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RESUMO
A Teoria da Evolução é considerada por cientistas e estudos do ensino de Biologia como
sendo um conteúdo unificador de todos os outros conteúdos da Biologia. Theodosius
Dobzhansky expressa essa importância da Teoria da Evolução para a Biologia em sua
conhecida frase: “Nada em Biologia faz sentido, exceto à luz da Evolução”. As Orientações
Curriculares Nacionais também indicam que o conteúdo da Teoria da Evolução deve ser
trabalhado ao longo de toda a formação básica, permeando constantemente os demais
conteúdos da Biologia. Porém, nem sempre este trabalho da teoria evolutiva de modo
unificador ocorre, entre as dificuldades para que tal objetivo seja alcançado estão: a
abordagem tradicional de conteúdos na maioria das escolas; a simplificação dos conceitos
científicos da teoria, distorcendo assim tais conceitos; a interferência das crenças religiosas de
professores e alunos no trabalho com essa temática; entre outras. Faz-se importante uma
atenção maior à formação inicial e continuada dos professores em relação a este conteúdo,
contribuindo assim para que estejam preparados para lidar com tais dificuldades. Esta
pesquisa buscou analisar o processo de construção de conceitos científicos da Teoria da
Evolução, segundo a teoria de Vigotski, durante o trabalho de tal conteúdo por meio de
diversas metodologias pedagógicas, incluindo: leituras reflexivas de textos paradidáticos;
aulas dialogadas; apresentação de documentário; debate e discussões; e construção e
apresentação de esquetes teatrais. Todo o processo foi registrado em áudio e vídeo, sendo em
seguida utilizados para a análise das falas e participações dos alunos. Em decorrência da
análise desses registros foi possível perceber a criticidade e interesse que os alunos
demonstraram em seus questionamentos, reflexões, observações e posicionamentos. Foi
possível identificar também a ampliação de conceitos científicos da teoria evolutiva, visto que
conseguiram realizar relações entre os conceitos que lhes foram apresentados. Sendo possível
ressaltar também que o estudo da Teoria da Evolução contribui bastante com o trabalho com
alunos em relação à Ciência e os processos de construção de conhecimentos científicos.
Palavras chave: Ensino da teoria da evolução. Formação de conceitos científicos. Ensino de
Biologia

ABSTRACT
The Theory of Evolution is considered by scientists and studies of teaching biology as a
unifying content of all other content Biology. Theodosius Dobzhansky expressed this
importance of the theory of evolution to biology in his famous phrase, "Nothing in Biology
makes sense except in light of evolution." The National Curriculum Guidelines also indicate
that the Theory of Evolution of content should be worked throughout basic training,
constantly permeating the rest of biology content. But not always this work of evolutionary
theory unifying mode occurs between the difficulties that this goal is achieved are: the
traditional approach of content in most schools; the simplification of scientific concepts of the
theory, thus distorting such concepts; the interference of religious beliefs of teachers and
students in working with this theme; among others. increased attention to initial and
continuing training of teachers in relation to this content, thereby contributing to that are
prepared to deal with such difficulties do is important. This research aimed to analyze the
process of construction of scientific concepts of the theory of evolution, according to the
Vigotski`s theory, for the work of such content through a variety of teaching methods,
including: reflective readings paradidactic texts; dialogued classes; documentary presentation;
debate and discussion; and construction and presentation of theatrical skits. All the process
was recorded on video and audio, and then used for the analysis of the speeches and
participation of students. As a result of analysis of these records was possible to realize the
criticality and interest that students have shown in their questions, thoughts, observations and
placements. It was also possible indentify the enlargement of scientific concepts of
evolutionary theory, as they were able to make relationships between concepts that were
presented . And we can also point out that the study of the Theory of Evolution contributes
significantly to working with students in relation to science and construction processes of
scientific knowledge.
Key Words: Teaching of evolution theory; Formation of scientific concepts; Biology
teaching.
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INTRODUÇÃO
Antes de dar início à apresentação desta pesquisa apresentarei o caminho por mim
percorrido até aqui, ao estado de mestranda e pesquisadora da área de Ensino de Ciências.
Nasci em uma família na qual a educação, a rotina do ensino estava presente no meu dia
a dia desde pequenina. Minha mãe, professora de História, sempre nos incentivava (a mim e aos
meus dois irmãos) a desenhar, pintar, ler histórias, enfim, a realizar atividades que contribuíam
com nosso desenvolvimento. Apresentava-nos desenhos e “tarefinhas”, e até mesmo nos levava às
suas aulas, o que para nós era considerado o máximo, ir para o trabalho da mamãe.
Dentre minhas brincadeiras de crianças lá estava a “escolinha”. Brincar de ensinar e
aprender me divertia durante tardes e tardes na posição de professora diante de um mini
quadro-negro e giz presenteados em um “Dia das Crianças”. Minha mãe sempre conta que
diante das dificuldades enfrentadas por profissionais da educação pública, as quais ela
vivenciava, até me incentivou a pensar em outras opções de profissão, mas segundo ela, a
minha resposta foi um pedido de que não “matasse” meu sonho. E desde então, sempre me
incentivou na busca pela realização de meu sonho em ser professora, ser uma educadora
dedicada, assim como ela.
No momento em que tinha que realmente decidir qual caminho tomar, por mais que
procurasse outras profissões para me enxergar no futuro, a única que conseguia me identificar
era a de educadora. Assim, cursei a Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade
Estadual de Goiás, Campus Iporá. Durante a minha graduação participei como bolsista do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no qual me aproximei
ainda mais da realidade das salas de aula e ambiente escolar em geral, o que contribuiu
bastante com minha formação.
Após a licenciatura, decidi que daria continuidade à minha formação acadêmica, me
inscrevendo e sendo aprovada para o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação
em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás (UFG).
Entrei no programa com um projeto de pesquisa que propunha estudar a educação
ambiental por meio de jogos teatrais. Depois de alguns meses de reflexões sobre esse projeto,
estudando ideias e possibilidades, o tema foi alterado para a Teoria da Evolução das Espécies.
A análise da construção de conceitos científicos, pelos alunos, relacionada a essa teoria seria
realizada sob o olhar de Vigotski.
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A definição do tema Teoria da Evolução levou em consideração alguns aspectos da
importância do ensino escolar dessa teoria, defendida por vários autores. Para Meyer e ElHani (2005) a evolução biológica deve ser vista como eixo central das Ciências Biológicas
pela escola e os professores de Ciências e Biologia, visto que o pensamento evolutivo é
fundamental para o entendimento e compreensão das várias áreas dessa ciência, já que explica
os fenômenos da vida.
Theodosius Dobzhansky afirmou em um artigo escrito em 1973 que “Nada em
Biologia faz sentido, exceto à luz da Evolução”. Nessa afirmação, o autor demonstra a
relevância que a evolução biológica atribui às Ciências Biológicas, principalmente por
proporcionar vinculação e coesão, direta ou indiretamente, a cada um dos diversos conceitos
em Biologia (CARVALHO, 2012).
Apesar das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013)
não tratarem explicitamente os tópicos a serem tratados no ensino da Biologia, em especial a
origem e a evolução das espécies, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL,
2006) apresentam a evolução biológica como tema relevante para o estudo da disciplina de
Biologia. De acordo com esse documento, um tema de importância central no ensino de
Biologia é a origem e evolução da vida. No documento é afirmado que:
... os conteúdos de Biologia devem propiciar condições para que o educando
compreenda a vida como manifestação de sistemas organizados e integrados,
em constante interação com o ambiente físico-químico.O aluno precisa ser
capaz de estabelecer relações que lhe permitam reconhecer que tais sistemas
se perpetuam por meio da reprodução e se modificam no tempo em função
do processo evolutivo, responsável pela enorme diversidade de organismos e
das intrincadas relações estabelecidas pelos seres vivos entre si e com o
ambiente. (BRASIL, 2006, p. 20).

Porém, a abordagem tradicional presente na maioria das escolas brasileiras, muitas
vezes não trabalha os temas evolutivos de forma adequada, em especial quando limita seus
conteúdos a uma visão restrita e descontextualizada tanto em termos conceituais quanto
históricos (SANTOS E CALOR, 2007). Em diversos livros didáticos de Biologia adotados no
Brasil têm-se uma abordagem do tema como concluído, carente de contextualização histórica
para a compreensão, por parte dos alunos, de como os conceitos foram construídos ao longo
do tempo (ALMEIDA E FALCÃO, 2005).
Segundo Bizzo (1991) essa restrição na abordagem do conteúdo evolutivo ocorre em
consequência de uma simplificação do conhecimento científico, que é discutido dissociado do
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contexto social e histórico nos quais estas ideias foram formuladas. Sendo assim não ocorre
apenas uma simplificação, mas também, distorções de fatos históricos com o intuito de
ideologizar o conhecimento.
Em relação à teoria da evolução, algumas das maiores dificuldades de professores e
alunos estão relacionadas à assimilação da dimensão temporal das mudanças evolutivas, ao
reconhecimento da importância da dinâmica populacional – no qual a variabilidade de
características e as mudanças evolutivas não são consideradas apenas em nível de indivíduo,
mas também em nível de populações –, à impossibilidade de se descobrir os verdadeiros
grupos ancestrais dos organismos, à ideia de progressão na evolução e relações genealógicas
entre o homem e os demais animais (SANTOS E CALOR, 2007).
A complexidade presente nos conhecimentos relacionados à evolução biológica
também é considerada como mais uma das dificuldades para a abordagem do tema pelos
professores (GOEDERT, 2004). Tem-se ainda como agravante nessas dificuldades o fato de
que o conceito de evolução se mostra permeado por obstáculos epistemológicos, seja de fundo
ideológico, filosófico ou teológico, o que faz com que sua abordagem em contexto de sala de
aula se torne singularmente difícil, tanto no ensino, por parte dos professores, quanto na
aprendizagem, por parte dos alunos (ALMEIDA E FALCÃO, 2005). Para Furió-Más; FurióGómez e Solbes-Matarredona (2012) é frustrante comprovar por meio de investigações, que a
escola, instituição dedicada à educação formal, não contribui com a maioria dos estudantes a
aprender ciência com compreensão. Busko e Santana (2013) apresentam mais algumas
dificuldades enfrentadas por professores e alunos em relação ao processo de ensinoaprendizagem dos conteúdos evolutivos. Entre elas está a interferência das crenças religiosas
de professores e alunos no trabalho com essa temática. Tais autores consideram que a razão
pela qual os conteúdos evolutivos são considerados polêmicos nas escolas é o fato de ser a
base para a explicação de fenômenos da vida.
As próprias Orientações Curriculares apresentam essa dificuldade no ensino da
Teoria da Evolução:
Um caso típico de contraposição entre ciência e valor – no caso, o valor
religioso – é a discussão sobre o ensino (ou não) do criacionismo em aulas de
Biologia em que se discute sobre a origem e a evolução da vida. Longe de
apenas polemizar ou de buscar respostas evasivas, essa é uma valiosa
oportunidade para que o professor destaque o papel da ciência, mais
especificamente da Biologia, na tentativa de esclarecer questões por meio de
evidências, de fatos, e pelo uso de procedimentos e metodologias que lhe são
próprios. No caso das escolas públicas, deve-se assegurar o caráter laico do
ensino, conforme determina a lei. Existem dois equívocos igualmente
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perniciosos que alguns professores chegam a cometer nos momentos em que
há contraposição entre valores e conhecimento científico: ou a explicação
científica é apresentada como verdade imutável e absoluta, única possibilidade
de crença, ou então o conhecimento científico é horizontalmente colocado
com todas as demais crenças, configurando-se apenas como mais uma
explicação entre tantas. Tais manifestações dogmatizadoras em nada
contribuem para o desenvolvimento de uma personalidade crítica, e a isso o
professor deve estar muito atento. (BRASIL, 2006, p. 39).

Por ser um tema gerador de controvérsias e por conter um caráter fundamental no
conhecimento biológico, Goedert (2004) afirma que este necessita que o seu ensino seja
contemplado de forma clara e integrada durante a formação inicial de professores de Biologia,
com o objetivo de reduzir possíveis distorções e dificuldades de compreensão dessa temática. É
possível que essa perspectiva possa contribuir para que os professores egressos apresentassem
uma compreensão maior dos conteúdos evolutivos, assim como se sentiriam mais preparados
para lidar com situações controversas que envolvam seu ensino (GOEDERT, 2004).
Carvalho e Gil-Pérez (2000) ressaltam que é necessário conhecer o conteúdo a ser
ensinado por parte dos professores de Ciências, incluindo ainda dentro de tal saber o
conhecimento da história da ciência. O que implica compreender os problemas que deram
origem à construção dos conhecimentos científicos, conhecer de que forma os cientistas
abordam estes conhecimentos e conseguir fazer relações entre os fatores socioculturais e a
produção de conhecimento científico.
Tendo em mente toda essa problemática é que se delineou este trabalho de pesquisa.
Numa tentativa de despertar interesse nos alunos, utilizou-se uma estratégia de ensino que
envolvia a elaboração e apresentação de esquetes teatrais a partir do estudo da Teoria da
Evolução por meio de estudos de textos, discussões e debates envolvendo as divergências
entre teorias e suas contextualizações históricas, a fim de serem apresentados a alunos da
escola na qual foi desenvolvida a pesquisa. As Orientações Curriculares para o Ensino Médio
já indicavam que uma boa estratégia de ensino sobre a origem e evolução da vida é o debate.
Uma outra estratégia que desperta grande interesse nos alunos é a que
envolve uma pesquisa, individual ou em grupos, sobre um tema, e o debate
em sala de aula das conclusões a que chegaram os diferentes grupos. Um
tema adequado para esse tipo de abordagem é a “Origem e evolução da
vida”. (BRASIL, 2006, p. 29)

