade na classificação dos animais. 

G7 Não. 
Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Quadro 28 - Opinião dos grupos sobre as consignas da segunda rodada. 

GRUPOS 
Qual a opinião do grupo em relação às situações-problemas 

resolvidas na última aula? (fácil, difícil, complicado): 

G1 
Complicado, mas com o grupo fica mais fácil responder as questões e 
como isso se aprende mais o conteúdo. 

G2 
Complicado, porque alguns dos problemas não tínhamos conhecimentos 
e complicou bastante para darmos uma resposta concreta. 

G3 
Foi bom, pois conseguimos entrar em consenso. Cada questão tinha seu 
determinado grau (fácil, difícil, complicado), porém deu para entender o 
surgimento das espécies. 

G4 
Foi um pouco difícil, porque ficamos com dúvidas em algumas 
afirmativas. 

G5 
As situações-problema aplicadas na sala estavam difíceis com certa 
facilidade, dava pra responder as perguntas com um pouco de raciocínio. 

G6 
Difícil, pois tivemos algumas duvidas e com pensamento de cada 
componente do grupo ocorreu certo tipo de dificuldade. 

G7 
Foi fácil, porque nós tínhamos trabalhado um pouco sobre o tema nas 
aulas passadas. 

Fonte: Dados do pesquisador. 
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No quadro 29 constam as opiniões dos grupos sobre os conteúdos 

abordados nas consignas da segunda rodada. 

 

Quadro 29 - Opinião dos grupos sobre os conteúdos abordados nas consignas da segunda 
rodada. 

GRUPOS 
Qual a opinião do grupo em relação aos conteúdos e temas 

abordados? 

G1 
Os temas abordados são muito interessantes por falar de temas 
evolutivos dando como exemplo o nosso cotidiano. 

G2 
Ótimo, pelo fato de estarmos por dentro de assuntos novos e novas 
situações. Sabemos que a cada dia no planeta surgem seres diferentes. 

G3 
Foi importante porque os temas abordados nos ensinaram coisas da 
biologia que ainda não tínhamos conhecimento. 

G4 Foram interessantes, pois descobrimos novas espécies e parentescos. 

G5 
Os conteúdos abordados ampliaram o conhecimento dos alunos, dando a 
eles uma visão científica da origem da vida. 

G6 
Foi interessante, pois aprendemos a classificar os animais não pelo 
habitat, mas sim pelas espécies e semelhanças. 

G7 
Foram aplicados os temas de forma que nós poderíamos ter bastante 
conhecimento sobre os temas em que tivemos dificuldade para debater em 
grupo. 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Realizando um comparativo entre a primeira e a segunda rodada de 

situações-problema, notamos um avanço dos grupos em relação à resolução das 

consignas, na tomada de consciência acerca dos conteúdos estudados e das 

dificuldades que as atividades acarretaram. Detectamos também uma maior 

utilização de termos científicos na segunda rodada, mas isso não significa 

afirmar que houve o emprego correto do vocabulário específico, pois em termos 

analíticos as respostas apresentadas não ofereceram argumentos condizentes 

com o esperado, dadas as pertinentes discussões realizadas após a primeira 

rodada. 

Cotejando as opiniões dos grupos sobre as atividades realizadas com as 

respostas das consignas, verificamos uma maior fluência na construção textual 

das opiniões sobre a atividade do que nas respostas das duas rodadas de 

situações-problema. Isso nos levou à reflexão de qual seriam os reais motivos 

das dificuldades dos estudantes em demonstrar apreensão do conteúdo, 

conduzindo-nos à imersão em outros campos do saber. 
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4.5 – Informação, argumentação e coerência textual nas situações-problema 
 

Convém, neste aparto, reconsiderar que as atividades didáticas de 

resolução de problemas, movimentam conteúdos conceituais, atitudinais e 

procedimentais sendo que os últimos incluem a Aquisição; Interpretação; Análise e 

realização de inferências; Compreensão e organização conceitual, e a Comunicação da 

informação (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009).  

 A transmissão ou Comunicação da informação pode ser realizada, entre 

outros meios, pela expressão oral e escrita, requerendo dos estudantes o uso de 

habilidades expressivas e argumentativas contempladas nos fatores 

pragmáticos da textualidade: Elementos Linguísticos; Inferências; Situacionalidade; 

Informatividade; Focalização; Intertextualidade; Intencionalidade e Aceitabilidade; 

Consistência e Relevância e Conhecimento de mundo. (KOCH; TRAVAGLIA, 2003).   

Assim, essa análise complementar valida e justifica a avaliação inicial das 

respostas mediante as categorias: Satisfatórias (S), Insatisfatórias (I) e 

Parcialmente Satisfatórias (PS). As respostas dos grupos foram, então, 

reavaliadas sob os desígnios das subcategorias embasadas na presença no texto 

dos aspectos linguísticos: Informação - com vocabulário específico (CVE) ou sem 

vocabulário específico (SVE); Argumentação - com presença de tese (CPT) ou 

sem presença de tese (SPT) e Coerência - relacionada à apresentação de 

elementos linguísticos de modo organizado e lógico. 

De acordo com as expectativas geradas para as situações-problema, 

frente à argumentação e intencionalidade das respostas apresentadas pelos 

grupos ao receptor das informações, foram estabelecidas relações com os 

enunciados das consignas.  

Nessa interlocução houve ruídos no processo comunicativo devido a 

própria estrutura textual e ao nível de argumentação em si. Foi esperado que os 

estudantes pudessem acionar conhecimentos da área conceitual da Zoologia, 

pois eles já tinham contato com a temática em séries anteriores. Apresentamos 

no quadro 30 um resumo da avaliação das consignas da primeira rodada de 

situações-problemas, repetindo os resultados das categorias seguido da 

avaliação das subcategorias. 
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  Quadro 30 - Resultado das categorias e subcategorias da primeira rodada. 

 GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

C
O

N
S

IG
N

A
 1

 AVALIAÇÃO PS PS I PS S I I 

INFORMAÇÃO 
SIM SIM 

NÃO 
SIM SIM 

NÃO NÃO 
SVE CVE SVE CVE 

ARGUMENTAÇÃO 
SIM 

NÃO NÃO 
SIM SIM SIM SIM 

CPT SPT CPT SPT SPT 

COERÊNCIA SIM SIM NÃO SIM SIM NÃO NÃO 

C
O

N
S

IG
N

A
 2

 AVALIAÇÃO PS PS PS S S S I 

INFORMAÇÃO 
SIM SIM 

NÃO 
SIM SIM SIM SIM 

CVE CVE CVE CVE CVE SVE 

ARGUMENTAÇÃO NÃO NÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM 

CPT CPT CPT CPT CPT 

COERÊNCIA SIM NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO 

C
O

N
S

IG
N

A
 3

 AVALIAÇÃO S PS S PS S PS PS 

INFORMAÇÃO 
SIM 

NÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM 

CVE SVE SVE CVE CVE SVE 

ARGUMENTAÇÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

CPT SPT CPT SPT CPT SPT SPT 

COERÊNCIA SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

C
O

N
S

IG
N

A
 4

 AVALIAÇÃO S PS I S S S S 

INFORMAÇÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

CVE SVE SVE CVE CVE CVE CVE 

ARGUMENTAÇÃO 
SIM 

NÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM 

SPT CPT CPT CPT CPT CPT 

COERÊNCIA SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM 

C
O

N
S

IG
N

A
 5

 AVALIAÇÃO PS I PS I S PS I 

INFORMAÇÃO 
SIM SIM SIM 

NÃO 
SIM SIM SIM 

CVE CVE CVE CVE CVE SVE 

ARGUMENTAÇÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

SPT CPT CPT CPT CPT CPT SPT 

COERÊNCIA SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM NÃO 

C
O

N
S

IG
N

A
 6

 AVALIAÇÃO S I I I S I PS 

INFORMAÇÃO 
SIM SIM 

NÃO 
SIM SIM SIM SIM 

CVE SVE SVE CVE CVE CVE 

ARGUMENTAÇÃO 
SIM SIM SIM 

NÃO 
SIM SIM 

NÃO 
CPT SPT CPT CPT CPT 

COERÊNCIA SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM 

C
O

N
S

IG
N

A
 7

 AVALIAÇÃO I I S S I I S 

INFORMAÇÃO NÃO NÃO 
SIM SIM NÃO SIM SIM 

SVE CVE SVE CVE CVE 

ARGUMENTAÇÃO NÃO NÃO 
SIM SIM 

NÃO 
SIM SIM 

CPT CPT CPT CPT 

COERÊNCIA NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM 

C
O

N
S

IG
N

A
 8

 AVALIAÇÃO I I PS I S PS PS 

INFORMAÇÃO NÃO NÃO 
SIM 

NÃO 
SIM SIM SIM 

SVE CVE CVE SVE 

ARGUMENTAÇÃO 
SIM SIM 

NÃO NÃO 
SIM SIM SIM 

SPT SPT CPT CPT SPT 

COERÊNCIA NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM 

   Fonte: Dados do pesquisador. 
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Na resolução de um problema é necessário recorrer a estruturas 

semânticas organizadas, sendo que “a estrutura lógica do raciocínio não é 

condição suficiente e, às vezes, sequer necessária para um bom raciocínio” 

(ECHEVERRIA; POZO, 1998, p.38). É imprescindível que a comunicação da 

informação ocorra de forma coesa e coerente, visto que é por meio dela que se 

torna possível avaliar as soluções dos problemas e os tipos de procedimentos e 

estratégias mobilizadas pelos estudantes e que o texto escrito possa exprimir o 

que foi refletido pelos estudantes sem oferecer uma lacuna entre o que se 

raciocinou e o que foi escrito. 

As subcategorias serviram para explicitar o motivo para que as respostas 

dos grupos fossem consideradas I, PS ou S elucidando os elementos textuais da 

estrutura do texto-resposta dos estudantes.  

No quadro 30 é possível constatar que das dezenove respostas 

consideradas como Insatisfatórias (I), duas não apresentaram Informação, 

Argumentação e Coerência (Consiga 1: G3; Consigna 7: G7) e dezessete 

apresentaram uma combinação dos três elementos das subcategorias, sendo que 

quinze não apresentaram Coerência (Consigna 1: G6 e G7; Consigna 2: G7; 

Consigna 4: G3; Consigna 5: G2, G4 e G7; Consigna 6: G2, G3, G4 e G6; 

Consigna 7: G5 e G6; Consigna 8: G1 e G2) e dois grupos (Consigna 7: G1; 

Consigna 8: G4) apresentaram coerência, porém não apresentavam Informação 

e Argumentação. 

Das dezoito respostas consideradas como Parcialmente Satisfatórias (PS) 

todas apresentaram Coerência. Duas não apresentaram informação (Consiga 2: 

G3; Consiga 3: G2). Seis não apresentaram argumentação (Consiga 1: G2; 

Consiga 2: G1, G2; Consiga 4: G3; Consiga 5: G7; Consiga 8: G3). Uma 

apresentou Informação Sem Vocabulário Específico – SVE (Consiga 1: G1). Uma 

apresentou Argumentação Sem Presença de Tese – SPT (Consiga 5: G1). Cinco 

apresentaram Informação Sem Vocabulário Específico – SVE e Argumentação 

Sem Presença de Tese – SPT (Consiga 1: G4; Consiga 3: G4, G6 e G7; Consiga 8: 

G7). Três apresentaram Informação Com Vocabulário Específico – CVE, 

Argumentação Com Presença de Tese – CPT e Coerência (Consiga 5: G3 e G6; 
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Consiga 8: G6) entretanto não contemplaram como um todo as Expectativas 

geradas para as respectivas Consignas.  