O lúdico tem sido um dos métodos mais bem sucedidos na educação infantil, em
relação ao incentivo do desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem de uma criança. Essa
atividade é significante por que desenvolve as capacidades de memória, percepção, sensação,
atenção e todos os aspectos elementares relativos à aprendizagem (DIAS, 2013). Inserir o lúdico
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de modo a orientar as relações harmônicas entre educadores e educandos modificou as práticas
educativas, tornando-as mais substanciais e eficazes. Alterando assim os diversos universos
existentes em um ambiente escolar, tornando possível a criatividade, transformando a
aprendizagem, ampliando os valores e saberes e estimulando a apreensão do processo de ensino,
além de também transformar os professores que são adeptos dessa estratégia, em indivíduos
com mais interatividade e inovação em suas práticas pedagógicas (CABRERA, 2007).
Para SOARES (2004), o ato de brincar se apresenta como uma das formas mais
significantes para o aprendizado durante a infância e, inclusive, na fase adulta do indivíduo.
Brincando o ser humano consegue explorar o mundo a sua volta, o que possibilita o
desenvolvimento intelectual e físico, além de certa maturação, sempre conforme a idade em
que se brinca. Sendo assim, o ludismo mantém-se com o ser humano até sua fase adulta,
modificando os tipos de brinquedo e de brincadeiras.
A ludicidade presente na sala de aula acarreta uma tendência de interações
estimulante e provocadora, a qual leva o adolescente à construção do conhecimento, visto que
proporciona o desbloqueio no pensamento favorecendo a aprendizagem, já que brincando
e/ou jogando os alunos são capazes de ativar seus processos mentais básicos ou iniciais na
construção do conhecimento e assim transformá-los em processos mentais mais complexos.
Efetivar um ambiente agradável, com descontração e afetividade colabora com a autoestima
dos alunos, a participação e interação dos mesmos, e o dinamismo, o que os auxilia no
aprender. Para isso, é preciso que se focalize as finalidades lúdicas, suas teorias de
aprendizagem e aplicação marcadas pelas suas diversidades e semelhanças, com o objetivo de
contemplar a aprendizagem significativa (CABRERA, 2007).
Para tal os jogos teatrais podem auxiliar a educação de modo a transformar a
transmissão de conhecimento dominante na escola e proporcionar formas para trabalha-los em
sala de aula, motivando a serem realizados debates problematizadores em relação ao
conhecimento (SANTOS & FARIA, 2010). Sendo o teatro uma ferramenta de comunicação por
excelência, pode ter um papel bastante relevante na formação de conceitos, sendo que a ciência
contempla um diverso quadro de assuntos sujeitos de serem apresentados/representados de uma
forma interessante, agradável e divertida. Entretanto a ciência apresenta uma teatralidade
própria, isto por que o exercício da atividade científica é capaz de envolver grandes
controvérsias, ambições, argumentação, contra argumentação, disputas. Temos aí então os
elementos necessários para uma boa peça teatral (MEDINA, 2010).
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Assim, partimos do pressuposto de que os estudos sobre a evolução, considerando as
divergências entre diferentes teorias e suas construções históricas, na perspectiva de criação e
apresentação de um esquete teatral por parte dos alunos, motivaria a aprendizagem e nos
permitiria pesquisar como seria a formação dos conceitos científicos relacionados à Teoria da
Evolução para esses alunos.
Para análise de nossos resultados nos apoiamos em Vigotski para o qual o ensino
escolar tem um papel importante na formação dos conceitos de um modo geral e
especialmente dos científicos. Os professores, as ferramentas semióticas e a própria lógica da
instituição escolar realizam intervenções no universo de significados trazidos pelas crianças e
concebe-se então um campo de interação, desafio, negociação de significados,
questionamento, fundamental ao processo de desenvolvimento conceitual. As relações
interpessoais e os processos de intervenção que acontecem na escola e a formação coletiva de
signos e sentidos estão, consequentemente, em aberto. Para o autor,
A relação dos conceitos científicos com a experiência pessoal da criança é
diferente da relação dos conceitos espontâneos. Eles surgem e se constituem
no processo de aprendizagem escolar por via inteiramente diferente que no
processo de experiência pessoal da criança. (VIGOTSKI, 2009, p. 263).

Assim, o objetivo geral dessa pesquisa foi o de “analisar o processo de apropriação de
conceitos científicos referentes à Teoria da Evolução, por alunos do ensino médio, sob o olhar da
teoria da formação de conceitos científicos no processo de aprendizagem escolar de Vigotski”.
Para alcançar esse objetivo geral, nos propusemos a:
- realizar um levantamento histórico-teórico da Teoria da Evolução;
- revisitar a teoria de Vigotski sobre o desenvolvimento de conceitos científicos no
processo de aprendizagem;
- elaborar textos paradidáticos para orientar as discussões e a elaboração dos esquetes;
- ministrar aulas dialogadas entre pesquisadora, professora e alunos, durante a
elaboração e preparação dos esquetes teatrais.
Após atingir esses objetivos específicos e analisarmos seus resultados, passamos a
escrever esta dissertação, cujo texto produzido foi divido em quatro capítulos e suas
considerações finais. No Capítulo 1, intitulado “A Teoria da Evolução: caminhos e
descaminhos”, apresentamos uma pequena revisão do processo de elaboração dessa teoria,
destacando, principalmente, os aspectos históricos de sua construção e os caminhos percorridos
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por Darwin para chegar a ela. Por fim, após esse breve histórico, abordamos o processo de crise
da teoria da seleção natural, o qual levou à criação de novas teorias evolucionistas.
O Capítulo 2, “Abrindo as cortinas... A formação de conceitos científicos segundo
Vigotski”, apresentamos as principais características da teoria sócio-histórica de Vigotski e,
segundo o autor, como se dá a formação de conceitos científicos no processo de aprendizagem.
No Capítulo 3, “O enredo da pesquisa”, descrevemos seus fundamentos teóricometodológicos. Nele, tratamos a abordagem da pesquisa, a caracterização da instituição de
ensino e dos sujeitos da pesquisa, o processo de construção dos textos e das aulas e o processo
de análise dos dados.
No Capítulo 4, intitulado “Desmistificando a cena – identificando percepções acerca
da ciência e o processo de construção de conceitos da teoria da evolução pelos alunos”,
apresentamos a análise, sob a luz da teoria vigotskiana, das interações entre os alunos,
pesquisadora e professora ocorridas durante os debates e discussões para a elaboração dos
esquetes teatrais sobre a Teoria da Evolução.
Por último, apresentamos as considerações finais sobre a pesquisa: “Fechando as
cortinas... Olhares da pesquisadora sobre o espetáculo”.
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1 A TEORIA DA EVOLUÇÃO: CAMINHOS E DESCAMINHOS
Neste capítulo, iniciamos com uma abordagem teórica sobre a Teoria da Evolução
(TE), a partir de seus principais aspectos e conceitos, ressaltando o mecanismo da seleção
natural. Em seguida, apresentamos o processo histórico vivido por Darwin, desde o início de
suas pesquisas na área da evolução das espécies, as coletas de dados e os vários estudos feitos,
até a construção da TE, com o intuito de mostrar que, apesar de levar seu nome, a teoria foi
fruto de produções coletivas, resultado da conciliação de pesquisas e debates entre a
comunidade científica.

1.1 A Teoria da Evolução: diversificações das espécies
Desde meados do século XVIII uma nova visão de mundo passou a ser estudada e
discutida no mundo ocidental moderno se opondo de frente ao fixismo, essa visão defendia o
papel central da mudança no mundo natural. A partir de então, diversas teorias de evolução
biológica foram discutidas por diversos nomes importantes das Ciências, como o conde de
Buffon (1707 – 1788), Lamarck (1744 – 1829), Erasmus Darwin (1731 – 1802), Alfred Wallace
(1823 – 1913) e Charles Darwin (1809 – 1882). Entre tantos pesquisadores da evolução, Darwin
trouxe inovações à teoria, e uma das principais foi a ideia de que a evolução não é um processo
linear, e sim um processo de diferenciação a partir de ancestrais comuns, levando-o a adotar a
árvore da vida como representação dessa ideia (MEYER E EL-HANI, 2005).
Propor a evolução coubera a Lamarck e outros, Darwin explicou o que ela era e como
funcionava, denominando esse processo de “seleção natural”. Assim, de modo geral, ele é
lembrado principalmente pela “Teoria da Evolução por Seleção Natural” (STRATHER, 2001).
Suas ideias perduraram, pois apresentavam bases e informações consistentes na tentativa de
explicar grande parte da complexidade do mundo, iluminando nosso entendimento sobre os
seres vivos de duas formas: a primeira, pressupondo que há relações entre os seres vivos, na
qual os organismos vivos possuem ancestrais comuns; a segunda, nos permitindo investigar
como ocorreram as mudanças nos seres vivos que resultaram nas espécies atuais (MEYER E
EL-HANI, 2005).
A primeira ideia que se tem quando se fala em “evolução” é a de que as espécies se
transformam ao longo do tempo, sendo realmente essa a ideia central da visão evolutiva,
quando aplicada à Biologia. Porém, a teoria de Darwin abrange também outras ideias muito
importantes acerca desse processo de evolução. Na verdade, a “teoria darwinista da evolução”
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é um complexo de cinco teorias inter-relacionadas que se referem a aspectos do processo
evolutivo (MEYER E EL-HANI, 2005).
A primeira delas é a que apresenta a mutabilidade, sendo esta a ideia central da TE, a
ideia de que os animais não são imutáveis. Diversas evidências já divulgadas no meio
científico, principalmente as da área da paleontologia, apresentadas em especial através de
fósseis, evidenciam com consistência que desde o seu surgimento, as diversas espécies estão
em constante e gradativo processo de mudança (CARVALHO, 2012).
A segunda teoria, que também compõe a TE, é a de que todas as espécies
compartilham um ancestral comum. Para Darwin espécies novas surgem de outras espécies já
existentes, e estas teriam surgido num passado recente ou remoto de outras preexistentes, e
assim sucessivamente se dá origem das diversas espécies (MEYER E EL-HANI, 2005). Ele
utilizou a analogia de uma árvore e seus galhos para representar a ancestralidade comum, na
qual as novas espécies eram como ramos que se desenvolviam a partir do tronco da árvore e dos
ramos já existentes (STRATHER, 2001). Dessa forma, a ideia da descendência comum, se
aplicada de forma coerente consegue conectar todas as espécies do mundo vivo (MAYR, 1998).
Além de afirmar que as espécies se modificam e que estas se modificam a partir de
ancestrais comuns, explicou também como esse processo de mudanças e desenvolvimento de
novas espécies se dá. A terceira teoria que edifica a TE é a de que as variações existentes
entre indivíduos de uma mesma espécie dão origem às diferenças entre as espécies. A partir
desta terceira teoria é possível compreender que não são os indivíduos apenas, que passam por
mudanças no processo evolutivo, mas sim as populações biológicas, constituindo assim um
dos aspectos mais fundamentais da TE (MEYER E EL-HANI, 2005).
A ideia de que a evolução ocorre de forma gradual compõe a quarta teoria constituinte
da TE. De acordo com essa ideia as mudanças evolutivas expressivas em uma população
biológica ocorrem vinculadas a uma sequência de mudanças evolutivas menores que no
decorrer do tempo vão se acumulando (CARVALHO, 2012). De acordo com Darwin a natureza
não dá saltos evolutivos. Ele recebeu grandes críticas a essa ideia do gradualismo, visto que
existem grandes lacunas na diversidade do mundo natural, pois nem sempre são encontrados
vestígios de indivíduos intermediários na transição de uma espécie para outra. Porém, ele
explica que essas lacunas existem devido às falhas do registro fóssil. Segundo ele, um indivíduo
novo não surge na história da vida na Terra de forma abrupta, o que acontece é que não foram
encontrados vestígios de indivíduos antecessores, os quais permitiriam evidenciar os passos de
transições até chegar a esse novo indivíduo (MEYER E EL-HANI, 2005).
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A quinta teoria é a que apresenta o processo que explica perguntas como: por que
houve mudança? Uma população biológica não poderia permanecer com suas características
originais? Como se explica a substituição de uma característica por outra? Por meio da teoria
da seleção natural, Darwin, e também Wallace, responderam a essas perguntas. Assim,
trouxeram uma proposta que foi largamente aceita de um sistema que pudesse resultar na
evolução dos seres vivos (MEYER E EL-HANI, 2005). A teoria da seleção natural consistia
em três inferências baseadas em fatos provenientes da ecologia de populações e dos
fenômenos hereditários (MAYR, 1998).
O primeiro fato é o de que todas as espécies possuem uma fertilidade que permite o
aumento, de forma exponencial, do número de indivíduos de suas populações, desde que
todos os indivíduos desta população consigam se reproduzir com sucesso. No segundo fato
temos que, apesar dessa grande fertilidade das espécies, as populações geralmente possuem
um tamanho estável, variando apenas dentro de certo limite. No terceiro fato, tem-se que o
aumento da disponibilidade de recursos naturais, necessários à sobrevivência dos indivíduos,
não acompanha o crescimento das populações (MEYER E EL-HANI, 2005).
A partir desses três fatos é possível fazer a primeira inferência: se em uma população
o número de indivíduos produzidos é maior do que podem suportar os recursos disponíveis, e
ainda assim o tamanho da população permanece estável, pressupõe-se, então, que deve haver
uma luta feroz pela existência entre os indivíduos de uma mesma população, o que resulta na
sobrevivência de apenas uma parte desta. Muitas vezes esta parte sobrevivente da prole de
cada geração é bem pequena (MAYR, 1998).
O quarto fato é o de que existe variabilidade entre os indivíduos de uma mesma
população biológica. O quinto é o fato de que parte dessa variabilidade presente entre os
indivíduos é hereditária, ou seja, pode ser transmitida aos seus descendentes. O sexto fato é o
de que parte da variabilidade nas populações é verificada em características que influenciam
nas chances de sobrevivência e reprodução dos organismos. Desta forma diferentes
organismos de uma mesma população podem ser mais bem ou mal equipados para superar os
desafios ambientais aos quais são expostos (MEYER E EL-HANI, 2005).
Com base nesses últimos três fatos, chega-se a outras duas inferências. A primeira é a
de que a sobrevivência dos indivíduos na luta pela vida não acontece ao acaso, mas sim
depende, em parte, da constituição hereditária dos indivíduos sobreviventes. É essa
sobrevivência desigual que constitui o processo de seleção natural. A outra inferência é a de que
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no decorrer de várias gerações o processo de seleção natural conduzirá a uma mudança gradual
e contínua das populações, e assim à evolução e à geração de espécies novas (MAYR, 1998).
Diante dos fatos e inferências que compõem esta quinta teoria é possível
compreender como se dá esse processo de seleção natural. Assim, tem-se que diante da
limitação de recursos naturais disponíveis no ambiente, os indivíduos que possuem
características que aumentam sua capacidade de explorar o ambiente no qual vivem, tendem a
sobreviver. Caso as características motivadoras do aumento das chances de sobreviver no
meio em que vive, forem herdáveis, estas serão passadas às novas gerações, e com maior
frequência do que uma característica que não ajuda na sobrevivência. Deste modo depois de
longos intervalos de tempos a maioria dos indivíduos da população possuirá as características
vantajosas, acarretando na mudança da população, temos assim o processo de seleção natural
(MEYER E EL-HANI, 2005). Vale ressaltar que a seleção dos indivíduos mais bem
adaptados ao ambiente em que vivem, a cada geração, só terá efeitos evolutivos se as
características responsáveis pelo seu sucesso estiverem inscritas em seus genes (BIZZO,
2002). Nas palavras de Darwin:
Em razão dessa luta, quaisquer variações, por mais insignificantes que sejam
as causas que as originaram, desde que sejam úteis para o indivíduo desta ou
daquela espécie, no que tange a suas relações infinitamente complexas com
os outros seres vivos e o meio ambiente, contribuirão para a sua preservação,
sendo geralmente transmitidas a seus descendentes. Estes, por sua vez, terão
uma oportunidade ainda maior de sobreviver, pois, dentre os muitos
indivíduos que nascem periodicamente, só alguns conseguem ser
preservados. A esse princípio por meio do qual toda variação, por menor que
seja, deve ser preservada, uma vez que seja útil para o indivíduo, denominei
princípio da seleção natural, com o propósito de ressaltar sua relação com a
capacidade humana de seleção. (DARWIN, 2009, p. 90).

De modo resumido, é possível reconhecer que ao trabalhar com a evolução biológica
se faz necessário abranger cinco principais temas que compõem este conceito e lhe dão
suporte: a evolução biológica ocorre porque as espécies são mutáveis, possuem um ancestral
comum, apresentam variabilidade dentro e entre as populações biológicas, suas mudanças
ocorrem de forma gradual e o principal mecanismo que atua nessas mudanças é a seleção
natural (CARVALHO, 2012).
Apesar do crédito da TE ser dado a Darwin, sua construção ocorreu por meio de
estudos de diversos cientistas e estudiosos, no decorrer de um processo longo em que houve
descobertas, estudos, experimentos, convergências e contradições, rupturas e modificações, e
que continua se modificando nos tempos atuais, consolidando assim um processo de
construção de uma teoria científica. Para compreendermos como se deu essa construção
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historicamente, apresentamos, a seguir, de forma resumida os caminhos que Darwin percorreu
até chegar à TE e algumas modificações posteriores que esta teoria sofreu.

1.2 Os caminhos de Darwin até a Teoria da Evolução
Charles Darwin, quinto filho do médico Robert Waring Darwin e de sua esposa,
Susannah Wedgwood, nasceu em Shrewsbury, Inglaterra, em fevereiro de 1809 (BROWNE,
2007). Charles perdeu sua mãe aos oito anos de idade e, a partir daí, foi criado por suas três
irmãs mais velhas (BIZZO, 2002). Seus avós, Erasmus Darwin, poeta, pensador evolucionário
pioneiro e médico, e Josiah Wedgwood, famoso oleiro (SOLAR, 2009) foram importantes
contribuintes para a Revolução Industrial, além de participantes ativos do grande
desenvolvimento intelectual do século XVIII (BROWNE, 2007).
Charles Darwin, nascido em uma família que desempenhava papel importante na
respeitável sociedade da província, estudou na escola particular para meninos, Shrewsbury
School, entre os anos de 1818 e 1825. Ainda garoto, tinha o desejo de se tornar médico,
chegando a acompanhar o pai em suas rondas profissionais (BROWNE, 2007). Tinha bastante
interesse em colecionar espécimes de história natural. Com o irmão mais velho, Erasmus,
chegaram nesse período a construir em casa um pequeno laboratório para fazer experimentos
durante as férias. Em 1825 seu pai o tirou da escola antes do tempo e o enviou com o irmão
para a Escola Médica de Edimburgo, Escócia, onde começou a estudar medicina. Aos 16
anos, ele achou a realidade da medicina do início do século XIX perturbadora, percebendo
que jamais seria médico e assim abandonou o curso no ano de 1827 (SOLAR, 2009).
Porém, esse curto período em Edimburgo não foi de todo perdido, pelo contrário, o
deixou exposto a algumas das influências mais expressivas em sua formação juvenil e que
perduraram até sua morte. Realizou cursos e conheceu diversos nomes importantes durante
esse tempo, tais como Thomas Hope, Robert Jameson, William Macgillivray, o taxidermista
John Edmonston, com os quais teve contato com a química, história natural, taxidermia e
geologia (BROWNE, 2007). Chegou a entrar para a Plinian Society, uma pequena associação
de estudantes, na qual conheceu o conferencista Robert Grant que aprovava a anatomia
desenvolvimentista e as ideias evolucionárias francesas. Sob a orientação do cientista,
começou a observar organismos marinhos que apresentavam o corpo mole e fez sua primeira
descoberta científica. Descobriu que os ovos de flustras não se tratam de ovos, mas de larvas
móveis, a partir das quais elas procriam. Esta descoberta foi anunciada na Plinian Society em
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1827 (BROWNE, 2007). Além dessa orientação e incentivo, Grant também ampliou bastante
suas perspectivas, introduzindo-o nos círculos científicos de Edimburgo, quando o incentivou
a ler a obra de Jean-Baptiste de Lamarck, Sistema dos animais invertebrados, de 1801
(SOLAR, 2009). As ideias de Lamarck sobre transmutação (por vezes também chamada de
transformismo, pois a palavra evolução não era usada na época) causaram-lhe grande
admiração, pois já havia lido o livro Zoonomia (1794-96) de seu avô Erasmus Darwin, que
tratava das leis da vida e da saúde e apresentava em curta seção uma teoria do
desenvolvimento muito parecida com a de Lamarck.
Acredita-se que seu avô seja responsável pela primeira apresentação séria sobre a
evolução, apesar de não ter aprofundado a ideia, por ter feito a divulgação por intermédio da
escrita de um poema épico. Alguns anos depois, independentemente de Erasmus, Lamarck
formulou a ideia de que as espécies não eram estáticas, mas evoluíam (STRATHER, 2001).
Assim, ambos acreditavam que as espécies animais e vegetais adaptavam-se de acordo com o
uso e desuso das várias partes de seus corpos, e também que as mudanças seriam repassadas
às gerações seguintes. Essa premissa ficou conhecida como a herança de caracteres adquiridos
(BROWNE, 2007). Grande parte dos lamarckianos, como por exemplo o Dr. Grant, acreditava
nessa ideia de “características herdadas”, porém os biólogos ortodoxos que pautavam seus
pensamentos por fundamentos religiosos rejeitavam as posições de Lamarck em relação à
evolução, pois estas contradiziam a versão da Bíblia, sobre uma criação fixa e simultânea.
Darwin se interessou pela história inicial da Terra à medida que ouvia as discussões dessas ideias
entre o Dr. Grant e membros da Sociedade Pliniana de História Natural (STRATHER, 2001).
Em outra obra de Lamarck, Philosophie Zoologique de 1809, lida por Darwin, é
apresentada uma exposição ampliada de sua teoria. Nela, Lamarck afirma que as formas de
vida inferiores surgem continuamente de matéria inanimada por meio de geração espontânea e
se desenvolvem para seres mais complexos e com perfeição por meio de “poderes conferidos
pelo supremo autor de todas as coisas”. Ele defendeu também que o caminho desta progressão
é guiado pelo ambiente que modifica as necessidades do organismo, alterando, assim, seu
comportamento. Em consequência disso, o organismo utilizaria alguns órgãos mais que a
outros, ou seja, o uso e desuso modificaria a morfologia dos seres vivos, que seria repassada
para as próximas gerações (FUTUYMA, 1996).
Com tantas influências, Darwin partiu de Edimburgo com horizontes intelectuais
muito mais amplos que os de muitos rapazes de sua idade, e por imposição de seu pai,
ingressou no Christ’s College em Cambridge, Reino Unido, a fim de estudar Artes e também
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pleitear um “grau ordinário”, ponto de partida para a ordenação Anglicana. Em sua
autobiografia, menciona que estava contente em se tornar um clérigo, mesmo que tivesse uma
ou duas dúvidas religiosas. Suas realizações posteriores apresentavam características de uma
mistura das ideias de Edimburgo e Cambridge. Em Cambridge, ingressou na elite social e no
meio intelectual, em que permaneceria pelo resto de sua vida. Fez amizades realmente
duradouras, além de contatos e influências com os jovens professores de botânica e geologia,
respectivamente, John Stevens Henslow e Adam Sedgwick, o cientista-filósofo William
Whewell e o pastor naturalista Leonard Jenyns. Henslow gostava muito de Darwin e
convidou-o a participar de reuniões noturnas, nas quais teve a oportunidade de conhecer
algumas figuras proeminentes da Universidade (BROWNE, 2007).
Além de leituras indicadas por Henslow, também se dedicou às ideias teológicas do
arquidiácono William Paley, que argumentava sobre o ponto de vista de que a adaptação dos
seres vivos aos seus ambientes era tão perfeita que provava a existência de Deus (SOLAR,
2009). Esse ponto de vista era dominante no ensino de Cambridge de maneira geral, embora
não sem críticas, e compunha a base da ciência natural dessa Universidade. No período,
muitas pessoas aceitavam a ideia de que Deus não era representado por um monarca absoluto,
mas sim como um guardião cuidadoso que via todas as coisas e cuidava para que
funcionassem com eficiência. As leituras das obras de Paley lhe despertavam grande interesse
e contribuíram bastante para suas investigações, bem como com o seu modo de usar as
palavras para se expressar (BROWNE, 2007).
Durante o tempo que residiu em Cambridge teve a grande oportunidade de sua vida.
Foi convidado por Henslow a participar de uma viagem de volta ao mundo em um navio
britânico de levantamento hidrográfico, o HMS (Her Majesty Ship) Beagle. O capitão do navio,
Robert Fitz Roy, pediu permissão ao hidrógrafo do Almirantado britânico para que pudesse
levar consigo um cavalheiro que usasse a viagem para coletar espécies de história natural,
devido à rede social de elite que ligava governo, administração naval e as antigas universidades.
Sendo assim, alguns professores foram consultados, inclusive Henslow, que até pensou em
seguir viagem, porém, devido às obrigações paroquiais, desistiu e pensou em Darwin como o
homem que estavam procurando (BROWNE, 2007). De início seu pai não concordou com a
ideia, mas foi convencido pelo seu cunhado Josiah Wedgwood II (BIZZO, 2002).
O objetivo da viagem do Beagle era cumprir as ordens do Almirantado britânico de
completar e ampliar um levantamento hidrográfico anterior, realizado de 1825 a 1830, das
águas sul-americanas. Porém, quando alguém se reporta a essa viagem, dificilmente lembra-se
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deste objetivo. O que é geralmente lembrado é a proporção que a mesma atingiu na vida de
Darwin e do campo científico como um todo (BROWNE, 2007).
A viagem aconteceu de dezembro de 1831 a outubro de 1836, e nela foram visitadas as
ilhas de Cabo Verde, Ilhas Malvinas (Argentina), vários locais do litoral da América do Sul,
dentre eles o Rio de Janeiro (Brasil), Buenos Aires (Argentina), região da Patagônia, Terra do
Fogo, Valparaíso (Chile) e a ilha de Chiloé, seguido das ilhas de Galápagos, Taiti (Polinésia
Francesa), Nova Zelândia, ilhas da Austrália, dentre elas a Tasmânia e as ilhas Cocos,
finalizando com o cabo da Boa Esperança (África do Sul), Santa Helena e ilha da Ascensão
(Reino Unido). FitzRoy, um geólogo amador bastante entusiasmado, deu a Darwin, durante a
viagem, o primeiro volume da obra fundamental de Charles Lyell (The Principles of Geology),
e tiveram várias conversas acerca das ideias encontradas neste livro (BROWNE, 2007).
Darwin realizou sozinho diversas expedições ao interior de países da América do Sul,
durante as paradas do Beagle, buscando explorar os ambientes e realizar coletas das mais
diversas espécies de seres vivos (STRATHER, 2001), tais como aves, vertebrados e
invertebrados, insetos, organismos marinhos, fósseis além de amostras de rochas e de uma
considerável coleção de plantas que eram regularmente enviadas aos cuidados de Henslow, em
Cambridge. Dentre as coletas encontravam-se espécies conhecidas, outras incomuns e até
espécies novas (BROWNE, 2007). Além de coletar todo esse material, dissecava e observava ao
microscópio que havia em sua cabine, e assim registrava diversas anotações e observações
sobre o habitat, comportamento, coloração, distribuição entre outras características afins,
informações essas que serviriam como a base de seus futuros estudos, livros e até de sua teoria
(STRATHER, 2001). Teve a oportunidade também de ver organismos adaptados ao seu
hábitat, tal como William Paley havia descrito em seus livros.
Outro aspecto importante da contribuição das viagens para ele foi a atenção que
dedicou à geologia, se interessando bastante pelas ideias de Lyell presentes em suas obras
sobre a formação da terra e até mesmo a origem ou desenvolvimento dos animais. Com as
leituras das obras de Lyell, começou a pensar em torno da noção de que pequenas mudanças
conduzem a grandes efeitos, dando assim um dos mais importantes passos conceituais de sua
jornada, e empregando esse mesmo conceito de pequenas mudanças cumulativas como chave
da origem das espécies (STRATHER, 2001).
Na introdução de seu livro Origem das Espécies, apresentou os três achados
realizados durante a viagem que foram o ponto de partida para suas ideias, sendo eles: os
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padrões de distribuição geográfica da ema (Rhea americana), a vida animal no arquipélago de
Galápagos e os fósseis que escavou na Patagônia (BROWNE, 2007).
Outra característica relevante da viagem para ele, mesmo não tendo sido mencionada
em sua obra, Origem das Espécies, foi ter seu intelecto instigado pelas populações humanas
que encontrou pelos lugares que visitou. Políticas contra a escravatura faziam parte dos
pensamentos de sua família em geral e sua aversão a qualquer forma de escravidão foi
determinante para suas ideias acerca da unidade de todo o gênero humano (BROWNE, 2007).
Ao final da viagem no Beagle, Darwin chegou à Inglaterra cheio de ideias e ambições
científicas, com o objetivo de interpretar a grande quantidade de informações que havia
adquirido. E mesmo tendo desacreditado gradualmente da Bíblia como um registro fidedigno,
não pretendia abandonar por completo sua fé. Próximo ao fim da viagem escrevera às suas
irmãs falando do desejo de se dedicar à história natural, esperando ser aceito como um
cavalheiro especialista independente, como Lyell, na comunidade científica (BROWNE, 2007).
Ao chegar de volta à Inglaterra, pôde perceber o quanto aquele país havia mudado.
Além do grande desenvolvimento industrial e comercial havia ali um temor generalizado em
relação a qualquer atividade social ou política que ameaçasse o status quo. As noções
evolucionárias estavam entre as principais ideias ameaçadoras. Lembra-se aqui que JeanBaptiste Lamarck e seu avô Erasmus Darwin eram os mais notáveis pensadores evolucionistas
dessas ideias na época (BROWNE, 2007).
Em meio a esse cenário, e todas essas discussões em relação às ideia sobre a
evolução das espécies, Darwin dedicou-se a trabalhar de forma árdua na distribuição de seus
espécimes do Beagle entre os especialistas da época (BROWNE, 2007). Seu antigo professor
e amigo, Henslow, impressionado com a enorme quantidade de espécimes enviada por ele,
elogiou suas descobertas e comentários. Henslow chegou inclusive a realizar conferências
sobre o assunto, provocando grande rebuliço na Sociedade de Geologia de Londres, o que
transformou Darwin em uma celebridade (STRATHER, 2001). Em consequência disso,
diversas relações frutificaram e publicações foram acertadas. Ele obteve uma bolsa do tesouro
britânico para publicar descrições formais, feitas por especialistas, de sua coleção de animais,
resultando em uma publicação divida em cinco volumes e intitulada The Zoology of the
Voyage of HMS Beagle (1839 – 1843), tudo isso com a ajuda de Henslow (BROWNE, 2007).
Conforme as evidências em seus estudos aumentavam, sua confiança foi crescendo
gradualmente. Porém ele ainda tinha receio em construir suas teorias, enquanto ainda não
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tivesse uma base factual mais ampla (STRATHER, 2001). Concomitantemente, escreveu uma
narração da viagem, fazendo o uso do material escrito no diário a bordo do Beagle, intitulada
Diário de pesquisas, atualmente chamada de A viagem do Beagle. A obra foi publicada em
1839 lhe valendo renome como autor, inclusive com elogio de Alexandre Humboldt que lhe
escreveu dizendo que ela fora escrita sob “feliz inspiração” (BROWNE, 2007).
Darwin também ingressou na Sociedade de Geologia de Londres, na qual teve a
oportunidade de submeter três pequenos artigos sobre os resultados de suas pesquisas
geológicas e conhecer Charles Lyell, o qual ficou feliz em conhecer alguém que apreciara
tanto sua obra, com isso se tornaram grandes amigos (BROWNE, 2007). Pouco tempo depois
de ingressar naquela Sociedade, foi elevado a membro de seu conselho diretor. Após um ano,
foi eleito para o mais exclusivo clube masculino de Londres, o Athenaeum, e no ano seguinte
se tornou também membro da Sociedade Real. Havia chegado de forma decisiva à esfera
científica da sociedade (STRATHER, 2001). Assim, pouco tempo após retornar da viagem,
ele conseguiu alcançar o objetivo de ingressar no mundo de elite da ciência tal como pretendia
ao fim de sua temporada no Beagle (BROWNE, 2007).
Apesar da fama, seguiu sua pesquisa e seus estudos de forma sutil. Focado nas
implicações de seus estudos científicos, escrevia em segredo vários cadernos de anotações,
nos quais desenvolveu suas ideias sobre “a questão das espécies”. Em paralelo prosseguiu
buscando fatos, por meio de entrevistas com naturalistas, jardineiros, criadores e até mesmo
mercadores ambulantes de animais. Suas anotações foram se tornando uma sucessão de
perguntas e respostas à medida que sua grande variedade de ideias e informações conflitantes
construídas e adquiridas na viagem se manifestavam novamente e o preocupavam. Iniciou,
então, uma extensa análise relacionando todo seu material e suas ideias e concepções. Com
todas essas reflexões, fatos e informações ele se convencia cada vez mais de que a criação não
ocorrera de uma só vez, o mundo não era fixo e imutável, era um processo que se modificava
(STRATHER, 2001).
Em 1837, John Gould, um taxonomista da Zoological Society classificou as aves das
ilhas de Galápagos, Equador, identificando diversos tentilhões com bicos adaptados para comer
insetos, cactos ou sementes, dividindo esses pássaros em três espécies diferentes, com a
hipótese de que cada uma vivia em uma ilha diferente. Mas Gould não pôde confirmar isso
devido ao fato de que Darwin não havia rotulado as aves segundo sua localização. Ele refletiu
então sobre essa informação, no sentido de que se Gould sugeria que cada espécie possuía aves
com características diferentes, suas especulações a bordo do navio sobre a instabilidade das
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espécies faziam sentido e talvez as similaridades pudessem ser explicadas pela diferenciação
dos tentilhões a partir de um ancestral comum (BROWNE, 2007). Além dos tentilhões que
serviram para motivar o início da confirmação de uma hipótese dele, a de que as espécies se
diferenciassem de ancestrais comuns, a flora e a fauna incomuns das ilhas de Galápagos, região
isolada e pouco desbravada conquistaram rapidamente sua atenção devido a particularidades
presentes em várias espécies encontradas (STRATHER, 2001). A ideia de que as espécies eram
instáveis e se modificavam persistiu em suas reflexões, e em todo o tempo buscava uma
explicação sobre como animais e plantas eram capazes de se modificar (BROWNE, 2007).
O clérigo e sociólogo Thomas Robert Malthus, em 1798, publicou a obra Um ensaio
sobre o princípio da população, na qual buscou explicar como as populações humanas
conseguiam se manterem em equilíbrio com os recursos alimentares existentes (STRATHER,
2001). O argumento apresentado por Malthus era simples: a produção desses recursos não era
capaz de acompanhar a tendência natural de sempre crescer, porém um equilíbrio aproximado
era conservado porque o número de indivíduos é mantido sob controle devido a limitações
naturais (morte causada por fomes e doenças, ações humanas como guerras, abstinência sexual
e práticas pecaminosas como o infanticídio), que eram consideradas por ele necessárias à
existência humana. Destacava ainda que tais controles naturais geralmente recaíam sobre os
membros mais fracos. Darwin leu esta obra em 1838, e com a leitura sobre o equilíbrio da
população humana, a questão das modificações nas espécies ganhou enorme relevo (BROWNE,
2007). Ele detinha bastante conhecimento acerca da luta pela sobrevivência nos reinos vegetal e
animal, contudo as concepções de Malthus contribuíram com o argumento que tinha em mente.
Conseguiu, então, compreender um ponto crucial, o de que a luta também acontecia dentro de
cada espécie, como essa luta ocorria e as consequências da mesma. Nessa luta, os indivíduos de
cada espécie competiam entre si e as características dominantes perseveravam, essas eram
intensificadas nas gerações posteriores (STRATHER, 2001).
Seguindo esse processo de luta entre os indivíduos de uma mesma espécie os
fazendeiros e horticultores da época descartavam os piores indivíduos e conservavam os
melhores para fins de reprodução para obterem indivíduos mais eficientes para suas
finalidades. Com o intuito de fazer uma analogia entre essa “seleção artificial” que vira
fazendeiros e horticultores realizarem em animais e plantas domésticas com esse processo que
ocorria no “mundo natural”, o chamou de “seleção natural” (BROWNE, 2007). Nas palavras
de Darwin:
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Vimos que o ser humano, por meio da seleção, pode alcançar grandes
resultados, modificando e adaptando determinados seres vivos para atender
às necessidades e interesses do homem por meio da acumulação de variações
úteis, ainda que pequenas, que lhe são fornecidas pela ação da Natureza. A
seleção natural, contudo, conforme teremos a oportunidade de ver, é uma
força sempre pronta a atuar, sendo incomparavelmente superior aos frágeis
esforços do homem nesse mesmo sentido, do mesmo modo como as obras da
Natureza são superiores às de arte. (DARWIN, 2009, p. 90, 91).