Dezenove consideradas como Satisfatórias (S) todas apresentaram 

Informação Com Vocabulário Específico – CVE, Argumentação Com Presença 

de Tese – CPT e Coerência (Consiga 1: G5; Consiga 2:  G4, G5 e G6; Consiga 3: 

G1, G3 e G5; Consiga 4: G1, G4, G5, G6 e G7; Consiga 5:  G5;  Consiga 6:  G1 e 

G5; Consiga 7:  G3, G4 e G7; Consiga 8:  G5)  ou seja, também contemplaram as 

Expectativas propostas para as situações-problema. 

Se poupamos os leitores das incoerências textuais transcrevendo as 

respostas com correções na primeira parte dessa análise, aqui se torna válida a 

exibição da grafia dos estudantes. Para tal, selecionamos alguns exemplos do 

que expusemos no quadro 30.  

Na Consigna 1 foi pedido para que os grupos de estudantes 

comentassem sobre o diálogo na tirinha entre Mafalda e Miguelito, G5 

apresentou resposta Satisfatória (S),  Informação Com Vocabulário Específico – 

CVE, Argumentação Com Presença de Tese – CPT e Coerência: 

 

  Imagem 3 – Primeira rodada de situações-problema. Grupo 5, Consigna 1. 

  
Fonte: Dados do pesquisador. 

 
G7, resposta Insatisfatória (I), Não apresentou Informação, apresentou 

Argumentação Sem Presença de Tese – SPT e não apresentou Coerência: 

 
  Imagem 4 – Primeira rodada de situações-problema. Grupo 7, Consigna 1. 

  Fonte: Dados do pesquisador. 
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Nas Consignas 2 e 3 construímos situações-problema que, em sua 

essência, requeriam respostas argumentativas, quando os grupos, além de 

analisar as informações, deveriam se posicionar sobre os fatos descritos. 

Selecionamos abaixo exemplares de respostas cuja semântica textual ficou 

prejudicada pela concatenação inadequada das palavras.  G2 teve sua resposta 

considerada com Parcialmente Satisfatória (PS), ao apresentar Informação Com 

Vocabulário Específico – CVE, entretanto não apresentando Argumentação nem 

Coerência: 

 

  Imagem 5 – Primeira rodada de situações-problema. Grupo 2, Consigna 2. 

  Fonte: Dados do pesquisador. 

 

G5 apresentou resposta Satisfatória (S), Informação Com Vocabulário 

Específico – CVE, Argumentação Com Presença de Tese – CPT e Coerência: 

 

  Imagem 6 – Primeira rodada de situações-problema. Grupo 5, Consigna 2. 

 
  Fonte: Dados do pesquisador. 

 

G2 Não apresentou Informação, Apresentou Argumentação Sem 

Presença de Tese – SPT e apresentou Coerência. Essa resposta foi considerada 

Parcialmente Satisfatória (PS): 
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 Imagem 7 – Primeira rodada de situações-problema. Grupo 2, Consigna 3. 

 
  Fonte: Dados do pesquisador. 
 

Apreendemos então, que a ausência de atenção ao realizar a leitura das 

consignas, assim a interpretação, que julgamos inadequada, gerou problemas 

na construção das respostas, assim afirmamos que as maiores dificuldades 

encontrados nas respostas apresentadas pelos grupos estão relacionadas com a 

coerência e a coesão textual (KOCH; TRAVAGLIA, 2003). Na consigna 4, para que 

os estudantes pudessem discutir e argumentar acerca da extinção de espécies e 

também sobre os papéis que os seres vivos desempenham nas relações 

ecossistêmicas, foi necessário evocar conceitos da Biologia já trabalhados em 

etapas escolares anteriores. 

Um exemplo de resposta Insatisfatória (I) foi a apresentada por G3, que 

continha Informação Sem Vocabulário Específico – SVE, Argumentação Com 

Presença de Tese, porém não possuía Coerência: 

 

  Imagem 8 – Primeira rodada de situações-problema. Grupo 3, Consigna 4. 

 
  Fonte: Dados do pesquisador. 
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G5 apresentou resposta Satisfatória (S), trazendo Informação Com 

Vocabulário Específico – CVE, Argumentação Com Presença de Tese – CPT e 

Coerência: 

 

  Imagem 9 – Primeira rodada de situações-problema. Grupo 5, Consigna 4. 

 
  Fonte: Dados do pesquisador. 

 

As inferências (KOCH; TRAVAGLIA, 2003) constituem uma estratégia 

importante na resolução de problemas, já que são as partes implícitas inerentes 

ao texto e dão pistas do que se pretende discutir nas Expectativas geradas pelas 

Consignas, porém sua percepção está também atrelada ao conhecimento de 

mundo do grupo de estudantes.  A consigna 6 estimulou a capacidade de 

inferência dos estudantes ao expor uma hipótese de como uma espécie exótica 

teria chegado ao Brasil.  

O G2 (Resposta Insatisfatória (I), Informação Sem Vocabulário Específico 

– SVE, Argumentação Sem Presença de Tese – SPT, sem Coerência) além de 

declarar que não construiu uma dedução, expôs uma situação incoerente para o 

contexto histórico da consigna, diferente dos G1 e G5 (respostas Satisfatórias 

(S), Informação Com Vocabulário Específico – CVE, Argumentação Com 

Presença de Tese – CPT e Coerência) que pontuaram de modo lógico o trajeto 

da espécie, assim como aspectos comportamentais do animal citado: 

 

  Imagem 10 – Primeira rodada de situações-problema. Grupo 2, Consigna 6. 

 
  Fonte: Dados do pesquisador. 
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  Imagem 11 – Primeira rodada de situações-problema. Grupo 1, Consigna 6. 

 
  Fonte: Dados do pesquisador. 

 

  Imagem 12 – Primeira rodada de situações-problema. Grupo 5, Consigna 6.  

 
  Fonte: Dados do pesquisador. 
 

Realizamos a mesma análise com a avaliação das consignas da segunda 

rodada de situações-problema e obtivemos onze respostas Insatisfatórias (I), das 

quais uma não apresenta Informação, apresenta Argumentação Sem Presença 

de Tese – SPT e apresenta Coerência (Consigna 14: G4). De um conjunto de dez 

respostas que além de não apresentam Coerência, também não apresenta 

Informação e Argumentação (Consigna 14: G2), não apresentam Informação e 

apresentam Argumentação Com Presença de Tese - CPT (Consigna 10: G1; 

Consigna 12: G3), não apresentam Informação e apresentam Argumentação 

Sem Presença de Tese – SPT (Consigna 12: G6). 

Ainda do conjunto das dez respostas Insatisfatórias (I) que não 

apresentam Coerência, duas apresentam Informação Sem Vocabulário 

Específico – SVE e Argumentação Com Presença de Tese - CPT (Consigna 10: 

G5; Consigna 11: G7), duas com Informação Com Vocabulário Específico – CVE 

e Argumentação Com Presença de Tese - CPT (Consigna 10: G2; Consigna 12: 

G7), uma apresenta Informação Com Vocabulário Específico – CVE e 

Argumentação Sem Presença de Tese - SPT (Consigna13: G7) e uma com 

Informação Sem Vocabulário Específico – SVE e sem Argumentação (Consigna 

14: G1). 

O quadro 31 apresenta o resumo dos resultados das categorias seguidos 

da avaliação das subcategorias na segunda rodada de situações-problemas: 
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Quadro 31 - Resultado das categorias e subcategorias da segunda rodada. 

 GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
C

O
N

S
IG

N
A

 9
 AVALIAÇÃO S PS S S PS PS PS 

INFORMAÇÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM 

NÃO 
SIM  

SVE CVE CVE CVE CVE CVE 

ARGUMENTAÇÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

SPT CPT CPT CPT CPT CPT CPT 

COERÊNCIA SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM 

C
O

N
S

IG
N

A
 1

0
 AVALIAÇÃO I I PS S I PS PS 

INFORMAÇÃO NÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

CVE CVE CVE SVE SVE SVE 

ARGUMENTAÇÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

CPT CPT CPT CPT CPT CPT SPT 

COERÊNCIA NÃO NÃO SIM SIM NÃO SIM SIM 

C
O

N
S

IG
N

A
 1

1
 AVALIAÇÃO PS S S S PS S I 

INFORMAÇÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

SVE CVE SVE CVE CVE CVE SVE 

ARGUMENTAÇÃO NÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

CPT CPT CPT CPT CPT CPT 

COERÊNCIA SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO 

C
O

N
S

IG
N

A
 1

2
 AVALIAÇÃO PS S I S S I I 

INFORMAÇÃO 
SIM SIM 

NÃO 
SIM SIM 

NÃO 
SIM 

SVE CVE CVE CVE CVE 

ARGUMENTAÇÃO NÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

CPT CPT SPT CPT SPT CPT 

COERÊNCIA SIM SIM NÃO SIM SIM NÃO NÃO 

C
O

N
S

IG
N

A
 1

3
 AVALIAÇÃO PS PS S PS S S I 

INFORMAÇÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

SVE CVE CVE CVE CVE CVE CVE 

ARGUMENTAÇÃO NÃO 
SIM SIM 

NÃO 
SIM SIM SIM 

SPT CPT CPT CPT SPT 

COERÊNCIA SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO 

C
O

N
S

IG
N

A
 1

4
 AVALIAÇÃO I I PS I PS PS PS 

INFORMAÇÃO 
SIM 

NÃO 
SIM 

NÃO 
SIM SIM SIM 

SVE CVE CVE SVE SVE 

ARGUMENTAÇÃO NÃO NÃO 
SIM SIM SIM SIM SIM 

CPT SPT SPT SPT SPT 

COERÊNCIA NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM 

Fonte: Dados do pesquisador. 

   

As respostas consideradas com Parcialmente Satisfatória (PS) foram 

quinze. Cinco apresentando Informação Com Vocabulário Específico – CVE, 

Argumentação Com Presença de Tese – CPT e Coerência (Consigna 9: G5 e G7; 

Consigna 10: G3;  Consigna 11: G5; Consigna 14: G3), uma sem Informação, 

Argumentação Com Presença de Tese – CPT e Coerência (Consigna 9: G6), três 

apresentando Informação Sem Vocabulário Específico - SVE, sem argumentação 
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e com Coerência (Consigna 11: G1; Consigna 12: G1; Consigna 13: G1), uma 

contendo  Informação Com Vocabulário Específico - CVE, sem argumentação e   

com Coerência (Consigna 13: G4), três com informação Sem Vocabulário 

Específico - SVE, argumentação Sem Presença de Tese - SPT e com Coerência 

(Consigna 10: G7; Consigna 14: G6 e G7). 

Ainda do conjunto das quinze respostas Parcialmente Satisfatórias (PS) 

do quadro 31, temos duas respostas com Informação Com Vocabulário 

Específico - CVE, contendo argumentação Sem Presença de Tese - SPT e com 

Coerência (Consigna 13: G2; Consigna 14: G5), uma resposta com Informação 

Sem Vocabulário Específico - SVE, argumentação Com Presença de Tese - CPT e 

Coerência (Consigna 10: G6) e uma contendo Informação Com Vocabulário 

Específico - CVE, argumentação Com Presença de Tese – CPT e sem Coerência 

(Consigna 9: G2). 

Quatorze respostas foram consideradas Satisfatórias (S). Onze contendo 

todos adequadamente todos os elementos das subcategorias: Informação Com 

Vocabulário Específico - CVE, Argumentação Com Presença de Tese - CPT e 

Coerência (Consigna 9: G3 e G4; Consigna 10: G4; Consigna 11: G2, G4 e G6; 

Consigna 12: G2 e G5;  Consigna 13: G3, G5 e G6) e três respostas que mesmo 

apresentando variação nos elementos das subcategorias foram consideradas 

com Satisfatórias (S) porque estavam adequadas ao contexto das respectivas 

Expectativas: uma apresentando Informação  Sem Vocabulário Específico - SVE, 

Argumentação  Sem Presença de Tese - SPT e Coerência (Consigna 9: G1), uma 

contendo Informação Sem Vocabulário Específico – SVE, Argumentação Com 

Presença de Tese – CPT e Coerência (Consigna 11: G3) e uma apresentando 

Informação Com Vocabulário Específico - CVE, Argumentação Sem Presença de 

Tese - SPT e Coerência (Consigna 12: G4). 

Considerando o contato com o conteúdo programático, nesta segunda 

rodada de situações-problema, foi esperado um nível melhor na apresentação 

das respostas, visto que os estudantes já vinham vivenciando a proposta 

didática de Solução de Problemas e eles foram arguidos acerca da maneira 

como os grupos se organizaram para responder as consignas.  
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 Identificamos que as respostas apresentadas na segunda rodada 

continham maior utilização de vocabulário específico da área para fundamentar 

a argumentação. Como podemos visualizar, por exemplo, nas respostas a 

consigna 9 que não foi registrada respostas Insatisfatórias. Conforme rezava a 

expectativa (Espera-se que os grupos possam argumentar que humanos e dinossauros 

não conviveram), o grupo G2 (Satisfatória. Informação Com Vocabulário 

Específico - CVE, Argumentação Com Presença de Tese – CPT e sem 

Coerência), salientou que não era possível a situação descrita. Não justificou 

adequadamente, entretanto sua resposta foi considerada Satisfatória para o 

contexto. 

 

  Imagem 13 – Segunda rodada de situações-problema. Grupo 2, Consigna 9. 

  Fonte: Dados do pesquisador. 

 

G3, G4 (Satisfatória. Informação Com Vocabulário Específico - CVE, 

Argumentação Com Presença de Tese - CPT e Coerência) e G5 (Parcialmente 

Satisfatória. Informação Com Vocabulário Específico - CVE, Argumentação 

Com Presença de Tese - CPT e Coerência) mesmo cometendo alguns equívocos 

do ponto da estrutura textual apresentaram argumentação coerente, conforme 

podemos visualizar nas imagens 14, 15 e 16. 
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  Imagem 14 – Segunda rodada de situações-problema. Grupo 3, Consigna 9. 

  Fonte: Dados do pesquisador. 

 

  Imagem 15 – Segunda rodada de situações-problema. Grupo 4, Consigna 9. 

  Fonte: Dados do pesquisador. 

 

  Imagem 16 – Segunda rodada de situações-problema. Grupo 5, Consigna 9. 

   Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Na Consiga 11 também constatamos, na maioria dos grupos, 

apresentação de argumentação consistente para a Expectativa da situação-

problema (Espera-se que identifiquem as esponjas como animal e que reconheçam o 

saber popular na fala do pescador). G4 e G6 (Informação Com Vocabulário 

Específico, Argumentação Com Presença de Tese e Coerência) tiveram suas 

respostas avaliadas como Satisfatórias (S). Porém, o G7 (Informação Sem 

Vocabulário Específico – SVE, Argumentação Com Presença de Tese – CPT, sem 

Coerência), provavelmente por ausência de concentração apresentou resposta 

avaliada como Insatisfatória, totalmente desprovida de Coerência com o 

enunciado e expectativa da Consigna, conforme podemos visualizar nas 

imagens 17, 18 e 19, respectivamente: 
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  Imagem 17– Segunda rodada de situações-problema. Grupo 4, Consigna 11. 

  Fonte: Dados do pesquisador. 

 

  Imagem 18– Segunda rodada de situações-problema. Grupo 6, Consigna 11. 

  Fonte: Dados do pesquisador. 

 

  Imagem 19 – Segunda rodada de situações-problema. Grupo 7, Consigna 11. 

  Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Nesta intervenção algumas respostas foram consideradas Insatisfatórias 

ou Parcialmente Satisfatórias por não terem sido bem elaboradas quanto à 

estrutura textual e estarem inadequadas ao esperado de uma turma de 2º ano 

do Ensino Médio com relação ao conteúdo conceitual. Entretanto, 

posteriormente ao visualizarmos a escrita e a exposição oral das respostas 

pontuamos a necessidade de melhor comprometimento e atenção dos 
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estudantes com a produção textual e com o processo comunicativo nas 

atividades escolares. 

Foi detectado também nas ações dos grupos de estudantes, 

comportamento automatizado frente à resolução de problemas. Muitas 

questões foram respondidas sem a devida reflexão acerca do tema tratado na 

consigna. Implica salientar que a automatização faz parte do desenvolvimento 

de habilidades inerentes ao processo de solução de problemas, as quais devem 

ser trabalhadas desde cedo: 

 

no Ensino Fundamental existe um importante componente de 
exercitação de habilidades instrumentais cuja automatização é 
indispensável para que essas habilidades possam ser logo tidas como 
funcionais no Ensino Médio (POZO; POSTIGO, 1998, p.164). 

 

Entretanto são poucos os estudantes que chegam ao Ensino Médio com 

tais habilidades, como notamos nesta intervenção e até mesmo no Ensino 

Superior tais dificuldades são detectadas: 

 

na prática docente da disciplina Português Instrumental recebemos 
alunos com dificuldades na estruturação do texto que remetem ao 
domínio de uso de estruturas gramáticas da língua portuguesa, o que 
implica não negarmos de um todo a necessidade de práticas que 
visam uma competência discursiva (BARBOSA, 2011. p.15). 
 

Largamente empregada nos contextos de realização de exercícios 

escolares, a automatização favorece o desenvolvimento de habilidades 

instrumentais, todavia, esse desenvolvimento não poderá ser o meio único para 

que os estudantes possam desenvolver suas habilidades, visto que a 

automatização conduz a uma prática repetitiva (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009). 

Em contraponto a prática reflexiva, além de propiciar mecanismos que conduzem 

o estudante à consciência dos conceitos abordados facilita a interiorização dos 

métodos heurísticos (POZO, 1998). 

O fato de muitas respostas terem sido consideradas como Insatisfatórias 

ou Parcialmente Satisfatórias por não apresentarem estrutura textual adequada, 

além de denotar automatização, intrinsecamente denuncia a ausência de 

argumentatividade subjacente ao uso da linguagem, quando os estudantes não 

consideraram a intencionalidade da consigna e das respostas apresentadas. Isso 
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remete ao que faz Echeverria; Pozo (1998, p.38) considerarem que a estrutura 

semântica organizada reflete uma estrutura lógica de raciocínio organizada.  

Garcia (2000) comenta que a apresentação de teses no processo 

argumentativo, deve ser munida de um raciocínio coerente e consistente. Koch 

(2004, p.21) salienta que as articulações argumentativas estruturam o discurso e 

é o fator básico de coesão e coerência textual. Para determinação do sentido de 

um texto, é necessário que o receptor atue cooperativamente (KOCH; 

TRAVAGLIA, 2003) procurando e aceitando as intenções do autor, ao 

estabelecer comunicação na sequencia textual (KATO, 1999). 

 Entretanto, quando o professor assume uma postura deliberadamente 

cooperativa com as respostas dos estudantes e sempre considera que 

“indiretamente o escritor está tentando dizer-lhe alguma coisa” (KATO, 1999, p. 

69) prejudica o exercício da argumentatividade. Essa atitude permissiva do 

professor não contribuiu para que o estudante reflita sobre sua construção 

textual, levando-o a crer que poderá continuamente escrever à sua maneira, 

sem preocupar-se com convenções e principalmente com a aceitabilidade de sua 

resposta.  

 

Em sala de aula, estamos interessados também na coesão e na 
coerência de um argumento, mas o processo de ensino e de 
aprendizagem é mais do que somente a apresentação de um 
argumento: a sua construção e todos os aspectos nela envolvidos são 
muito importantes de serem considerados, ou seja, na sala de aula, o 
estudo do processo da argumentação é tão importante quanto o 
estudo da qualidade do argumento oferecido (SASSERON; 
CARVALHO, 2011a, p. 252). 

 

Aqui no item 4.5 nos importou analisar, em específico, a produção 

textual dos grupos na comunicação da informação. Ao opinarem sobre o 

conteúdo das consignas detectamos falhas na construção textual, tanto nos 

aspectos estruturais quanto na imprecisão argumentativa, gerando contradições 

e ambiguidades nas respostas apresentadas.  

Nesse contexto, Kato (1999, p.70,71) afirma que alguns significados 

textuais podem surpreender os próprios autores por não terem sido 

pretendidos, mas que são reconhecidos como autorizados pelo texto, 

acarretados pela ausência de uma correspondência biunívoca entre forma e 
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função, assim como o fato de nem sempre o autor ter conhecimento dos 

distintos significados produzidos.  

Detectamos maior ocorrência de respostas Satisfatórias na segunda 

rodada de situações-problema do que na primeira rodada e isso nos leva a crer 

que a base conceitual construída durante as aulas contribuiu para tal. Muitas 

respostas continham erros gramaticais, porém este não foi o principal problema 

ao consideramos que a qualidade das respostas apresentadas nas duas rodadas 

foi insuficiente do ponto de vista da apropriação do vocabulário específico, 

informatividade e argumentação.  

Garcia (2000) aponta que as mais graves falhas nas produções textuais 

dos estudantes não são do campo gramatical, mas provém da ausência de ideias 

ou de sua má concatenação:  

 

escreve realmente mal o estudante que não tem o que dizer por que 
não aprendeu a pôr em ordem seu pensamento, e porque não tem o 
que dizer, não lhe bastam as regrinhas gramaticais, nem mesmo o 
melhor vocabulário de que possa dispor (GARCIA, 2000, p.301).  

 

Quando solicitamos aos estudantes que avaliassem e opinassem sobre as 

aulas e as atividades realizadas, eles apresentaram uma produção textual com 

maior precisão, como podemos conferir no item seguinte. 

 

4.6 - Avaliação geral da prática pedagógica 
 

No penúltimo encontro (15/07/2013), convidamos aos estudantes a 

realizarem a uma atividade com o objetivo de reforçar a assimilação de 

conceitos que emergiram de modo deficiente ou equivocado.  Essa atividade 

constava do estudo de um texto síntese do que havíamos estudado, 

acompanhado de uma lista de exercícios que continha sete questões elaboradas 

a partir das necessidades detectadas nas aulas expositivas, na resolução e 

discussão das consignas. As questões referiam-se aos conceitos de evolução 

biológica, animais extintos em risco de extinção, espécie, especiação, 

fotossíntese, polinização e classificação biológica.  
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As respostas apresentadas aos exercícios foram todas Satisfatórias, a 

maioria dos estudantes respondeu individualmente, alguns colegas 

consultaram seus pares buscando auxílio nas respostas. Alguns estudantes 

responderam em sala de aula, outros responderam em casa. Entretanto, 

solicitamos que os estudantes se reunissem nos grupos de trabalho para 

discutirem e relatarem a diferença entre resolver as situações-problema e 

responder aos exercícios.  