Em paralelo com suas pesquisas e reflexões, observava em silêncio seus colegas
seniores desclassificarem Lamarck e a evolução. É possível supor o desconforto de Darwin, já
que não possuía nenhuma outra qualificação profissional além de sua cadeira no comitê, pois se
sentia mal preparado para contrapor os medalhões da academia e da teologia (STRATHER,
2001). Desse modo, preservou sua teoria sobre a luta e a diversificação das espécies em
segredo, entendendo que precisava ser cauteloso, já que ela se apresentava carente de reflexões
mais completas. Trabalhava intensamente nessas ideias sem comunicá-las (BROWNE, 2007).
Ainda no final de 1838, sentiu-se estabelecido o suficiente para pedir em casamento
sua prima Emma Wedgwood, filha caçula do tio que intercedeu por ele ao seu pai para que
permitisse sua viagem no Beagle. Emma era uma mulher afetuosa, jovial e solidária, aceitou
casar-se com seu primo por amor e cuidou dele em todas as circunstâncias (BROWNE, 2007).
Poucos meses após o casamento, ele publicou o Diário de sua viagem no Beagle. Com a
notoriedade que construíra, logo conseguiria se encontrar com pessoas de destaque da época,
como Joseph Hooker, um grande botânico que partilhava da obstinação de Darwin em relação
aos espécimes (STRATHER, 2001).
A publicação da obra Vestiges of the Natural History of Creation em 1844, de autor
anônimo, deu a ele motivos para uma pausa, pois a obra modificou de forma considerável o
debate sobre a evolução. De modo muito geral, a proposição central desta obra era similar à
dele e a ter lido pouco tempo depois de finalizar seu próprio ensaio sobre a evolução foi um
impacto do qual levou anos para se recuperar. Apesar do jornalista escocês Roberts Chambers,
autor anônimo depois revelado, inserir propostas sobre o cosmo e incluir a humanidade em
suas ideias, o livro abarcava o princípio primordial das origens progressivas e naturais. No
decorrer de cerca dos 15 anos seguintes, Darwin trabalhou sem parar buscando encontrar
apoio para sua teoria (BROWNE, 2007).
Durante este tempo, se dedicou bastante também a escrever um tratado acerca de
cirrípedes. O campo propiciado por esses organismos, com certeza, era limitado se comparado
à evolução. Na época um crítico chegou a julgar que essa discussão sobre tal organismo era
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uma versão mal disfarçada de sua teoria da evolução (STRATHER, 2001). O grande tempo
dedicado ao estudo dos cirrípedes contribuiu com mudanças importantes em sua percepção
biológica, fortaleceu sua crença na evolução e propiciou um terreno primordial para sua futura
obra A origem das espécies (BROWNE, 2007).
Em uma visita a Darwin, Lyell conversou com ele sobre aspectos de sua teoria e
ainda o estimulou a publicá-la, chamando sua atenção para o artigo do naturalista ainda pouco
conhecido Alfred Russel Wallace. Ele escreveu então ao naturalista elogiando-o e, também,
mencionou o trabalho que estava desenvolvendo sobre definições de espécies e variedades.
Talvez por essa demonstração de interesse em seu trabalho, Wallace tenha se sentido
incentivado a escrever a ele também (BROWNE, 2007). Em 1858, recebeu uma carta de
Wallace, na qual apresentava o ensaio evolucionário que elaborou, chegando a usar inclusive
a mesma terminologia usada por ele há 12 anos em seus cadernos de anotações. Sendo assim,
alguns de seus amigos, em especial Lyell, Hooker e Huxley se reuniram e conseguiram com a
Sociedade Lineana que um resumo das descobertas de Darwin e a teoria de Wallace fossem
divulgadas como documento em 1º de julho de 1858, escondendo assim as rachaduras de
disputa sobre prioridade, mas simultaneamente estabelecendo que Darwin chegara primeiro às
proposições apresentadas (STRATHER, 2001). A teoria de seleção natural apresentada por
Wallace era tão bem elaborada quanto a dele, sendo assim merece também o crédito de
coautor do principal mecanismo de evolução (FUTUYMA, 1996).
Após essa publicação, Darwin levou apenas um ano para agregar os toques finais à
sua obra, e conseguindo finalmente estabelecer suas ideias sobre evolução em um trabalho de
larga escala. Sob o título de Sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou A
preservação das raças privilegiadas na luta pela sobrevivência a obra foi publicada em 24 de
novembro de 1859 (STRATHER, 2001). Somente na sexta edição (1872), o título foi
abreviado para A origem das espécies, como popularmente é conhecido.
Não desejando ser considerado um ateu, em uma obra cujo título indicava tratar
sobre a origem das espécies, seu texto eximiu-se de propor qualquer teoria de origens
absolutas (BROWNE, 2007). Ainda assim, a reação da Igreja foi tão implacável quanto feroz.
As ideias apresentadas por ele não deixavam brechas para a mediação divina além de reduzir
os seres humanos ao nível de macacos avançados. Para ele os seres humanos não pertenciam a
uma espécie permanente e ordenada divinamente, mas eram simplesmente parte de um
processo em desenvolvimento contínuo (STRATHER, 2001).
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Com a publicação da obra Sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou
A preservação das raças privilegiadas na luta pela sobrevivência, lançou a primeira grande
ideia científica da história que conseguiu alcançar fama popular. Pela primeira vez, a ciência
almejava “explicar tudo”, ao menos na cabeça do público. Darwin e a evolução tornaram-se o
tema do momento (STRATHER, 2001).
Porém, no desenvolvimento do conhecimento, a produção científica comporta rupturas
e delas depende, apresentando assim uma movimentação na qual novas teorias são criadas e
aceitas, modificando o modo de entender e explicar aspectos da natureza (BRASIL, 1998).
Assim, surgem as teorias alternativas à TE de Darwin, que abordaremos a seguir.

1.3 Crise no darwinismo e o surgimento de teorias alternativas
A partir da década de 1870 a ideia de evolução desfrutou de uma aceitação
considerável, pelo menos na comunidade científica (MEYER E EL-HANI, 2005). Porém, o
estudo dos mecanismos evolutivos tiveram uma história um pouco mais conturbada. Durante
a vida de Darwin, a hipótese da seleção natural foi compreendida e aceita por poucos
(FUTUYMA, 1996).
Uma das características do darwinismo original era apresentar uma postura flexível
em relação à viabilidade de existir outros mecanismos evolutivos. O próprio Darwin apesar de
considerar a seleção natural como principal mecanismo de mudança evolutiva, atribuía à
herança de características adquiridas um papel em sua teoria. Contudo essa situação mudou
no final do século XIX com a defesa de um darwinismo mais rigoroso por August Weismann
(1834 – 1914), no qual apenas à seleção natural era atribuído o papel de explicar a mudança
evolutiva. Diante disso, diversas teorias evolutivas antidarwinianas surgiram. A restrição do
darwinismo contribuiu para que vários biólogos que admitiam outros mecanismos evolutivos
rompessem com a teoria da seleção natural (MEYER E EL-HANI, 2005).
Sendo assim, no início do século XX, a ideia da mudança evolutiva a partir da seleção
natural foi rejeitada não apenas por geneticistas mendelianos, mas também por diversos
paleontólogos que defendiam teorias “ortogenéticas”, ou direcionais, que se baseavam em
princípios de aperfeiçoamento intrínsecos dirigidos, ou na premissa de que a constituição
genética dos organismos os limita a evoluir apenas em certas direções (FUTUYMA, 1996).
Ao final do século XIX, o renome da teoria da seleção natural caiu de tal forma que
seus opositores acreditavam que ela jamais se recuperaria. O neolamarckismo e a teoria da
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ortogênese foram defendidas por naturalistas que viam nessas teorias a possibilidade de
preservar um elemento de finalidade no processo evolutivo. Tais naturalistas tinham a
intenção de superar o retrato darwinista da evolução como um processo ao acaso, de tentativa
erro (MEYER E EL-HANI, 2005).
Alguns dos aspectos que mais provocavam desacordo em relação à interpretação da
teoria eram qual dos fatores – mutação, seleção natural, indução pelo meio ambiente, tendências
intrínsecas – era responsável principal por dar uma direção à evolução e se a evolução é gradual
ou dá saltos (MAYR, 1998). A ocorrência da evolução não era questionada, porém os
mecanismos evolutivos alternativos à seleção natural desfrutavam de prestígio cada vez maior
(MEYER E EL-HANI, 2005).
O neolamarckisno tinha em comum com a teoria de Lamarck dois conceitos
principais, o de que a evolução ocorre de forma “vertical”, consistindo em uma melhoria da
adaptação, desprezando ou menosprezando assim a origem da diversidade; e em segundo
lugar o conceito de que as características adquiridas de um indíviduo poderiam ser herdadas
pela sua prole. Deste modo, o neolamarckismo pode ser considerado tanto uma teoria da
hereditariedade, quanto uma teoria da evolução (MAYR, 1998). Porém, os experimentos
realizados para sustentar a herança de características adquiridas se mostraram falhos e aos
poucos ficou claro que as mudanças sofridas por um organismo ao longo de sua vida não
eram transmitidas à sua prole. Ademais, a ascenção da genética mendeliana, no inicio do
século XX, conduziu à construção de uma visão da herança na qual apenas as mudanças na
linhagem germinativa, que dá origem aos gametas de um organismo, poderiam ser
transmitidas aos descendentes, provocando assim o descrédito da herança de características
adquiridas (MEYR E EL-HANI, 2005).
Outra teoria antidarwinista era a ortogênese, a qual sustentava a ideia de que o
processo de mudança evolutiva ocorria com determinadas metas e que era esta tendência de
seguir um rumo preestabelecido que explicava a transformação evolutiva e não a seleção
natural. Essa ideia era particularmente defendida pelos paleontólogos, os quais viam no
registro fóssil padrões que consideravam a sustentação de um processo evolutivo que seguia
um rumo pré-determinado (MEYER E EL-HANI, 2005). Sendo assim as teorias
ortogenéticas, remontando à história antiga, eram baseadas no conceito de que, de alguma
forma, a evolução ocorria devido a uma componente finalística (MAYR, 1998).
O mutacionismo foi uma terceira alternativa à seleção natural, talvez a mais
influente. Foi elaborado na primeira década do século XX, após a descoberta dos trabalhos de
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Gregor Mendel (1822 – 1884), os quais originaram a genética, em 1900. Ao contrário de ser a
salvação do darwinismo, que estava em crise, o mendelismo foi apresentado como outra
alternativa à seleção natural. Trabalhos realizados em laboratórios haviam demonstrado, de
forma terminante, que mutações ocorriam e desta forma ficou claro que essas alterações
também ocorriam na natureza (MEYER E EL-HANI, 2005).
Os cientistas que defendiam o mutacionismo viam “espécies” como formas que
diferiam entre si de modo discreto em sua morfologia. Sendo assim, acreditavam que estas
surgiam em um ou poucos passos como mutações descontínuas. Desta forma, se a espécie
pode surgir simplesmente por meio de mutação, sua origem não requer a seleção natural.
Assim sendo, os princípios-chave de Darwin, a seleção natural e a mudança gradual, eram
descartados (FUTUYMA, 1996).
Em resumo os mendelianos se encontravam em embate tanto com as ideias
neolamarckistas quanto com as ideias darwinistas, não concedendo qualquer papel relevante à
adaptação e à seleção natural. Somente no início da década de 1920 que a polarização entre o
mendelismo e o darwinismo começou a diminuir e os movimentos iniciais em direção a uma
reconciliação entre essas duas tendências de pensamento puderam ocorrer. O darwinismo
surgiu novamente de seu eclipse, desempenhando o papel de um dos alicerces, talvez o
principal, para a construção da teoria evolutiva mais influente do século XX, a teoria sintética
da evolução ou neodarwinismo (MEYER E EL-HANI, 2005).
Os pesquisadores Ronald Aylmer Fisher (1890 – 1962), John B. S. Haldane (1892 –
1964) e Sewall Wright (1889 – 1988) tiveram um papel destacado na história inicial dessa
área. Em conjunto, eles demonstraram que a variação estudada por evolucionistas poderia ser
explicada pela seleção natural e a herança mendeliana. Simultaneamente, o trabalho de
Theodosius Dobzhansky (1900 – 1975) apresentou de forma acessível para cientistas que
tinham pouco treinamento matemático, os avanços conseguidos por geneticistas de
populações como Fisher, Haldane e Wright, o que resultou em uma manifestação de
atividades que levou à construção da teoria sintética durante a década de 1940. Desta forma,
após duas décadas de embates, a seleção natural ocupou novamente um papel dominante na
explicação do processo evolutivo (MEYER E EL-HANI, 2005).
Tendo apresentado a importância da TE, sua construção histórica e seu papel no
desenvolvimento de novas teorias, discutiremos, no próximo capítulo, a formação de
conceitos científicos na visão de Vigotski, para nos fundamentar na análise da formação
desses conceitos relativos à TE por alunos do ensino médio.
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2 ABRINDO AS CORTINAS... A FORMAÇÃO DE CONCEITOS CIENTÍFICOS
SEGUNDO VIGOTSKI
Uma das mais relevantes contribuições das teses formuladas por Vigotski está na
tentativa de explicar, não apenas pressupor, o modo como o processo de desenvolvimento é
socialmente instituído. Ele considera essencial a função da interação social no
desenvolvimento do ser humano, sendo essa a principal razão de seu interesse em estudar a
infância e a adolescência. Para ele, o desenvolvimento das formas mais complexas do
comportamento humano depende da interação entre a criança e sua cultura.
Para o autor, o fato de um pequeno passo na aprendizagem poder corresponder a um
grande avanço no desenvolvimento do indivíduo dá à aprendizagem escolar e à formação de
conceitos científicos na escola um papel imprescindível na vida da criança. Assim, os
conceitos científicos são mais fortes que os espontâneos, pois envolvem a tomada de
consciência e arbitrariedade, enquanto os últimos estão diretamente ligados às habilidades
práticas da criança e do adolescente. Para compreendermos melhor esse mecanismo, os
próximos tópicos tratarão, de forma resumida, da formação de conceitos pelas crianças e do
pensamento por conceitos dos adolescentes.

2.1 A formação dos conceitos
Vigotski diz que a princípio a atividade psicológica da criança é bastante elementar e
determinada por sua herança biológica. Ele enfatiza que os fatores biológicos são
predominantes em relação aos sociais apenas no início da vida da criança. Gradualmente, as
interações entre a criança e o seu grupo social e os objetos de sua cultura passam a reger o
comportamento e o desenvolvimento de seu pensamento (REGO, 2002). Para Vigotski, é em
razão de que o ser humano desde que nasce se vê envolvido em um mundo
predominantemente social e humanizado e, portanto, cultural e histórico, que o bebê humano
consegue sobreviver. Deste modo, o trabalho do desenvolvimento consiste em transformar o
plano biológico, que é próprio da espécie, no plano social, mediado pela ação da cultura em
que se processa (DAVIS, 2005).
Segundo Vigotski, a estrutura fisiológica e inata do homem não é o bastante para
produzir o indivíduo humano na ausência do ambiente social. O autor ressalta a ação
recíproca existente entre o organismo e o meio e atribui singular importância ao fator humano
presente no ambiente. Temos como exemplo dessa dependente relação entre o bebê humano e
um ambiente social humano, para o desenvolvimento deste indivíduo, o caso real das
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chamadas “meninas lobas”, que foram encontradas na Índia, vivendo entre uma manada de
lobos. Estas, quando encontradas, praticamente não demonstravam um comportamento
humano. Este exemplo demonstra que para se humanizar o indivíduo necessita crescer em um
ambiente social e interagir com outras pessoas (REGO, 2002).
Vigotski vê a criança como um indivíduo ativo e também interativo. A teoria
psicológica sociohistórica enxerga o psiquismo humano como uma construção social, que
resulta da apropriação dos conhecimentos e das produções culturais da sociedade em que se
encontra, por parte do sujeito, por intermédio da mediação da própria sociedade. Aqui,
entende-se por “mediação” a intervenção necessária de algo ou alguém entre duas partes para
que um tipo específico de relação seja estabelecido (DAVIS, 2005). Deste modo, o
desenvolvimento está estreitamente relacionado ao contexto sociocultural em que o indivíduo
se insere e se processa de forma dinâmica e dialética, por meio de rupturas e disparidades
motivadoras de reorganizações contínuas por parte do indivíduo (REGO, 2002).
Os processos psicológicos mais complexos começam a se formar por meio de
intervenções contínuas de adultos e, também, de crianças mais experientes. Dessa forma, o
desenvolvimento do psiquismo humano é sempre mediado pelo outro, que indica, delimita e
confere significados à realidade. Pouco a pouco os indivíduos imaturos vão se apropriando
dos modos de funcionamento psicológico, da cultura e do comportamento, enfim, do
patrimônio da história da humanidade e de seu grupo cultural, por meio dessas mediações.
Após serem internalizados, esses processos começam a transcorrer sem a intermediação de
outros (REGO, 2002). “Noutros termos, o que a criança é capaz de fazer hoje em colaboração
conseguirá fazer amanhã sozinha.” (VIGOTSKI, 2009, p. 331).
Vigotski afirma que o indivíduo sempre consegue fazer mais em colaboração do que
sozinha. Entretanto, ressaltam que não infinitamente mais, mas apenas em determinados
limites, rigidamente determinados pelo estado do seu desenvolvimento e pelas suas
potencialidades intelectuais (REGO, 2002).
Em colaboração, a criança se revela mais forte e mais inteligente que
trabalhando sozinha, projeta-se ao nível das dificuldades intelectuais que ela
resolve, mas sempre existe uma distância rigorosamente determinada por lei,
que condiciona a divergência entre a sua inteligência ocupada no trabalho
que ela realiza sozinha e a sua inteligência no trabalho em colaboração.
(VIGOTSKI, 2009, p. 329).