Os depoimentos encontram-se no quadro 32. 

 
Quadro 32 – Diferença entre resolver situações-problemas e responder exercícios. 

GRUPOS 

 

Qual foi a diferença entre resolver as situações-problema  
e responder aos exercícios? 

 

G1 
“Nas situações de problemas usamos mais nossa imaginação e para 
responder os exercícios utilizamos os conhecimentos que aprendermos 
em sala de aula”. 

G2 
“Nos problemas tivemos o desenvolvimento de estar tendo o 
conhecimento e passamos a responder e os exercícios às vezes o assunto é 
complicado e difícil de ter os pensamentos sempre fixo”. 

G3 

“A diferença foi que na situação-problema tivemos que imaginar como 
teria acontecido e utilizar todos os conhecimentos para solucionar o 
problema. Nas atividades pudemos procurar em livros, internet e outros, 
e tudo que foi colocado em sala de aula”. 

G4 

“A diferença foi na hora de responder. As situações-problemas foram 
questões de ficção e tivemos que imaginar para responder, já nos 
exercícios propostos, tínhamos base concreta em todo o conceito e foi uma 
forma mais direta na resolução”. 

G5 
“As situações-problemas exigiram de um todo: uma tinha de raciocínio 
bem rígido e lógico sobre o conhecimento. Quanto aos exercícios era 
somente questão de encontrar as respostas sem grande esforço”. 

G6 

“Foi complicado resolver situações-problemas, pois cada integrante do 
grupo tinha opiniões diferentes. Nos exercícios foi mais fácil porque a 
gente tinha opinião única e concreta, assim pudemos chegar a um 
denominador do que se pedia nos exercícios”. 

G7 

“A diferença é que nas situações-problemas, o grupo discutia sobre o 
tema para chegar a uma conclusão e respondendo os exercícios não, 
porque a gente já estava ligado no assunto e por isso que era mais fácil 
responder ao exercício”. 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Os grupos foram unânimes em salientar a diferença e a postura adotada 

por eles frente à atividade de resolução de problemas e a de responder aos 
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exercícios. O depoimento do G3 apresenta uma síntese do exposto, utilizando a 

palavra atividade como sinônimo de exercício: 

 

A diferença foi que na situação-problema tivemos que imaginar como teria 

acontecido e utilizar todos os conhecimentos para solucionar o problema. Nas atividades 

pudemos procurar em livros, internet e outros, e tudo que foi colocado em sala de aula 

(G3). 

 

O verbo imaginar aparece nos depoimentos dos grupos G1, G3 e G4. 

Acreditamos que eles tenham recorrido a esta palavra numa tentativa de 

descrever o esforço cognitivo, o raciocínio e a atenção consciente empregada na 

resolução dos problemas: 

 

“As situações-problemas exigiram de um todo: uma tinha de raciocínio bem 

rígido e lógico sobre o conhecimento” (G5). 

 

Obsevamos nesses depoimentos, a tentativa dos grupos em buscar um 

pensamento formalizado para responder às consignas. Mesmo com algumas 

respostas dos grupos desviando das expectativas, acreditamos que as 

discussões travadas no grande grupo tenham auxiliado o aclarar dos saberes, 

conceitos e concepções dos estudantes acerca dos temas abordados, visto que a 

participação de todos foi muito proveitosa, contribuindo com dúvidas, 

informações e pontos de vista distintos. G6 ressaltou como se deu essa 

interação: 

 

“Foi complicado resolver situações-problemas, pois cada integrante do grupo 

tinha opiniões diferentes” (G6). 

 

 Pozo (2002) aborda a diferença entre problemas e exercícios. O autor 

salienta que o processo empregado na resolução de problemas corrobora muito 

mais para a compreensão de conteúdo conceitual do que o processo realizado 

nas respostas aos exercícios: 
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Compreender requer propor as tarefas de aprendizagem com 
problemas para os quais é preciso encontrar resposta ou solução e não 
como exercícios nos quais se trata apenas de repetir respostas que 
tiveram êxito anteriormente ou que são recebidas já preparadas para o 
consumo cognitivo (POZO, 2002, p. 253). 

 

Importa salientar que “nem todas as tarefas escolares precisam 

representar um problema para o aluno” (POZO; POSTIGO, 1998, p.160). Os 

exercícios também são necessários e importantes para a compreensão de 

conceitos. Entretanto, uma ideia basilar subjacente ao processo de resolução de 

problemas é que o aluno possa perceber a imprevisibilidade da tarefa. Os 

estudantes necessitam tomar consciência de seus hábitos adquiridos na ação 

procedimental utilizada nas diferentes atividades. Vejamos alguns trechos dos 

depoimentos de cinco grupos sobre a postura dos estudantes com os exercícios: 

 

“Para responder os exercícios utilizamos os conhecimentos que aprendermos em 

sala de aula” (G1). 

 

“Nos exercícios propostos, tínhamos base concreta em todo o conceito e foi uma 

forma mais direta na resolução” (G4). 

 

“Quanto aos exercícios era somente questão de encontrar as respostas sem 

grande esforço” (G5). 

 

“Nos exercícios foi mais fácil porque a gente tinha opinião única e concreta, 

assim pudemos chegar a um denominador do que se pedia” (G6). 

 

“A gente já estava ligado no assunto e por isso que era mais fácil responder ao 

exercício” (G7). 

 

 Quando uma tarefa pode ser considerada como exercício ou problema? 

Esse limiar é uma linha tênue. A consideração de uma tarefa como problema ou 

exercício não diz respeito somente à postura dos estudantes: 
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A aceitação de uma tarefa como um problema não depende somente 
dos alunos. Depende também, em grande parte, de como ela foi 
apresentada e como o professor conduz a aula. Uma mesma tarefa 
tirada de qualquer livro-texto pode ser percebida pelos alunos como 
um exercício ou com um problema, dependendo de como percebam a 
sua funcionalidade dentro da aprendizagem, a partir da forma como o 
professor a apresenta, orienta a sua solução e a avalia (POZO; 
POSTIGO, 1998, p.159). 

 

Solicitamos também da professora regente um relato acerca de suas 

impressões gerais sobre a intervenção desenvolvida. A professora regente 

pontuou aspectos relacionados à metodologia e didática empregada, a 

participação dos estudantes, seu desenvolvimento profissional e avaliação. No 

trecho abaixo a docente fala sobre o planejamento da intervenção: 

 

“A prática pedagógica desenvolvida durante as aulas de Biologia contemplando 

alunos do 2º ano do Ensino Médio iniciou com planejamentos realizados 

colaborativamente, quando se buscou elaborar estratégias de investigação dos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos sobre o conteúdo proposto, seguido de 

elaborações de atividades, que tinham como propósito analisar as ideias dos mesmos 

sobre o aprendizado após as primeiras intervenções.  

O planejamento permitiu um norteamento do desenvolvimento da proposta de 

trabalho, contribuindo de forma oportuna para a aprendizagem dos alunos e no meu 

crescimento profissional como docente.  

Durante a realização, notei que os alunos carregam conjuntos de conceitos sobre 

o conteúdo de zoologia, elaborados a partir de suas vivencias no dia-a-dia. Pude perceber 

por parte de alguns alunos e por meio de questionamentos feitos por eles nos grupos e 

nas aulas em geral, que tais conhecimentos resistem a mudanças, principalmente 

quando são desmitificados com a inserção de conteúdos científicos e que a reconstrução 

ou desconstrução desses conceitos é importante para que o estudante possa aplicá-los de 

uma forma coerente na sua vida cotidiana.” (Professora regente). 

 

A professora ao falar da importância do planejamento coletivo realizados 

nos encontros pedagógicos e da primeira rodada de situações-problema, 

ressalta a busca e valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre 

o conhecimento zoológico. Para Pozo e Gómez Crespo (1998), o trabalho inicial 
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com problema, além de ativar e explicitar os conhecimentos prévios dos alunos 

os conduz à reflexão sobre estes conhecimentos quando precisarem comunicá-

los aos outros e a si próprios.  

 

Com essas tarefas, não são somente os professores que passam a 
conhecer as ideias implícitas que seus alunos possuem, mas o mesmo 
se aplica aos próprios. Para isso, é muito importante o trabalho em 
grupo, a necessidade de argumentar e convencer. Mas também é 
essencial a tarefa do professor, induzindo uma maior precisão e 
diferenciação conceitual, sugerindo outros argumentos e, finalmente, 
agindo como mediador na aprendizagem e na tomada de consciência 
dos alunos acerca de suas próprias ideias (POZO: GÓMEZ CRESPO, 
1998, p.91). 

 

Sobre o aprendizado de conceitos, a professora regente diz: “é importante 

para que o estudante possa aplicá-los de uma forma coerente na sua vida cotidiana”. 

Com isso compreendemos a importância de um trabalho voltado para o ganho 

conceitual, mas que essa construção ou assimilação de conceitos se dê de modo 

contextual para que não ocorra um aprendizado desprovido de aplicabilidade 

prática. Em outras palavras, quando abordamos os conteúdos zoológicos 

transversalmente com temas relacionados ao efeito HIPPO (HODSON, 2013) 

objetivamos facilitar aos estudantes a reflexão adequada nos momentos que 

pede tomada de decisão em situações concretas.   

Especificamente sobre a teoria da evolução e a abordagem filogenética 

nas aulas que contemplaram o conhecimento zoológico, a professora pontua: 

 

“É de suma importância trabalhar os conceitos de evolução com base no 

conhecimento científico e também de modo associado aos conhecimentos iniciais dos 

estudantes, pois permite que os alunos sistematizem e formulem novos conhecimentos a 

partir do que eles já sabiam. O aprendizado adquirido durante o estudo de zoologia 

contribui para que os alunos julguem e tomem decisões com relação ao modo de vida, 

relação ao ambiente e os seres vivos. 

Para trabalhar classificação dos seres vivos se faz necessário entender evolução. É 

importante que essa ideia seja reforçada junto aos alunos, partindo do pressuposto que 

classificar não seja apenar nomear e que o estudo dos seres vivos não se restrinja à 

memorização de nomes, ou seja, o conhecimento científico não é estático.  



 
 

130 

 Trabalhar zoologia partindo da historia evolutiva é uma proposta que já vinha 

sendo aplicada nos anos anteriores durante as aulas, porém não era muita aceita, pois 

essa abordagem não contemplava exatamente o programa de conteúdos do plano de 

curso anual da disciplina. Para que esse plano seja reformulado faz-se necessário o 

envolvimento de professores que lecionam na área, tornando mais difícil a mudança do 

mesmo.” (Professora regente). 

 

Amorim (1997) aponta que uma das vantagens da abordagem dos 

conteúdos sob a concepção da sistemática filogenética é a facilitação para a 

compreensão da diversidade biológica nos estudos de zoologia. Por outro lado, 

a sistemática filogenética ao evidenciar uma ancestralidade comum e os 

caracteres compartilhados dos animais “permite mostrar aos estudantes que 

existe uma continuidade na vida. Os seres vivos não se apresentam na natureza 

como estão nos livros didáticos, de forma linear, como uma scala naturae” 

(GUIMARÃES, 2005, p. 49). 

Oleques (2010) afirma que no ensino de zoologia, o professor deve 

possuir competências relacionadas tanto com o conhecimento científico, quanto 

às que dizem respeito aos conhecimentos pedagógicos. A autora sugere  

 

uma abordagem histórica do desenvolvimento do pensamento 
evolutivo em sala de aula, a fim de, desfazer algumas concepções 
equivocadas dos alunos. Para isso recomendamos uma formação 
epistemológica e histórica da ciência para os professores e futuros 
professores. Só assim eles terão consciência de seus equívocos e o 
quanto podem contribuir para uma formação científica adequada aos 
alunos (OLEQUES, 2010 p. 41). 

 

Mediante o relato da professora e pela postura que ela apresentou em 

sala de aula, não detectamos problemas relacionados ao conhecimento 

específico do Ensino de Zoologia, a compreensão de que a evolução é o tema 

basilar e central da Biologia e ao zelo pedagógico. A professora aponta a rigidez 

do currículo que às vezes configura um empecilho para o desenvolvimento de 

atividades que contemplem a história evolutiva dos seres vivos, numa visão 

mais ampla. Com relação à metodologia da Solução de problemas, a docente 

assinala:  



 
 

131 

“Ao iniciar os trabalhos, os alunos estranharam a metodologia aplicada durante 

as aulas e a forma de avaliação. O trabalho em grupo sequencial não é uma prática 

comum aplicada durante as aulas de Biologia. Porém os alunos se adaptaram bem, 

contribuindo com o desenvolvimento da aula. Os estudantes foram avaliados de forma 

processual, por meio das atividades desenvolvidas e pela participação em sala de aula.  

Essa prática pedagógica e a pesquisa em si permitiu meu amadurecimento no que 

se refere à aplicação de conteúdos, vivencia em sala de aula e análise da construção e 

formação de conhecimentos dos alunos por meio das avaliações, permitindo a aplicação 

de ideias inovadoras, renovando minha didática de trabalho e contribuindo para o 

desenvolvimento da minha pedagogia de trabalho.” (Professora regente). 

 

Em termos autoavaliativos, a docente contempla a importância da 

metodologia da Solução de Problemas para seu desenvolvimento profissional, 

considerando que ao refletir sobre a avaliação, ela visualiza o processo 

educativo não somente com o olhar sobre os estudantes, mas também 

ponderando sua prática pedagógica. A metacognição na metodologia da 

Solução de Problemas contempla aspectos relacionados ao desenvolvimento 

discente.  

A “ajuda pedagógica” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 1998) por parte do 

professor, auxilia de modo dosado os estudantes envolvidos no processo, 

considerando que nesse contexto  

 

Em um ensino baseado na resolução de problemas, a tarefa do 
professor é geralmente mais complexa, diversificada e sutil do que 
num ensino expositivo tradicional, mas essa maior complexidade é 
notada especialmente no caso dos problemas qualitativos (POZO; 
GÓMEZ CRESPO, 1998, p.80). 

 

A resolução de problemas não importa somente para ativação dos 

conhecimentos prévios, mas também para levar o estudante a “refletir sobre 

eles quando precisarem comunicá–los aos outros e a si próprios, por isso é 

muito importante o trabalho em grupo, a necessidade de argumentar e 

convencer” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 1998, p.91). Posteriormente, no décimo 

encontro (22/07/2013) solicitamos aos grupos de trabalho que registrassem 
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suas opiniões acerca do processo de resolução de problemas dizendo quais 

estratégias cognitivas o grupo utilizou para chegar às respostas e de que 

maneira conduziram as atividades (quadro 33). 

 

Quadro 33 – Estratégias utilizadas na resolução dos problemas. 

GRUPOS 

 

Quais estratégias o grupo utilizou para chegar às respostas na 
resolução dos problemas? 

 

G1 
“Nós usamos os conhecimentos de cada um. Através dos procedimentos 
das aulas fomos compreendendo e colocando em prática o que fomos 
aprendendo”. 

G2 
“Utilizamos métodos adquiridos anteriormente em outras séries e outras 
unidades. A estratégia utilizada foi falar que cada um entendia sobre o 
assunto e discutir e ter uma resposta concreta”. 

G3 
“Utilizamos os critérios das aulas que foram dadas, tudo que foi falado 
nós absorvemos e procuramos entrar em consenso para cada um do 
grupo dar sua opinião sobre seu conhecimento e chegar às respostas”. 

G4 
“Usamos alguns conhecimentos já obtidos e outros com o decorrer das 
aulas foi adquirido. No formato de discussão entre o grupo, tiramos 
dúvidas com os professores para chegar a um consenso”. 

G5 
“O grupo usou o conhecimento que tinha adquirido nos programas de 
televisão, rádio, livros e assuntos que já tinham estudado na matéria”. 

G6 
“Usamos aprendizado em sala de aula e os debates entre os grupos e 
também usamos conhecimento dos componentes do grupo para podermos 
discutir e assim chegar a um consenso lógico”. 

G7 
“Através dos conteúdos que os professores nos ensinaram e também nós 
já tínhamos estudado alguns assuntos abordados”. 

Fonte: Dados do pesquisador. 

 

Os vocábulos conhecimento, assunto e conteúdo aparecem com frequência 

nas transcrições dos grupos o que demonstra, conforme Pozo (1998) que a 

quando se pede que os estudantes selecionem os pontos mais importantes na 

resolução de problemas, eles se referem mais aos objetos de estudos ou as 

terminologias mencionadas no problema. Raramente mencionam os pontos de 

segunda ordem, relacionados com os processos de resolução, os quais não são 

diretamente perceptíveis pelos estudantes. 

Pozo e Gómez Crespo (1998), além de reforçarem a importância do 

trabalho em grupo, diz que a tarefa do professor é essencial para conduzir os 

estudantes à comunicação de conceitos. Nas discussões do grupo os estudantes 
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precisam argumentar e convencer, isso os auxilia na tomada de consciência 

acerca de suas próprias ideias.  

No entanto, essa consciência está atrelada ao domínio dos procedimentos 

envolvidos na resolução dos problemas, contudo as atitudes dos estudantes 

estão muito mais fortemente condicionadas ao conteúdo conceitual das tarefas. 

Segundo Pozo e Postigo (1998) o conhecimento procedimental relaciona-se com o 

saber fazer, enquanto o conhecimento declarativo nos permite verbalizar o que 

está sendo realizado. Em seus depoimentos os estudantes deram foco mais ao 

conhecimento procedimental, relacionado ao processo de resolução de modo 

generalista, com vistas para os conteúdos conceituais utilizados, do que 

explicitar como se deu o processo de solução. 

O conhecimento de mundo (KOCH; TRAVAGLIA, 2003) tem acentuado 

relevo nas tarefas que carecem de argumentação. Além dos conteúdos 

escolares, a vivência do estudante é fator importante para que eles obtenham 

sucesso com esse tipo de atividade. O G5 faz essa observação ao dizer que 

utilizou além dos conhecimentos que já tinham estudado na matéria, também 

recorreram a informações adquiridos por meio de programas de televisão, rádio 

e livros. Nisso, o professor deve ser um influenciador e orientador para que os 

estudantes busquem, de modo adequado, outras fontes de informações para 

enriquecer seu conhecimento. 

A reflexão sobre o próprio conhecimento acontece no contexto da 

interação e da comunicação com seus pares e de forma muito fundamental, sob 

a orientação e supervisão do professor, como evidencia G4 em seu depoimento. 

Devemos favorecer as discussões dos alunos entre si, permitindo que a maioria 

exponha as suas ideias ajudando o surgimento de ideias novas, inclusive 

contraditórias. Para Pozo (2002) o conflito, nessa relação, é condição necessária 

para promover aprendizagem, sendo que a cooperação entre os estudantes 

contribui para a promoção de resultados satisfatórios na aprendizagem, 

incentivando de modo construtivo, a reflexão sobre o conhecimento em 

situações concebidas como problemas. Nesse sentido, Sasseron et al. (2011a) 

salientam que 
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As conversas, as discussões, a explicitação e a tomada de consciência 
dos resultados advindos de atividades ou de outras fontes de 
informações, as divergências e as confluências em torno de um 
mesmo tema, todas estas são algumas das formas por meio das quais 
as ideias são colocadas em cena e consideradas na sala de aula. São 
estes diferentes momentos de expressão que levam à percepção de 
como se conectam as diversas informações e que permitem o 
agrupamento lógico das pequenas peças das falas na elaboração de 
um argumento que denota a compreensão do fenômeno debatido seja 
construído (SASSERON; CARVALHO, 2011a, p. 254). 

 

O desencadeamento lógico das “pequenas peças” reportado no trecho 

supracitado é evidenciado nos eventos que necessitam de comunicação da 

informação. Pelo exame desses eventos, por meio das análises das respostas 

apresentadas nas consignas, detectamos a ausência de competências linguísticas 

nas comunicações dos estudantes e julgamos que a argumentação precária 

deve-se a deficiente alfabetização científica. 

A alfabetização científica só é construída por meio de um percurso 

escolar eficaz, que podemos chamar de Trilhas Pedagógicas, concebendo 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“ (OLIVEIRA, 2013, p. 22). 

A descontinuidade do conhecimento da área foi perceptível nesta 

intervenção. As evidências na análise realizadas confirmam a omissão de 

conceitos básicos da área, apontando a debilidade da alfabetização científica 

dos conteúdos zoo-evolutivo, explicitada na lacuna percebida na comunicação 

da informação provocada pela não utilização do vocabulário básico de 

conceitos científicos ou de seu uso adequado. 

Segundo Sasseron et al. (2011b) um dos eixos estruturantes da 

alfabetização científica refere-se à compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos científicos fundamentais e diz respeito à 

possibilidade:  

 

(...) de trabalhar com os alunos a construção de conhecimentos 
científicos necessários para que seja possível a eles aplicá-los em 
situações diversas e de modo apropriado em seu dia-a-dia. Sua 
importância reside ainda na necessidade exigida em nossa sociedade 
de se compreender conceitos-chave como forma de poder entender até 
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mesmo pequenas informações e situações do dia-a-dia (SASSERON; 
CARVALHO, 2011b, p. 75). 

 

 Nesse sentido é que uma prática pedagógica do Ensino de Zoologia, 

atrelado à filogenia, necessita ser contextualizada tanto no sentido sócio 

geográfico do estudante, quanto ao contexto das necessidades de alfabetização 

científica.  

Segundo Sá et al. (2011) estudos apontam a área de Biologia como carente 

da realização de mais trabalhos que favoreçam a prática argumentativa dos 

estudantes e para nós, uma argumentação só se desenvolve mediante a 

construção de argumentos sólidos, construídos por meio de práticas que 

favoreçam a assimilação conceitual de modo autoral, desafiador e 

contextualizado. Para tanto, além de demandas de outras ordens, faz-se 

necessária mudança na epistemologia do professor (CACHAPUZ, 2005) e que 

docentes e discentes envolvidos nesse processo possam estar conscientes do 

significado do que é aprender a aprender, levando-os a uma tomada de 

consciência no campo didático-pedagógico do Ensino de Zoologia. 