Assim, a atividade que antes precisou ser mediada passa a consistir em um processo
voluntário e independente (REGO, 2002). Por meio de investigações, Vigotski e seus
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colaboradores definiram a zona de desenvolvimento proximal – ZDP – da criança, a qual se
trata da diferença entre a idade mental real, ou nível de desenvolvimento atual, definida com a
ajuda dos problemas solucionados com autonomia, e o nível que a criança atinge ao
solucionar problemas sem autonomia, ou seja, em colaboração com outra pessoa. Segundo
Vigotski, pode-se concluir, sem margem de dúvidas, por meio de suas investigações, que
aquilo que se encontra na ZDP em um estágio de certa idade realiza-se e passa ao nível do
desenvolvimento atual em uma segunda fase (VIGOTSKI, 2009).
Na criança, a fonte de surgimento de todas as propriedades especificamente humanas
da consciência é o desenvolvimento decorrente da colaboração via imitação. Deste modo a
possibilidade de que a colaboração se eleve a um grau superior de possibilidades intelectuais,
a possibilidade de passar do que a criança é capaz de realizar para o que ela não consegue
realizar por meio da imitação é o momento central para toda a psicologia da aprendizagem. A
forma principal pela qual se realiza a influência da aprendizagem sobre o desenvolvimento é a
imitação, se concebida em sentido amplo (VIGOTSKI, 2009).
Vigotski faz, ainda, uma discussão sobre o papel da imitação que nos remete à questão
da brincadeira e de sua importância no contexto escolar.
A brincadeira tem uma função significativa no processo de desenvolvimento
infantil. Ela também é responsável por criar “uma zona de desenvolvimento
proximal”, justamente porque, através da imitação realizada na brincadeira, a
criança internaliza regras de conduta, valores, modos de agir e pensar de seu
grupo social, que passam a orientar o seu próprio comportamento e
desenvolvimento cognitivo. (REGO, 2002, p. 113).

Outro momento importante no desenvolvimento humano, para Vigotski, é a conquista
da linguagem. Essa capacitação especificamente humana para a linguagem torna as crianças
capazes de providenciarem instrumentos que os auxiliem nas soluções de tarefas difíceis, na
superação e ação impulsiva, no planejamento de solução para um problema antes mesmo de sua
execução e no controle de seu próprio comportamento (REGO, 2002).
A linguagem permite a construção de conceitos, os quais são elementos centrais do
pensamento, e esta construção alcança uma formulação linguística, de modo a converter a
linguagem em instrumento do pensamento. Deste modo, o pensamento e a linguagem, apesar
de apresentarem origens genéticas diferentes, acabam se unindo, de forma dialética, no
decorrer do desenvolvimento, sendo assim, a linguagem converte-se em pensamento e o
pensamento converte-se em linguagem (DAVIS, 2005).
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A relação entre pensamento e linguagem modifica-se no processo de
desenvolvimento tanto no sentido quantitativo quanto qualitativo. Noutros
termos, o desenvolvimento da linguagem e do pensamento realiza-se de
forma não paralela e desigual. As curvas desse desenvolvimento convergem
e divergem constantemente, cruzam-se, nivelam-se em determinados
períodos e seguem paralelamente, chegam a confluir em algumas de suas
partes para depois tornar a bifurcar-se. (VIGOTSKI, 2009, p. 111).

Segundo Vigotski, além da aquisição da linguagem falada, também por meio do
desenvolvimento da linguagem escrita o indivíduo obtém novas formas mais complexas de se
relacionar com o mundo a sua volta, representando assim um novo e importante salto no
desenvolvimento do indivíduo. A compreensão desse sistema complexo de signos, próprio da
linguagem escrita, à medida que aumenta a capacidade de memória, registro de informações
etc., fornece um novo instrumento de pensamento, propiciando diferentes formas de organizar
a ação e permitindo outro modo de acesso ao patrimônio da cultura humana, o qual se
encontra registrado em livros e outros textos. Em suma, propicia formas diferentes e ainda
mais abstratas de pensar, se relacionar com as pessoas e com o conhecimento (REGO, 2002).
Com o desenvolvimento da linguagem falada e escrita os seres humanos se
encontram em constante interação com signos e significados culturais, com objetos de ação e
de conhecimento e com outros sujeitos, em situações de construção coletiva de significados.
Essa relação complexa, constante e intensa entre signos, sujeitos, significados e conceitos,
origina outros conceitos e redes conceituais que nunca estão acabados, definitivos, mas
sempre suscetíveis a transformações (OLIVEIRA, 2005).
A fim de explicar o papel da escola no processo de desenvolvimento do indivíduo,
Vigotski fez uma relevante diferenciação entre os conhecimentos construídos na vivência
pessoal, cotidiana e concreta da criança e os conhecimentos construídos na sala de aula,
adquiridos com o ensino sistemático, denominando-os, respectivamente, de conceitos
cotidianos ou espontâneos e conceitos científicos. Por exemplo, a partir do seu cotidiano, a
criança pode construir o conceito de “gato”, de forma que essa palavra irá resumir e
generalizar as características deste animal, sem importar a cor, a raça, o tamanho, etc., e
também distinguir de outras categorias como livro, pássaro, cama. Já na escola, certamente
em uma aula de ciências, o conceito de gato poderá ser ampliado e se tornar ainda mais
abstrato e abrangente, sendo incluído em um sistema conceitual de abstrações graduais, com
diferentes graus de generalização, no qual gato, mamífero, vertebrado, animal, ser vivo,
compõem uma sequência de palavras que, iniciando do objeto concreto “gato”, adquirem cada
vez mais abrangência e complexidade. Ainda que sejam diferentes, os dois tipos de conceitos
estão estreitamente relacionados e se influenciam reciprocamente, uma vez que fazem parte
de um único processo, o do desenvolvimento da formação de conceitos (REGO, 2002).
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Para Vigotski:
O desenvolvimento dos conceitos científicos na idade escolar é, antes de
tudo, uma questão prática de imensa importância – talvez até primordial – do
ponto de vista das tarefas que a escola tem diante de si quando inicia a
criança no sistema de conceitos científicos. (VIGOTSKI, 2009, p. 241).

Sendo igualmente grande, também, a importância teórica dessa questão, visto que o
desenvolvimento dos conceitos científicos não pode deixar de revelar no processo
investigatório as leis mais essenciais e profundas de qualquer outro processo de formação de
conceitos em geral (VIGOTSKI, 2009).
Segundo Tolstói é necessário propiciar à criança em idade escolar a oportunidade de
adquirir novos conceitos e novas palavras tiradas no sentido geral da linguagem. Quando uma
criança lê ou ouve uma palavra que não conhece em uma expressão, de resto compreensível, e
a lê novamente em outra frase, esta começa a ter uma noção básica do novo conceito, e uma
hora ou outra ela sentirá a necessidade de utilizar essa palavra e, posto que a tenha utilizado, a
palavra e o conceito lhe pertencem (TOLSTÓI, 1903, apud VIGOTSKI, 2009).
A essa colaboração original entre a criança e o adulto – momento central do
processo educativo paralelamente ao fato de que os conhecimentos são
transmitidos à criança em um sistema – deve-se o amadurecimento precoce
dos conceitos científicos e o fato de que o nível de desenvolvimento desses
conceitos entra na zona das possibilidades imediatas em relação aos
conceitos espontâneos, abrindo-lhes caminho e sendo uma espécie de
propedêutica do seu desenvolvimento. (VIGOTSKI, 2009, p. 244).

Vale ressaltar que o processo de desenvolvimento dos conceitos ou significados das
palavras exige o desenvolvimento de toda uma série de funções como a memória lógica, a
abstração, a atenção arbitrária, a discriminação e a comparação, e todos estes processos
psicológicos extremamente complexos não podem ser somente memorizados, meramente
assimilados (VIGOTSKI, 2009). Além das informações recebidas do meio exterior, é
necessária uma intensa atividade mental por parte da criança, para realmente aprender um
conceito. Desta forma um conceito não é aprendido através de um treinamento mecânico,
muito menos pode ser puramente transmitido pelo professor ao aluno (REGO, 2002). O
professor que segue o caminho do ensino direto de conceitos, acreditando que os conceitos
são apreendidos pela criança, geralmente não consegue senão uma memorização vazia de
significados, um verbalismo simples e puro que incentiva e imita a existência dos respectivos
conceitos na criança, porém, na realidade, esconde o vazio (VIGOTSKI, 2009).
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Em tais casos, a criança não assimila o conceito mas a palavra, capta mais de
memória que de pensamento e sente-se impotente diante de qualquer tentativa
de emprego consciente do conhecimento assimilado. No fundo, esse método
de ensino de conceitos é a falha principal do rejeitado método puramente
escolástico de ensino, que substitui a apreensão do conhecimento vivo pela
apreensão de esquemas verbais mortos e vazios. (VIGOTSKI, 2009, p. 247).

Na perspectiva de Vigotski, o ensino escolar tem um papel importante na formação
dos conceitos de um modo geral e especialmente dos científicos. A escola proporciona às
crianças um conhecimento sistemático sobre aspectos que não são pertencentes ao seu campo
de vivência direta, como no caso dos conceitos espontâneos (REGO, 2002). Essa questão tem
importância especial para a prática escolar. Os professores, as ferramentas semióticas
favorecidas pela escola e a própria lógica da instituição escolar realizam intervenções no
universo de significados trazidos pelas crianças e concebe-se então um campo de interação,
desafio, negociação de significados, questionamento, fundamental ao processo de
desenvolvimento conceitual. As relações interpessoais e os processos de intervenção que
acontecem na escola e a formação coletiva de signos e sentidos estão, consequentemente, em
aberto. Simultaneamente, porém, posto que cabe à escola trabalhar com sistemas conceituais
próprios das disciplinas científicas e não com qualquer sistema conceitual, esses processos
que estão “em aberto” são emoldurados pelo lugar ocupado pela instituição escola, que é
historicamente definido e ideologicamente marcado (OLIVEIRA, 2005).
A relação dos conceitos científicos com a experiência pessoal da criança é
diferente da relação dos conceitos espontâneos. Eles surgem e se constituem
no processo de aprendizagem escolar por via inteiramente diferente que no
processo de experiência pessoal da criança. (VIGOTSKI, 2009, p. 263).

As motivações internas, que conduzem as crianças a formar conceitos científicos,
também são completamente diferentes das que levam o pensamento infantil à formação de
conceitos espontâneos. Outros trabalhos emergem diante do pensamento da criança no processo
de assimilação dos conceitos na escola, mesmo que o pensamento esteja entregue a si mesmo.
Em pesquisas de Vigotski e seus colaboradores, a análise comparativa dos conceitos
espontâneos e científicos, em determinada faixa etária, demonstrou que, por existir momentos
programáticos correspondentes no processo de educação, o desenvolvimento dos conceitos
científicos supera o desenvolvimento dos conceitos espontâneos (VIGOTSKI, 2009).
Quando se trata dos conceitos espontâneos, a criança começa a tomar consciência,
relativamente tarde, do conceito, da definição verbal do conceito, da possibilidade de outras
palavras lhe propiciarem uma formulação verbal e do uso arbitrário desse conceito no
estabelecimento de relações lógicas complexas entre os conceitos. A criança já tem
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conhecimento dessas coisas, tem um conceito do objeto, mas ainda continua vago pra ela o
que representa esse conceito. Porém, o desenvolvimento do conceito científico se inicia
exatamente pelo que ainda não foi completamente desenvolvido nos conceitos espontâneos ao
longo de toda a idade escolar. Inicia geralmente pelo trabalho com o próprio conceito como
tal, pela definição verbal do conceito, por operações que presumem a aplicação não
espontânea desse conceito. Deste modo pode-se concluir que os conceitos científicos iniciam
sua vida pelo nível que o conceito espontâneo da criança ainda não alcançou seu
desenvolvimento (VIGOTSKI, 2009).
Poderíamos dizer convencionalmente que o conceito espontâneo da criança
se desenvolve de baixo para cima, das propriedades mais elementares e
inferiores às superiores, ao passo que os conceitos científicos se
desenvolvem de cima para baixo, das propriedades mais complexas e
superiores para as mais elementares e inferiores. Essa diferença está
vinculada à referida relação distinta dos conceitos científico e espontâneo
com o objeto.
A primeira gestação do conceito espontâneo costuma estar vinculada ao
choque imediato da criança com estes ou aqueles objetos, é bem verdade que
com objetos que encontram simultaneamente explicação por parte de
adultos; seja como for, trata-se de objetivos vivos reais. E só depois de um
longo desenvolvimento a criança chega a tomar consciência do objeto, do
próprio conceito e das operações abstratas com ele. A gestação de um
conceito científico, ao contrário, não começa pelo choque imediato com os
objetos mas pela relação mediata com os objetos. Se lá a criança caminha do
objeto para o conceito, aqui é forçada constantemente a fazer o caminho
inverso do conceito para o objeto. (VIGOTSKI, 2009, p. 348).

Sendo assim, não espanta que aquilo que expressa a força de um conceito é
justamente o ponto fraco do outro. Já nas primeiras aulas, a criança aprende a constituir
relações lógicas entre conceitos, porém o caminho desses conceitos afigura transcorrer
crescendo para dentro, abrindo caminhos para o objeto, incorporando-se à experiência que,
neste sentido, a criança tem. Assim sendo, o desenvolvimento dos conceitos científico e
espontâneo seguem caminhos dirigidos em sentido inverso, porém ambos os processos estão
internamente e da maneira mais profunda inter-relacionados. O desenvolvimento do conceito
espontâneo da criança precisa atingir um dado nível para que a criança seja capaz de
apreender o conceito científico e tomar consciência dele (VIGOTSKI, 2009).
Tudo consiste em entender que a formação dos conceitos científicos, na
mesma medida que os espontâneos, não termina mas apenas começa no
momento em que a criança assimila pela primeira vez um significado ou
termo novo para ela, que é veículo de conceito científico. Essa é a lei geral
do desenvolvimento do significado das palavras, à qual estão igualmente
subordinados em seu desenvolvimento tanto os conceitos científicos quanto
os espontâneos. (VIGOTSKI, 2009, p. 265).
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Vigotski afirma que em termos práticos, a falta de consciência do próprio
pensamento se manifesta em um fato primordial, que caracteriza a lógica do pensamento
infantil: a criança descobre a predisposição para toda uma série de operações lógicas quando
estas emergem do fluxo espontâneo do seu próprio pensamento, porém não é capaz de
executar operações completamente análogas quando se exige que sejam realizadas de forma
arbitrária e intencional (VIGOTSKI, 2009).
O centro da atenção na idade escolar é ocupado pela transição das funções
inferiores de atenção e de memória para as funções superiores da atenção
arbitrária e da memória lógica.
[...] Observa-se, pois, que no campo da atenção e da memória o aluno escolar
não só manifesta a capacidade para a tomada de consciência e a arbitrariedade
mas também que o desenvolvimento dessa capacidade é o que constitui o
conteúdo principal de toda a idade escolar. (VIGOTSKI, 2009, p. 282 e 283).