 Até aqui descrevemos e analisamos todo o processo realizado sustentado 

no pronome “nós” porque o grupo colaborativo formado pela orientadora, 

professora regente e por mim e outros colaboradores compartilhou da gênese 

dessa pesquisa, sua aplicação e considerações em maior ou menor escala.  

Entretanto utilizo agora o pronome na primeira pessoa para registrar algumas 

impressões e implicações mais particulares. 

 Em meu lidar pedagógico sempre acreditei no pensamento de que todo 

professor deveria ser cônscio de seu trabalho. Em nenhum momento ele deveria 

atuar de modo automatizado. Esta “consciência didática” abarca noções de 

planejamento, conteúdo conceitual e o conhecimento do contexto do onde e 

como realiza seu trabalho.  

Esta pesquisa me alegra porque durante seu desenvolvimento pude 

encontrar na literatura e nas discussões estabelecidas respaldos para reflexões 

geradas durante minha prática como professor de Ciências e como gestor 

escolar. Entre outros fatores de relevo no processo educativo, o senso de 

continuidade é um dos mais importantes. Cada ação desenvolvida necessita de 
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subsunçores sociais ou pedagógicos que são a base para o desenvolvimento 

satisfatório das ações no presente. A ação no presente também deve ser 

concebida como a construção de um subsunçor do que está por vir. Por isso 

comungo da ideia das Trilhas Pedagógicas, expressão introduzida por Oliveira 

(2013) em sua dissertação de mestrado.  

Essa continuidade refere-se ao processo mais amplo do sistema 

educacional. Em termos restritos, menciono a necessidade de inteiração da 

filosofia do campo do conhecimento em que se atua. Isso poderia ter evitado, 

em minha prática leiga de professor de Ciências, por exemplo, que eu abordasse 

a evolução como um tema pontual.  

Essa temática era abordada como um capítulo isolado do livro didático e 

posteriormente eu seguia taxonomizando os seres vivos durante o restante do 

ano, sem estabelecer nexos com o capítulo inicial e sem direcionar sempre a 

audição para os temas emergentes que balbuciavam na parte externa da escola. 

Algumas tarefas eram desenvolvidas por mim de modo intuitivo, munido do 

conteúdo conceitual e com muito zelo pedagógico, mas desprovido dos 

conhecimentos e reflexões que este estudo e parcerias me proporcionaram. 
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CAPÍTULO 5 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de ensino aprendizagem se dá de modo complexo. Nos 

conteúdos estão inseridos aspectos de ordem conceitual, atitudinal e 

procedimental (COLL, 1992), além de condições ambientais, psicológicas e 

fisiológicas que também exercem influência nesse arrolamento. Ponderando 

esse universo, esse estudo não poderia dar conta de todos esses fatores 

centrados no que diz respeito à área conceitual do Ensino de Zoologia e 

contribuições pedagógicas da Solução de Problemas.  

Retornemos às motivações dessa pesquisa e ao seu desenvolvimento. 

Levando a consideração a crença de que havia um panorama de progressos, 

desafios e possibilidades referentes ao Ensino de Zoologia, centramo-nos numa 

perspectiva construtivista e estruturamos uma intervenção com o objetivo 

principal de analisar os entraves e avanços de uma proposta pedagógica para o Ensino 

de Zoologia no Ensino Médio baseada na perspectiva da Solução de Problemas. Como 

desdobramentos, elencamos os objetivos específicos:  

i) Elaborar e desenvolver durante uma unidade didática, uma proposta 

pedagógica para o Ensino de Zoologia com base na Solução de Problemas; 

ii) Analisar o desenvolvimento da prática pedagógica realizada; 

iii) Avaliar as contribuições da proposta pedagógica para o processo de 

ensino-aprendizagem no que se refere ao conhecimento zoológico. 

No capítulo 1 dialogamos com as bases documentais e teóricas para o 

Ensino de Ciências e Zoologia, visando a organização da proposta relatada no 

primeiro objetivo específico, cuja construção deu-se sob um olhar teórico com o 

intuito de nos situar no campo investigado. Considerar o Ensino de Zoologia, 

evolutivamente, balizado nos conceitos da sistemática filogenética e outros 

enfoques também se faz necessário quando se considera o ritmo acelerado de 

perda de diversidade apontado em listas e livros vermelhos de fauna ameaçada 

de extinção, no Brasil e no mundo.  

Abordar o Ensino de Zoologia priorizando estes temas emergentes é sem 

dúvida salutar e necessário, mas que isso por si só não constitui garantia de que 
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o conhecimento desta área se construa de modo eficaz. Corroborando então 

com os pressupostos filosóficos desta pesquisa, no capítulo 2 conduzimos a 

discussão acerca do trabalho com problemas no Ensino de Ciências, numa 

perspectiva construtivista, até explorarmos os desdobramentos da Metodologia 

da Solução de Problemas, cujos procedimentos foram empregados na proposta 

pedagógica prevista nos objetivos dessa intervenção.  

Ainda no capítulo 2 foi necessário ampliar nossa discussão sobre o 

procedimento da comunicação da informação na solução de problemas. As 

análises prévias dos resultados da intervenção nos conduziram em ajuizar a 

estrutura textual dos estudantes no que concerne aos escritos apresentados 

como respostas às situações-problema, por isso também foi constituído, 

posteriormente, diálogo com autores da área da linguística. 

No capítulo 3 delimitamos e apresentamos as bases teórico-

metodológicas desse trabalho, situando o leitor e a leitora ao conhecimento de 

como organizamos a proposta, quais temas e conteúdos foram abordados, o 

cronograma e dinâmica de realização das atividades e a construção das 

categorias e subcategorias de análise. 

Prossigamos da proposta à prática pedagógica analisada no capítulo 4. 

Quanto aos avanços obtidos podemos elencar, inicialmente, que em relação ao 

conteúdo procedimental obtivemos excelentes resultados, tanto pelos 

depoimentos dos estudantes, quanto pelo que foi constatado em sala de aula.  

O bom planejamento das ações contribuiu para a motivação dos 

estudantes e para a realização dessa proposta robusta que exigiu criatividade e 

fundamentação para a elaboração de estratégias contextualizadas. As tarefas 

nos levaram a crer que os temas da Zoologia na perspectiva da biodiversidade 

não implicam somente aspectos conceituais e conservacionistas, mas também 

compreende dimensões  culturais, econômicas, sociais e ambientais envolvidas 

nos desafios desse campo de estudo, conforme levantado por Marandino e 

colaboradores (2009, p. 189).  

Os entraves surgiram inicialmente no planejamento da proposta com 

relação ao tempo e disponibilidade dos envolvidos no grupo colaborativo da 

organização. No contexto da sala de aula, o professor e o próprio sistema de 
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ensino são conduzidos a “dar conta” do conteúdo programático fazendo com 

que as aulas sejam aceleradas e conteudísticas. Essa “pressão” fez com que não 

pudéssemos usufruir mais tempo com a prática.  

Também foram detectadas limitações perante a postura dos estudantes 

que, apesar da receptividade à proposta, estão acostumados ao pragmatismo 

das aulas que quase sempre ocorrem de modo tradicionalista. Outro entrave 

constatado diz respeito às limitações da alfabetização científica detectada pela 

ausência de vocabulário específico na argumentação dos estudantes, o que 

julgamos ser produto de uma Trilha Pedagógica não construída.  

Avançamos, todavia, ao conjecturar que essa proposta pedagógica 

permite ser utilizada tanto para suscitar conhecimentos prévios dos estudantes, 

como para avaliar os conteúdos trabalhados. A solução de problemas tem se 

mostrado como um meio potencial para permitir o fluir de conhecimentos 

prévios e, por conseguinte conduzir à construção de um conhecimento 

dinâmico, eficaz e dotado de sentido para os estudantes e para o campo 

conceitual no Ensino de Zoologia. 

Não devemos considerar a solução de problemas somente como um 

elemento motivador ou um objeto didático para tornar mais atraente e fácil a 

aprendizagem dos conceitos. A solução de problemas pode ser também, com 

toda legitimidade, o próprio componente de aprendizagem nessa área, pois 

suas estratégias são importantes para o amadurecimento cognitivo dos 

estudantes, quando se valoriza o processo de solução. 

O Ensino de Zoologia necessita ser abordado de modo dinâmico e 

contextualizado por meio de práticas pedagógicas que permitam ao estudante a 

percepção dos problemas locais e universais, agindo sobre eles de maneira 

eficaz, realizando análises e inferências com a bagagem conceitual que os 

permita agir de modo correto e estabelecendo nexo entre o conhecimento 

escolar e seu cotidiano. 

Contudo, por questões metodológicas não adentramos com maior vigor 

na potencialidade dessa metodologia em propiciar a criticidade dos estudantes, 

a qual também pode contemplar conteúdos atitudinais. No bojo das consignas 

não deixamos de lado questões sociais. Pelo oposto, aproveitamos os ensejos e 
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desenvolvemos proveitosos debates de cunho crítico. Ao nosso modo, 

compreendemos que uma criticidade ativa é subsidiada pela assimilação dos 

conteúdos conceituais, os quais constituirão elementos para uma argumentação 

sólida e para a tomada de decisão frente a situações concretas. 

A interface entre o Ensino de Zoologia e a Metodologia da Solução de 

Problemas tem se mostrado como um espaço oportuno para que esse ensino 

não fique atrelado ao campo do livro didático e memorístico. A proposta sugere 

suportes instrumentais e reflexivos para melhor minimizar o fosso entre as 

relações teoria e prática, culminando num fazer pedagógico aprimorado que 

propicie a formação continuada ao professor no Ensino de Zoologia. 

No que diz respeito ao desenvolvimento profissional docente, a 

Consciência didática exige que o professor, perante a relação currículo-

desempenho, extrapole o domínio dos conteúdos programáticos. Além de saber 

e dominar claramente quais são os conteúdos conceituais mais importantes de 

sua disciplina, os docentes também necessitam ter clareza e explicitar os 

conteúdos procedimentais do currículo de ciências.  

A proposta exige criatividade e fundamentação para elaboração das 

questões de maneira contextualizada. 

Tanto os entraves quanto os avanços foram elementos importantes para a 

nossa reflexão acerca da concepção de um Ensino de Zoologia que considere os 

conhecimentos que os estudantes já possuem e que aprecia os obstáculos 

presentes nesse percurso, os quais são fortes, porém não intransponíveis.  

Algumas dessas reflexões nos levaram a percepção de que não basta apenas 

ensinar conteúdos, é necessário planejamento e conhecimento de, pelo menos, 

premissas básicas do campo do saber em foco.  

Um ensino dinâmico, além do desempenho adequado do professor e de 

tantas outras demandas, também necessita que o estudante tenha trilhado um 

caminho pedagógico bem construído. Porém, nunca é tarde para se reconstruir 

e realizar investigações que possam detectar falhas e sugerir possibilidades de 

mudanças nesses cenários. 

Por questões de ordem cronológica não nos aprofundamos na análise 

particular dos processos cognitivos mobilizados pelos estudantes perante a 
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solução de problemas. Se as questões relacionadas à argumentação foram 

entraves, também nos levam a conceber abordagens cujas ações pedagógicas 

favoreçam a manifestação de argumentação segura e convincente.  

Todo esse processo nos conduz e nos estimula a uma maior investigação 

dos elementos produzidos pelos estudantes ante essas tarefas, questionando-os 

sobre os critérios de seus argumentos e em maior amplitude averiguando o 

processo de aprendizagem dos conteúdos conceituais. Importa ainda verificar 

as contribuições de tarefas onde os estudantes também possam se propor 

problemas, fato que não foi realizado em nossa prática.  

Essas são aspirações para futuras investigações, enquanto isso, sigamos 

construindo trilhas que nos permitam continuar ensinando e aprendendo 

zoologia. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO DA ESCOLA 
____________________________________________________________ 

 
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FIRMO NUNES DE OLIVEIRA 

BAIRRO JOAQUIM ROMÃO, JEQUIÉ - BA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DA ESCOLA 

 

Eu, Itamar Soares Oliveira, aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 

UESB/Jequié - BA, solicito consentimento da direção do Colégio Estadual Professor 

Firmo Nunes de Oliveira, representada por____________________________________, 

para a realização da pesquisa “Ensinando e aprendendo Zoologia: análise de uma prática 

pedagógica baseada na solução de problemas”, a ser desenvolvida na disciplina de 

Biologia, no 2º ano do Ensino Médio no turno matutino, sob a orientação da Professora 

Dra. Lilian Boccardo (UESB–Jequié), juntamente com a professora regente da turma 

Deise Bastos. 

 

O objetivo da pesquisa é elaborar e desenvolver junto com a professora regente, uma 

sequência didática com bases nos conteúdos curriculares previstos para o período sob a 

abordagem da metodologia da solução de problemas. A pesquisa será realizada a partir 

do dia 06/05/2013, durante a II unidade didática. As aulas serão ministradas pelo 

pesquisador e pela professora regente. A participação dos educandos na pesquisa se dará 

de forma voluntária, não causando qualquer tipo de prejuízo ou constrangimento.  

 

Durante a pesquisa os alunos assistirão às aulas, participarão das diversas atividades e, 

serão avaliados. Algumas fotos poderão ser feitas durante o processo. O anonimato dos 

estudantes será preservado 

 

O resultado final da pesquisa será divulgado na dissertação de mestrado do estudante 

Itamar Soares Oliveira.. 

 

Jequié–Bahia, ____/____/______ 

 

_____________________________________________________ 
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APÊNDICE B –  
TERMO DE CONSENTIMENTO DA PROFESSORA REGENTE 

____________________________________________________________ 
 

 
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FIRMO NUNES DE OLIVEIRA 

BAIRRO JOAQUIM ROMÃO, JEQUIÉ - BA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DA PROFESSORA REGENTE 

 

Eu, Itamar Soares Oliveira, aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 

UESB/Jequié - BA, solicito consentimento da Professora Deise Bastos para a realização 

da pesquisa “Ensinando e aprendendo Zoologia: análise de uma prática pedagógica 

baseada na solução de problemas”, a ser desenvolvida na disciplina de Biologia, no 2º 

ano do Ensino Médio no turno matutino, sob a orientação da Professora Dra. Lilian 

Boccardo (UESB–Jequié). 

 

O objetivo da pesquisa é elaborar e desenvolver junto com a professora regente, uma 

sequência didática com bases nos conteúdos curriculares previstos para o período sob a 

abordagem da metodologia da solução de problemas. A pesquisa será realizada a partir 

do dia 06/05/2013, durante a II unidade didática. As aulas serão ministradas pelo 

pesquisador e pela professora regente. A participação dos educandos na pesquisa se dará 

de forma voluntária, não causando qualquer tipo de prejuízo ou constrangimento.  

 

Durante a pesquisa os alunos assistirão às aulas, participarão das diversas atividades e, 

serão avaliados. Algumas fotos poderão ser feitas durante o processo. O anonimato dos 

estudantes será preservado. O nome da professora regente será divulgado. 

 

O resultado final da pesquisa será divulgado na dissertação de mestrado do estudante 

Itamar Soares Oliveira.  

 

Jequié–Bahia, ____/____/______ 

 

_____________________________________________________ 
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APÊNDICE C –  
TERMO DE CONSENTIMENTO DOS ESTUDANTES 

____________________________________________________________ 
 

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FIRMO NUNES DE OLIVEIRA 

BAIRRO JOAQUIM ROMÃO, JEQUIÉ - BA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO - ESTUDANTE 

 

Eu, Itamar Soares Oliveira, aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 

UESB/Jequié - BA, juntamente com a professora Deise Bastos realizaremos a pesquisa 

“Ensinando e aprendendo Zoologia: análise de uma prática pedagógica baseada na 

solução de problemas”, a ser desenvolvida na disciplina de Biologia, no 2º ano do 

Ensino Médio no turno matutino, sob a orientação da Professora Dra. Lilian Boccardo 

(UESB–Jequié). 

 

O objetivo da pesquisa é elaborar e desenvolver junto com a professora regente, uma 

sequência didática com bases nos conteúdos curriculares previstos para o período sob a 

abordagem da metodologia da solução de problemas. A pesquisa será realizada a partir 

do dia 06/05/2013, durante a II unidade didática. As aulas serão ministradas pelo 

pesquisador e pela professora regente. A participação dos educandos na pesquisa se dará 

de forma voluntária, não causando qualquer tipo de prejuízo ou constrangimento.  

Durante a pesquisa os alunos assistirão às aulas, participarão das diversas atividades e, 

serão avaliados. Algumas fotos poderão ser feitas durante o processo. O anonimato dos 

estudantes será preservado. O nome da professora regente será divulgado. 

O resultado final da pesquisa será divulgado na dissertação de mestrado do estudante 

Itamar Soares Oliveira.  

 

Eu, ____________________________________, ____ de idade, concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa. 

 

Jequié–Bahia, ____/____/______ 

 

_____________________________________________________ 



 
 

154 

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL 
____________________________________________________________ 
 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Departamento de Ciências Biológicas – DCB 

Mestrado Acadêmico em Educação Científica 

e Formação de Professores – PPG ECFP 

 
 

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FIRMO NUNES DE OLIVEIRA                   

DATA:___/____/____DISCIPLINA: Biologia     TURNO: ___________    

SÉRIE: ___________TURMA: _____  PROFESSORES: Deise Bastos e Itamar Soares    

NOME: _________________________________________________________________      

QUESTIONÁRIO 

Sexo: (   ) masculino  (   ) feminino Idade: Email: 

Endereço: 

Estado onde nasceu: Cidade onde nasceu: 

Quantas pessoas moram com você? 

Meio de transporte que utiliza para vir à escola? 

(   ) moto própria    (   ) moto táxi      (   ) carro 

próprio     

(   ) transporte público   (   ) bicicleta     (   ) nenhum 

Seu Ensino Fundamental foi 

cursado: 

(    ) Todo na escola pública  

(    ) Todo na escola particular   

(    ) Maior parte na escola pública   

(    ) Maior parte na escola particular 

Onde cursou a maior parte do Ensino Fundamental? 

Porque escolheu o CEPFNO para estudar? 

 

Como você avalia o seu 1º ano do Ensino Médio?    

(    ) Ruim       (   ) Bom     (    ) Regular      (    ) Ótimo        

Por quê?__________________________________________________________________ 

Qual curso superior você pretende cursar? 

Atualmente você:  (   ) Apenas estuda   (   ) Trabalha e estuda     

Em que trabalha?__________________________________________________________ 

Quais meios de comunicação você mais utiliza para manter-se atualizado? 

 (   ) Jornal       (    ) Revistas       (    ) Radio      (    ) TV       (   ) Internet     (    ) Outra. 

Qual?____________________________________________________________________ 

Você utiliza computador? Em qual das situações você se enquadra melhor?  

(   )  Sim. Utilizo mais frequentemente como programador  

(   )  Sim. Utilizo mais frequentemente como digitador (Word, Excel, Power point, etc.) 

(   )  Sim. Utilizo mais frequentemente a Internet  

(   )  Não utilizo computador  

Quantos livros em média você costuma ler por ano? 
(  ) Nenhum   (  ) Um livro    (  ) De 2 a 3 livros    (  ) De 3 a 4 livros    (  ) De 4 a 5 livros   

(  ) Mais de 5 livros  

Qual o nome do último livro que você leu?_____________________________________ 
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Você participa de alguma destas atividades?  

(   ) Capoeira, judô, karatê ou outras lutas  

(  ) Futebol, vôlei, basquete, natação ou outros esportes 

(   ) Atividades artísticas ou culturais (artes cênicas, dança, artes musicais, literatura, 

artesanato, etc.) 

(   ) Outra atividade recreativa. Qual? ________________         (   ) Não participo  

Qual o grau máximo de escolaridade do seu pai? 
(  ) Ensino fundamental incompleto 

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

Qual o grau máximo de escolaridade da sua mãe? 

(  ) Ensino fundamental incompleto 

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

(  ) Pós-Doutorado 

(  ) Desconheço 

Em relação à religião, você diria que é: 

(  ) Ateísta 

(  ) Agnóstico 

(  ) Acredito em Deus mas não sigo nenhuma religião 

(  ) Católico 

(  ) Católico não praticante 

(  ) Protestante (evangélico, batista, mórmon, calvinista, luterano, testemunha de Jeová ou 

outro) 

(  ) Espírita kardecista 

(  ) Praticante de religião afro-brasileira (umbanda, candomblé) 

(  ) Tenho outra religião. Qual? _______________________________ 

(  ) Prefiro não declarar 

Em relação à religião, você diria que sua família (ou a maior parte dos seus familiares) 

é: 

(  ) Ateísta 

(  ) Acredita em Deus mas não segue nenhuma religião 

(  ) Católica 

(  ) Católica não praticante 

(  ) Protestante (evangélica, batista, mórmon, calvinista, luterana...) 

(  ) Espírita kardecista 

(  ) Praticante de religião afro-brasileira (umbanda, candomblé) 

(  ) Outra religião. Qual? _______________________________ 

(  ) Prefiro não declarar 
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APÊNDICE E – 1ª RODADA DE SITUAÇÕES-PROBLEMA  
____________________________________________________________ 
 

 
 

ANÁLISE DE SITUAÇÕES-PROBLEMAS 
 

 

1 – Observe a tirinha a seguir e comente sobe o assunto discutido ente Mafalda e seu amigo. 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2 - A equipe do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis) numa visita à Feira Livre do bairro Joaquim Romão, constatou a venda 

clandestina de animais silvestres abatidos para consumo, entre eles o lagarto Teiú 

(Tupinambis merianae), encontrado em remanescentes da mata atlântica na região de 

Florestal, distrito da cidade de Jequié. Qual sua opinião sobre este fato? 