É possível compreender por que os conceitos do aluno escolar permanecem nãoconscientizados e não-arbitrários, já que para tomar consciência de algo e apreender alguma
coisa é preciso, antes de tudo, dispor dessa coisa. Porém o conceito, isto é, o pré-conceito, como
Vigotski e seus colaboradores preferiram denominar os conceitos ainda não-conscientizados do
escolar e que ainda não atingiram o nível superior de seu desenvolvimento, emergem
primeiramente na idade escolar e só amadurecem no decorrer dessa idade. Antes disso a criança
pensa por noções gerais ou por complexos (VIGOTSKI, 2009).
O conceito não é tomado pela criança como uma entidade estática, mas sim como um
elemento em constante mudança dentro da estrutura psicológica do sujeito. Em relação a essa
premissa de uma permanente reorganização do mundo conceitual está a postulação de
relações entre as palavras. Cada palavra evoca um complexo sistema de elos, estando sempre
inserida em estruturas mais complexas e maiores, na qual interagem significados, que são os
aspectos mais estáveis, precisos e compartilhados da significação dos conceitos, e sentidos,
que são os aspectos mais dinâmicos e idiossincráticos da significação dos conceitos, que
incluem também a dimensão afetiva e motivacional (OLIVEIRA, 2005).
Os conceitos psicologicamente concebidos evoluem como significados das
palavras. A essência do seu desenvolvimento é, em primeiro lugar, a
transição de uma estrutura de generalização a outra. Em qualquer idade, um
conceito expresso por uma palavra representa uma generalização. Mas os
significados das palavras evoluem. Quando uma palavra nova, ligada a um
determinado significado, é apreendida pela criança, o seu desenvolvimento
está apenas começando; no início ela é uma generalização do tipo mais
elementar que, à medida que a criança se desenvolve, é substituída por
generalizações de um tipo cada vez mais elevado, culminando o processo na
formação dos verdadeiros conceitos. (VIGOTSKI, 2009, p. 246).
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Sendo assim, os conceitos não se encontram isolados na mente do indivíduo, mas sim
organizados em algum tipo de todo estruturado, uma espécie de teia de significados, em que
existem relações entre os elementos. Essas teias organizam os conceitos entre si e podem ser
consideradas como teorias que o indivíduo possui a respeito do mundo, sejam elas teorias
científicas, construções referentes a outros âmbitos do conhecimento ou ainda estruturas
cognitivas do senso comum. Assim os conceitos devem ser entendidos como parte da teoria
em que estão inseridos (OLIVEIRA, 2005). Para Vigotski, quando o indivíduo consegue
realizar generalizações e compreender os conceitos fazendo relações entre eles, este consegue
realizar o pensamento por conceitos.
Deste modo, a tomada de consciência se baseia na generalização dos próprios
processos psíquicos, que redunda em sua apreensão. Nesse processo
manifesta-se em primeiro lugar o papel decisivo do ensino. Os conceitos
científicos – com sua relação inteiramente distinta com o objeto -, mediados
por outros conceitos – com seu sistema hierárquico interior de inter-relações –,
são o campo em que a tomada de consciência dos conceitos, ou melhor, a sua
generalização e a sua apreensão parecem surgir antes de qualquer coisa. Assim
surgida em um campo do pensamento, a nova estrutura da generalização,
como qualquer estrutura, é posteriormente transferida como um princípio de
atividade sem nenhuma memorização para todos os outros campos do
pensamento e dos conceitos. Desse modo, a tomada de consciência passa pelos
portões dos conceitos científicos. (VIGOTSKI, 2009, p. 290).

Visto que os conceitos são elementos de um sistema complexo de inter-relações,
compete à escola construir sistemas e estabelecer elos conceituais próprios do campo em que
lhe cabe atuar. Pode-se, então, retirar dessas reflexões consequências pedagógicas
relacionadas à consideração da heterogeneidade das crianças, da singularidade de seus
caminhos de formação conceitual e, assim sendo, de seus universos de significação, que irão
interagir com o campo conceitual abordado nas disciplinas escolares, da necessidade de se
estabelecer pontos de partidas e caminhos de aprendizagem que proporcionem relações
significativas entre os conceitos e teorias que fazem parte do psiquismo de cada indivíduo e
aqueles que compõem o campo do novo, a ser apropriado a partir da situação escolar
(OLIVEIRA, 2005).
2.2 A formação de conceitos científicos na adolescência: o pensamento por conceitos
De acordo com Vigotski (1996), o adolescente é capaz de compreender melhor os
conceitos científicos por se encontrar em uma etapa transitória de maturação do pensamento que
redunda em uma nova estrutura intelectual, estruturando-se uma nova forma de pensamento
denominada pensamento por conceitos, que é completamente diferente das outras fases do
desenvolvimento do pensamento na criança.
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Para o autor, os fatores histórico-sociais, culturais e psicológicos, além dos fatores
biológicos, devem ser tomados como base para a melhor compreensão de todo o processo de
sucessivas mudanças na estrutura do pensamento da criança e do adolescente. O processo de
mudança intelectual é um extraordinário processo de intensas modificações relacionado com
os interesses e novas demandas do jovem na fase de transição e também com o
aprofundamento e ampliação das velhas estruturas mentais, não se resumindo, portanto, a uma
mera acumulação quantitativa de informações. As mudanças a nível intelectual envolvem toda
a extensão dos interesses vitais e, por isso, refletem diretamente nas outras funções
psicológicas dos indivíduos, sendo elas a memória, a percepção, a atenção, a criatividade etc.
(RODRIGUES, 2012).
Para Vigotski, o adolescente é, antes de tudo, um ser pensante. Ele defende a ideia de
que as mudanças intelectuais são muito profundas e que tais mudanças influenciam toda
estrutura psicológica do indivíduo. No entanto, essa transformação se apresenta tanto ao nível
do conteúdo quanto à forma do pensamento.
Por meio de estudos investigativos sobre a psicologia humana, Vigotski (1996)
considerou que não há uma dissociação entre o abstrato e o concreto no pensamento do
adolescente, o que existe é uma relação nova entre os momentos concretos e abstratos desse
pensamento, em razão de uma nova forma de elaboração intelectual. Para o autor, a fase de
transição foi considerada como uma “crise”, na qual coexistem formas mais elaboradas,
completamente novas para o adolescente, assim como formas mais básicas do pensamento
infantil que se reorganizam sobre novas bases nessa idade de transição. Desta forma, de
acordo com a psicologia de Vigotski, é estabelecido um novo conteúdo e também uma nova
forma de atividade intelectual, a qual ficou conhecida como “pensamento por conceitos”,
segundo a psicologia de Vigotski.
A partir dos resultados desses estudos, Vigotski e sua equipe de trabalho elucidaram
alguns aspectos do processo genético de formação dos conceitos. Para eles, o primeiro aspecto
é a lei básica do desenvolvimento do pensamento, segundo a qual o desenvolvimento do
processo de formação dos conceitos encontra-se amadurecido somente na adolescência. O
segundo aspecto é que as funções psicológicas do adolescente ficam subordinadas ao uso do
conceito, e este conceito autêntico o orienta na resolução de problemas. O terceiro aspecto é
que a formação dos conceitos científicos é impossível sem o uso da palavra. O quarto aspecto
é que os problemas propostos, a necessidade que surge e é estimulada, bem como os objetivos
colocados ao adolescente pelo meio social ao qual pertence, são motivadores imprescindíveis
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para que o jovem dê passos importantes no desenvolvimento de seu pensamento. O quinto
aspecto é o emprego da palavra como meio de formação de conceitos é a causa imediata da
transformação do intelecto na fase de transição. O sexto aspecto é que somente na adolescência,
com a formação de conceitos, é que o sujeito começa a adquirir domínio sobre seu próprio
comportamento. O sétimo, e último, é que a elaboração de conceitos não se dá por acumulação
quantitativa e nem se reduz qualitativamente a um determinado grupo de vínculos associativos.
Por meio desses estudos, a linguagem passa a adquirir uma relação nova com o pensamento e se
apresenta como um meio funcional racionalmente utilizado (VYGOTSKY, 2009).
Para o autor, geralmente, o início do pensamento por conceitos coincide com a
puberdade. Assim, é após os doze anos de idade que se inicia uma nova estrutura intelectual,
pela qual o jovem começa a estruturar seu raciocínio por meio de conceitos científicos. A
formação dos conceitos científicos não representa somente a assimilação do conceito, mas sim
a reelaboração do que era antes um pseudoconceito, até atingir operações mais complexas, as
quais dão origem aos conceitos verdadeiros.
O desenvolvimento do pensamento por conceitos faz com que as funções psicológicas
superiores se intelectualizem também, desta forma o desenvolvimento da memória lógica e da
atenção arbitrária são decorrentes da formação de conceitos científicos. Modifica-se também
a percepção do significado, passando a ser uma forma de percepção interior diferenciada, a
qual possibilita maiores generalizações. É somente pela sistematização dos conceitos
científicos que estão inter-relacionados com o conceito interligado que o processo de
conscientização do conceito se torna possível.
Vygotsky (1996) atribui às novas formas e ao novo conteúdo do pensamento por
conceitos toda essa mudança. Desta forma, os interesses dos adolescentes geralmente se
voltam para questões de natureza filosófica, política e social. De modo igual, desenvolvem-se
o interesse pela música, o excesso de logicismo e a tendência a ideias românticas.
Segundo Rodrigues (2012), Groos (apud Vygotsky, 1996) observou uma peculiaridade
do pensamento adolescente, onde este pensamento se refere à capacidade de levantar suas
próprias suposições e hipóteses. Esta particularidade pode ser percebida no tipo de perguntas
que os adolescentes geralmente fazem, as quais se diferem muito do tipo de perguntas das
crianças. Enquanto as perguntas feitas por crianças servem como base para formações
associativas de seu pensamento por complexos, as perguntas feitas por adolescentes são
próprias do pensamento por conceitos. As perguntas realizadas por crianças demonstram uma
plena falta de entendimento sobre o objeto estudado, geralmente iniciadas por “o que”, “como
ou “onde”, já as perguntas realizadas por adolescentes são inquiridoras e revelam uma atividade
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mental mais ativa, o que mostra que o adolescente está chegando a conclusões sobre algo.
Geralmente, este último tipo de pergunta pode ser respondido com um sim ou não.
Sendo assim, a percepção que antes era diretamente ligada às impressões visuaisdiretas torna-se uma percepção atribuída de sentido e ordena, a qual está diretamente ligada à
linguagem. Pode-se dizer de forma resumida que a criança ao perceber algo, se recorda do que
já viu antes e relaciona ao seu complexo. Já o adolescente ao perceber algo, mobiliza seu
sistema de conceitos para compreender o que está percebendo.
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3. O ENREDO DA PESQUISA
3.1 Abordagem qualitativa e a observação participante
Para a realização deste trabalho, foram adotados critérios de observação crítica e
análise condizentes com uma Pesquisa Qualitativa. Segundo Moreira (2011),
O interesse central desse tipo de pesquisa está em uma interpretação dos significados
atribuídos pelos sujeitos à suas ações em uma realidade socialmente construída,
através de observação participativa, isto é, o pesquisador fica imerso no fenômeno de
interesse (MOREIRA, 2011, p. 76).

Segundo Bogdan e Biklen (1994), as cinco características principais da abordagem
qualitativa são: o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como seu
instrumento-chave; possuir caráter descritivo; preocupação com o processo e não
simplesmente com os resultados e o produto; análise indutiva dos dados; e o significado como
preocupação essencial.
No trabalho em campo, foi utilizada a observação participante, que Minayo (2008),
define como:
Definimos observação participante como um processo pelo qual um pesquisador se
coloca como observador de uma situação social, com finalidade de realizar uma
investigação científica. O observador, no caso, fica em relação direta com seus
interlocutores no espaço social da pesquisa, na medida do possível participando da
vida social deles, no seu cenário cultural, mas com a finalidade de colher dados e
compreender o contexto da pesquisa. Por isso, o observador faz parte do contexto sob
sua observação e, sem dúvida, modifica esse contexto, pois interfere nele, assim como
é modificado pessoalmente. (MINAYO, 2008, p. 70).

A observação participante realiza-se por meio do contato direto do pesquisador com o
fenômeno observado, com o objetivo de obter informações acerca da realidade dos indivíduos
sociais em seu próprio contexto (DUVERGER, 1975; MUCCHIELLI, 1996; CRUZ NETO,
1996, apud OLIVEIRA, 2012, p. 80). Para Moreira (2011), os métodos em uma pesquisa
qualitativa “ocupam-se de observação participativa; significados individuais e contextuais;
interpretação ...”, e, segundo Firestone (1987, apud MOREIRA, 2011, p. 78) o papel do
pesquisador é estar “imerso no fenômeno de interesse”. Nela, o pesquisador é “participante, faz
anotações, ouve, observa, registra, documenta, busca significados, interpreta”.
A pesquisa ocorreu em ambiente escolar, durante aulas da professora da turma, com
constante participação da mesma e dos próprios alunos, levando-se sempre em consideração e
sendo principal fonte de dados e análises as falas, participações e expressões dos mesmos.
Portanto, a pesquisadora se integrou ao grupo pesquisado e interagiu com o contexto
pesquisado, estabelecendo uma relação direta com a professora e com os alunos da turma,
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acompanhando-os em situações formais e informais e questionando-os sobre os atos e
significados por meio de constantes diálogos, conforme orienta Oliveira (2012). Assim, a
pesquisa se caracterizou como Qualitativa com o trabalho em campo realizado por meio de
Observação Participante.