__________________________________________________________________________ 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Departamento de Ciências Biológicas – DCB 

Mestrado Acadêmico em Educação Científica 

e Formação de Professores – PPG ECFP 

 
 

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FIRMO NUNES DE OLIVEIRA 
 

               DATA:___/____/____ DISCIPLINA: Biologia     TURNO: ______________ 

SÉRIE: ______  TURMA:________  PROFESSORES: Deise Bastos e Itamar Soares    

GRUPO Nº: 1(   )     2(   )    3(   )    4(   )    5(   )    6(   )    7(   ) 

 NOMES: _________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3 – Foi publicada num Blog uma notícia, informando que acontecerá na caatinga do 

município de Jequié, o 1º Torneio de caça da região, cuja premiação em dinheiro será no 

valor de R$ 1.000,00 para o caçador que coletar o maior número de espécies. Qual sua 

opinião sobre este assunto? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4 – As mariposas são insetos lepidópteros que tem as características de apresentar voo 

noturno, podem ter coloração escura e também ser conhecidas em alguns lugares como 

bruxas. “Seu” José tem chamado a atenção da vizinhança pela criação de mariposas 

Parapoynx restingalis, uma espécie encontrada no estado da Bahia e que se encontra em 

risco de extinção. Muita gente tem criticado o criatório de mariposas, dizendo que é uma 

perda de tempo cuidar de animais feios e sem utilidade... E que você pensa sobre este fato? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5 - Próximo ao distrito de Itajurú algumas pessoas comentam e repassam a informação de que 

foi visto um animal com características desconhecidas até então pelos moradores daquela 

localidade. Segundo relatos, esse animal teria o corpo coberto de pelos, possui bico 

semelhante ao de um pato e que amamenta os filhotes... Será que este fato tem fundamento? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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6 - As Cabras (Capra aegagrus) são animais muito bem adaptados ao clima do sertão como 

podemos observar na cidade de Jequié. Esses animais foram domesticados, por volta do ano 

7000 a.C. no Oriente Médio. Como essa espécie teria chegado à nossa região? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7 - Ratos e morcegos compartilham alguns locais de "moradia" (telhados, galpões, etc.). 

Algumas espécies de morcegos consomem frutas, néctar ou insetos, podendo também ter a 

ocorrência de espécies hematófagas. Os ratos são animais de hábitos noturnos, vivem em 

colônias e podem apresentar hábitos alimentares bastante variados. Algumas espécies de 

ratos quando envelhecem criam asas e se transformam em morcegos. Analise estas 

informações. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8 - Estudantes do 2º ano do Ensino Médio da Escola Firmo Nunes reclamaram bastante da 

professora de Biologia, por terem recebido nota baixa num trabalho escolar. A docente pediu 

que os estudantes construíssem um terrário e colocassem animais anelídeos para serem 

observados. Os estudantes coletaram alguns diplópodos (gongolos/gongos), colocaram no 

terrário e justificaram que era a “mesma coisa”. Por que os alunos receberam nota baixa na 

atividade? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – AVALIAÇÃO DAS SITUAÇÕES-PROBLEMAS - I  
____________________________________________________________ 
 

 

AVALIAÇÃO DAS SITUAÇÕES-PROBLEMAS 
 

1 – Qual a opinião do grupo em relação às situações-problemas resolvidas na última 

aula? (fácil, difícil, complicado): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2 -  Qual a opinião do grupo em relação aos conteúdos e temas abordados? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3 - Se o grupo teve alguma dificuldade para responder as questões indique quais foram 

estas dificuldades: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Departamento de Ciências Biológicas – DCB 

Mestrado Acadêmico em Educação Científica 

e Formação de Professores – PPG ECFP 

 
 

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FIRMO NUNES DE OLIVEIRA 
 

               DATA:___/____/____ DISCIPLINA: Biologia     TURNO: ______________ 

SÉRIE: ______  TURMA:________  PROFESSORES: Deise Bastos e Itamar Soares    

GRUPO Nº: 1(   )     2(   )    3(   )    4(   )    5(   )    6(   )    7(   ) 

 NOMES: _________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G – AVALIAÇÃO DAS AULAS 
____________________________________________________________ 
 

 

AVALIAÇÃO DAS AULAS 
 

1 – Qual a opinião do grupo em relação às aulas de biologia das últimas semanas? 

(como foram as aulas, como o conteúdo foi trabalhado pelos professores)? Como as 

aulas poderiam ficar melhores? 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2 - Qual a opinião do grupo em relação aos conteúdos estudados? (fácil, difícil, 

complicado). O grupo compreendeu bem os conteúdos? 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3 - Qual a importância dos assuntos estudados para nossa vida? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Departamento de Ciências Biológicas – DCB 

Mestrado Acadêmico em Educação Científica 

e Formação de Professores – PPG ECFP 
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               DATA:___/____/____ DISCIPLINA: Biologia     TURNO: ______________ 

SÉRIE: ______  TURMA:________  PROFESSORES: Deise Bastos e Itamar Soares    

GRUPO Nº: 1(   )     2(   )    3(   )    4(   )    5(   )    6(   )    7(   ) 

 NOMES: _________________________________________________________________ 
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APÊNDICE H – 2ª RODADA DE SITUAÇÕES-PROBLEMA  
____________________________________________________________ 

 

ANÁLISE DE SITUAÇÕES-PROBLEMAS / Parte II 
 

 
1 – Do ponto de vista evolutivo essa situação seria possível? Justifique.  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

2 - Surgiu uma novidade no comércio da cidade: Um pet shop recém-inaugurado resolveu 

inovar nos negócios, passando a vender caramujos africanos (Achatina fulica) para seus 

clientes. No anúncio a loja garante que o animal não oferece nenhum problema para o meio 

ambiente e, por isso pode ser criado normalmente no quintal das residências para fins 

comestíveis. Você compraria este animal? Por quê? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Departamento de Ciências Biológicas – DCB 

Mestrado Acadêmico em Educação Científica 

e Formação de Professores – PPG ECFP 

 
 

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FIRMO NUNES DE OLIVEIRA 
 

               DATA:___/____/____ DISCIPLINA: Biologia     TURNO: ______________ 

SÉRIE: ______  TURMA:________  PROFESSORES: Deise Bastos e Itamar Soares    

GRUPO Nº: 1(   )     2(   )    3(   )    4(   )    5(   )    6(   )    7(   ) 

 NOMES: _________________________________________________________________ 

 

Os Flintstones foi uma série de televisão animada 

produzida pela Hanna-Barbera de 1960 a 1966. O 

desenho retrata o cotidiano de uma família de classe 

média da Idade da Pedra.  A família Flintstone vive na 

cidade pré-histórica de Bedrock. Fred, o chefe da 

família, trabalha numa pedreira, dirige um carro com 

rodas de pedra, cuja propulsão é os seus pés, e tem um 

dinossauro, chamado Dino, como animal de estimação.                     

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Flintstones 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Flintstones
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3 – Analise a seguinte situação: 
Maristela caminhando pela praia, encontrou na areia, algo que lhe causou curiosidade. 

Dirigiu-se então a um pescador:  

- Bom dia! 

- Bom dia! 

- Por favor, o senhor saberia nos dizer o que é isso?   

- Oxe! Isso é uma esponja. 

- Esponja? Mas é animal, é planta, o que é? 

- Se é planta ou animal eu não sei não.  

O que eu sei é que ele é gerado da espuma do mar, depois ele se prende nas pedras, cresce, 

solta e a maré traz pra areia. 

- Ah! Bom, Muito obrigada! 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

4 – Um grupo de piscicultores trouxe o peixe amazônico conhecido como tucunaré (Cichla 

sp.) para criação no lago da Barragem da Pedra. O objetivo, na época, era o controle das 

piranhas que cortavam as redes para se alimentar do pescado, machucavam os pescadores 

etc..  Algum tempo depois desta introdução, foi percebido um declínio da produção 

pesqueira naquela parte do Rio das Contas, que pode ser observado até os dias atuais.  

► O que teria acontecido? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

5 - Os cladogramas e/ou árvores filogenéticas é uma representação gráfica da história 

evolutiva de várias linhagens de organismos. Baseia-se no princípio de que os organismos 

devem ser classificados de acordo com as suas relações evolutivas. Termos como “mais ou 

menos evoluído”, “mais ou menos complexo” podem conduzir a erros e finalismos que 

acabam por distorcer a verdadeira relação de parentesco entre os grupos. Sendo assim, 

aconselhamos que utilização dos termos “mais ou menos derivados”, pois a palavra 

“derivado” significa “diferente da condição ancestral”, ou "mais ou menos primitivo", 

remetendo assim à condição ancestral.  

 

► Qual imagem representa melhor a ideia do texto? Assinale e justifique: 
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                                           IMAGEM 1                                                         IMAGEM 2 

 
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=588 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

6 – Observe as imagens: 

 

► Classifique os animais em grupos distintos e explique o critério adotado para a 

classificação: 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=588


 
 

164 

GRUPO 1 Critérios de classificação 

 

 

 

 

 

 

  

GRUPO 2 Critérios de classificação 

 

 

 

 

 

 
  

GRUPO 3 Critérios de classificação 

 

 

 

 

 

 
  

GRUPO 4  Critérios de classificação 

 

 

 

 

 

 
  

GRUPO 5  Critérios de classificação 
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APÊNDICE I  
AVALIAÇÃO DAS SITUAÇÕES-PROBLEMAS - II 

____________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DAS SITUAÇÕES-PROBLEMAS / PARTE II 
 

1 – Qual a opinião do grupo em relação à segunda rodada de situações-problemas 

resolvidas na última aula? (fácil, difícil, complicado): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2 -  Qual a opinião do grupo em relação aos conteúdos e temas abordados? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3 -  Se o grupo teve alguma dificuldade para responder as questões indique quais foram 

estas dificuldades: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Departamento de Ciências Biológicas – DCB 

Mestrado Acadêmico em Educação Científica 

e Formação de Professores – PPG ECFP 
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APÊNDICE J – LISTA DE EXERCÍCIOS 
____________________________________________________________ 
 

 

Lista de Exercícios  
 

Façam a leituras das questões e respondam com atenção! 
 
1 - Qual a diferença entre animais extintos e animais que estão em risco de extinção? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 – Explique o que é EVOLUÇÃO BIOLÓGICA: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 - Pesquise um conceito para os termos a seguir e observe a diferença entre eles: 

ESPÉCIE 

 

ESPECIAÇÃO 

 

FOTOSSÍNTESE 

 

POLINIZAÇÃO 
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4 - Já sabemos que os ratos não viram morcegos quando ficam velhos e nem morcegos e 

ratos podem cruzar entre si (morcego macho + rato fêmea, por exemplo), pois 

pertencem a espécies diferentes, entretanto ambos possuem características 

compartilhadas. Identifique-as pela tabela de classificação biológica: Assinalar o reino 

ao qual pertencem.  

REINO: 

 

(   )  Monera      

(   )  Protista      

(   )  Animal 

(   )  Fungo       

(   )  Vegetal         

 MORCEGO RATO 

FILO   

CLASSE   

ORDEM   

FAMÍLIA   

GÊNERO   

ESPÉCIE Tadarida brasiliensis  Mus musculus 
 

5 - Qual ser vivo não faz parte do esquema apresentado abaixo? Explique o porquê.  

 
 Imagem adaptada 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6 - Como as espécies que estão atualmente no meio ambiente conseguiram chegar até a 

atualidade, porque outras espécies não se perpetuaram até os dias atuais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7 – Mediante o que foi discutido nas aulas, compreendemos que TODOS os seres vivos 

têm uma linhagem evolutiva, assim como desempenham funções ecológicas 

importantes para a manutenção da vida. Diante disso você acha que existe a necessidade 

de classificar os animais em úteis e nocivos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE L – AVALIAÇÃO GERAL 
____________________________________________________________ 
 

 
 

AVALIAÇÃO GERAL 
 

 

1 – Quais estratégias cognitivas e de condução da atividade o grupo utilizou para 

chegar às respostas? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 

2 – Qual foi a diferença entre resolver as situações problemas e responder aos 

exercícios?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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