3.2 Construindo a cena
A pesquisa foi realizada em uma escola pública, estadual, situada na região Sudeste
de Goiânia (GO), no Parque Atheneu. Os alunos participantes da pesquisa cursavam o 1º ano,
do Ensino Médio de uma turma de 36 alunos na faixa etária de 14 a 16 anos de idade. A
pesquisa foi realizada com o apoio da professora de Química da turma, a qual colaborou de
forma ativa e participante. A razão de ter sido realizada com o apoio e nas aulas da professora
de Química, e não de uma professora de Biologia, foi o fato de que tal professora já havia
trabalhado as teorias da origem da Terra e da vida, justamente com esses alunos durante o
nono ano do Ensino Fundamental. Assim, a professora prontificou-se a ceder espaço para a
realização da pesquisa com a turma, levando em consideração que esta abordaria outros
aspectos relacionados à origem da vida não trabalhados anteriormente, o que contribuiria para
que os alunos construíssem novos conhecimentos sobre o assunto.
A pesquisa foi realizada durante o ano de 2015, sendo que o primeiro contato foi
com a Direção e Coordenação da Escola, ainda no primeiro semestre, que autorizou sua
realização. Em seguida, o contato com a professora regente para realizar o planejamento dos
melhores caminhos para a pesquisa de acordo com seu trabalho e com o perfil dos alunos.
Ainda nesse período, foi feito um primeiro contato com os alunos da turma, visando conhecêlos, apresentar-lhes a proposta da pesquisa e convidá-los a participar da mesma.
Durante todo o segundo o semestre (agosto a início de dezembro) foram realizadas as
aulas e os encontros com os alunos, nos quais foi trabalhada a Teoria da Evolução com
diferentes técnicas: utilização de textos paradidáticos, aulas dialogadas, apresentação de um
vídeo-documentário, debates, construção e apresentação de esquetes teatrais.

3.2.1 A intervenção didática
Foram elaborados três textos paradidáticos (APÊNDICE 1) para se utilizar na
apresentação aos alunos do tema Teoria da Evolução. O primeiro texto abordava os principais
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aspectos da Teoria da Evolução, segundo Lamarck e segundo Charles Darwin; o segundo
texto tratava dos aspectos principais da vida de Charles Darwin e ainda sobre pontos
principais de sua teoria; e o terceiro focou-se na teoria da Seleção Natural de Charles Darwin.
Estes textos foram trabalhados nos três primeiros encontros com a turma, de modo que em
cada aula foi feita uma leitura dialogada de cada um dos textos, seguida de discussões e
esclarecimentos de significados de termos desconhecidos e outras dúvidas decorrentes do que
fora abordado, com a participação dos alunos, professora pesquisadora e professora da turma.
Após esses três encontros trabalhando com os textos paradidáticos, foi apresentado à
turma um documentário produzido pela BBC (British Broadcasting Corporation) com o
objetivo de marcar o bicentenário do nascimento de Darwin, em 2009. Tal documentário,
intitulado de “Charles Darwin e a Árvore da Vida”, é apresentado por David Attenborough
utilizando imagens de arquivo de vários documentários que fez para a BBC. Durante o
documentário ele descreve o desenvolvimento da teoria de Darwin, visitando locais
importantes na vida do próprio cientista.
No encontro seguinte, foi realizado um debate com a turma, sendo que os alunos
foram orientados, antecipadamente, a pesquisarem mais sobre o tema trabalhado até então, a
formularem perguntas acerca de alguma dúvida que ainda tivessem e que trouxessem para
esse encontro, no qual seria realizado o debate. O objetivo era propiciar um ambiente em que
os alunos se expressassem mais, tanto em relação às opiniões que haviam formado em relação
ao tema, aos aspectos que haviam compreendido, como em relação às dúvidas que ainda
tinham. Durante esse encontro, alguns alunos se expressaram e perguntaram bastante,
contribuindo para um diálogo bastante proveitoso entre a turma, a professora da turma e a
professora pesquisadora.
Os encontros seguintes foram destinados à definição dos alunos que participariam
dos esquetes, o tema de cada esquete e a construção dos mesmos. Os alunos que participaram
desta etapa foram poucos, mas tiveram participação ativa durante todo processo, contribuindo
com a definição dos atores e respectivos personagens, formulação do enredo, elaboração de
falas, entre outros aspectos. Esses encontros, nos quais ocorreram as construções dos esquetes
teatrais, se deram em contra turno, em relação ao horário de aula dos alunos, visto que nem
todos participaram desta etapa da intervenção.
A participação ativa dos alunos na construção dos esquetes teatrais possuía um
objetivo nitidamente pedagógico, que foi a possibilidade de que os próprios alunos atuassem
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como produtores e diretores dos esquetes, o que aumenta bastante a riqueza desta metodologia
enquanto ferramenta pedagógica, conforme afirma Rodrigues (2012).
Em relação ao pequeno número de alunos participantes na preparação e apresentação
dos esquetes, considerou-se Trivinõs (2013) quando afirma que na pesquisa qualitativa
recursos aleatórios podem ser usados para fixar a amostra, podendo-se decidir
intencionalmente o tamanho dela a partir de uma série de condições. No caso, a facilidade
para se encontrar com os alunos e o tempo dos mesmos foram fatores que influenciaram suas
participações.
Resumidamente, as etapas cumpridas foram as seguintes:
Encontro

Ação realizada

Objetivo do encontro

Encontro inicial

Explicação do projeto e entrega do Termo de
Consentimento para que os pais assinassem,
permitindo a participação do filho no projeto.

 Apresentar o projeto para os alunos
da turma, bem como convidá-los a
participar e solicitar a assinatura dos
pais dos alunos para a participação no
projeto.

1º encontro

Leitura conjunta e discussão do primeiro
texto: Teoria da Evolução: o caso do pescoço
da girafa em Lamarck e Darwin.

 Realizar a leitura dialogada do
primeiro
texto
paradidático,
discutindo a Teoria da Evolução
segundo Lamarck e Darwin e
aproximar os alunos do conteúdo que
seria explorado na intervenção.

2º encontro

Leitura conjunta e discussão do segundo texto:
A evolução dos seres vivos, segundo Charles
Darwin.

 Realizar a leitura dialogada do
segundo
texto
paradidático,
discutindo as principais ideias da
Teoria da Evolução, segundo Darwin.

3º encontro

Leitura conjunta e discussão do terceiro texto:
Seleção Natural.

 Realizar a leitura dialogada do
terceiro texto paradidático, discutindo
o principal mecanismo de evolução,
segundo Darwin, a Seleção Natural; e
começar a pensar em temas
pertencentes
ao
conteúdo
já
trabalhado para serem abordados nos
esquetes teatrais.

4º encontro

Apresentação e discussão do documentário:
Charles Darwin e a árvore da vida.

 Assistir e discutir o documentário
“Charles Darwin e a árvore da vida”
a fim de apresentar aspectos ligados à
vida de Darwin e o contexto social da
criação de sua teoria.

Aula de debate sobre o tema.

 Responder
questionamentos
e
dúvidas dos alunos em relação a tudo
que foi trabalhado nos demais
encontros
e
perceber
os
posicionamentos e conhecimentos
apresentados pelos mesmos.

5º encontro
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Encontro

Ação realizada

Objetivo do encontro

6º encontro

Preparação do esquete teatral “Entrevista com
os cientistas”.

 Construir e estruturar o esquete
teatral “Entrevista” juntamente com
os alunos participantes do mesmo.

7º encontro

Preparação do esquete teatral “Entrevista com
os cientistas”.

 Construir e ensaiar o esquete teatral
“Entrevista” juntamente com os
alunos participantes do mesmo.

8º encontro

Preparação do esquete teatral “Sala de Aula”.

 Construir e estruturar o esquete
teatral “Sala de Aula” juntamente
com os alunos participantes do
mesmo.

9º encontro

Preparação do esquete teatral “Sala de Aula”.

 Construir e ensaiar o esquete teatral
“Sala de Aula” juntamente com os
alunos participantes do mesmo.

10º encontro

Apresentação dos esquetes teatrais.

 Apresentar os esquetes teatrais
construídos para os demais alunos da
turma.

Para finalizar a intervenção, foi realizada a apresentação, para o restante da turma,
dos esquetes produzidos, abrindo espaço para que estes participassem com perguntas e
observações. Ambos os esquetes tiveram uma duração de aproximadamente dez minutos.

3.2.2 No palco: Os alunos em ação
Foram construídos dois esquetes teatrais, sendo que um representou um programa de
televisão que apresenta uma entrevista com Charles Darwin e Lamarck. Este esquete teve a
participação de quatro alunos e da professora pesquisadora em sua construção, sendo que
apenas três atuaram, pois um desistiu da atuação. Um dos três alunos interpretou o
personagem de Charles Darwin, outro interpretou Lamarck e outra interpretou a repórter.
Neste esquete, a repórter faz perguntas aos dois cientistas representados pelos alunos,
perguntas estas relacionadas ao processo de construção da teoria, à vida pessoal e social e aos
desafios enfrentados pelos mesmos. Na construção do outro esquete participaram quatro
alunas e a professora pesquisadora, sendo que as quatro atuaram na representação. Este
segundo esquete representou uma aula de Biologia, na qual uma professora, interpretada por
uma das alunas, lecionava o conteúdo da Teoria da Evolução para as outras três que atuaram
como suas alunas. Após cada uma das apresentações, foi aberto espaço para que a plateia
fizesse perguntas aos atores.
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3.3 Análise dos dados
Durante todo o trabalho de campo, desde a leitura dos textos até as apresentações dos
esquetes, as intervenções foram registradas em áudio e/ou vídeo, com o objetivo de serem
utilizadas como fonte de dados para a pesquisa. Os registros das aulas, debate e encontros de
construção dos esquetes foram analisados buscando identificar se ocorreu a construção de
conceitos científicos relacionados à Teoria da Evolução durante todo o processo. A análise
buscou identificar situações que indicassem a construção de conceitos científicos por meio das
falas dos alunos que expressavam dúvidas, opiniões, posicionamentos e curiosidades acerca de
diferentes aspectos relacionados ao processo de construção de teorias científicas, à vida dos
cientistas estudados e à própria Teoria da Evolução.
Para a análise, considerou-se a construção, pelos alunos, de conceitos científicos,
apreendidos durante todo o desenvolvimento da pesquisa. Tal construção foi interpretada pela
teoria vigotskiana do desenvolvimento de conceitos científicos na aprendizagem escolar
(VIGOTSKI, 1996; VIGOTSKI, 2009).
As falas dos alunos foram analisadas e separadas por tópicos de análises, sendo eles:
herança de características adquiridas; origem e desenvolvimento das espécies; a Seleção
Natural; a evolução do homem em relação às demais espécies; Lamarck e Darwin; o
pensamento por conceitos; e aspectos históricos e sociais e a construção do conhecimento.
Tais tópicos foram definidos de acordo com o interesse despertados nos alunos, com a
contribuição para a formação de conceitos por eles ou com a dificuldade de compreensão dos
mesmos. Considerando que todos os encontros da intervenção foram relevantes e contribuíram
com o processo de aprendizagem e construção de conceitos científicos dos alunos, foram
analisados diálogos/falas dos diversos encontros realizados.

Os diálogos e falas analisados foram organizados em quadros de acordo com os
tópicos de análises, tais quadros apresentam de qual encontro foi destacado os diálogos e falas
apresentados nos mesmos, além de uma breve descrição da situação na qual surgiu o diálogo
e/ou falas. Com o objetivo de resguardar a identidade dos alunos eles foram representados
pela letra A seguida de uma numeração arbitrária (Ex.: Aluno A1; Aluno A2; Aluno A3...).
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4. DESMISTIFICANDO A CENA – IDENTIFICANDO PERCEPÇÕES ACERCA DA
CIÊNCIA E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS DA TEORIA DA
EVOLUÇÃO PELOS ALUNOS.
Neste capítulo, será apresentada a análise das falas e diálogos registrados durante os
encontros de toda a intervenção. Serão utilizados quadros para apresentar essas falas e
diálogos, de acordo com temas abordados e/ou abordagens em momentos distintos de
determinado aluno sobre um mesmo tema/conceito. Esses quadros serão discutidos e
analisados, buscando ressaltar os momentos em que os alunos demonstraram a tentativa de
apropriação de conceitos, relações entre conceitos, compreensão e utilização de conceitos
entre outros aspectos pertinentes a aprendizagem e construção de conhecimentos e conceitos
científicos. As análises serão confrontadas com a literatura abordada neste trabalho e
corroboradas pelas mesmas.
Durante os encontros da intervenção com a turma participante da pesquisa, houve uma
participação significativa de parte dos alunos, que demonstraram interesse pelo conteúdo e
pelos diversos elementos e aspectos relacionados ao mesmo. Foi possível perceber, durante
todo o processo da intervenção, desde as aulas dialogadas, passando pela aula “Debate” e os
momentos de construção e apresentação dos esquetes teatrais, que os alunos conseguiram
realizar relações com conceitos científicos trabalhados nos encontros, demonstrando terem
estabelecido em diversos momentos o pensamento por conceitos. Uma vez que ao
expressarem seus questionamentos, suposições, opiniões e até explicações relacionadas ao
conteúdo, apresentaram um pensamento próprio da adolescência, fase transitória quando se
trata da mudança de forma de pensamento.
Foi possível perceber também, em alguns momentos, a dificuldade apresentada pelos
alunos para compreender realmente alguns conceitos científicos e ideias. Outro aspecto
importante foi a constante preocupação dos alunos com as questões sociais relacionadas ao
processo de construção, divulgação, aceitação e implementação da teoria trabalhada,
demonstrando entenderem a importância do contexto social para a compreensão de conteúdos
científicos.
As análises serão apresentadas em forma de tópicos relacionados aos vários aspectos
da construção dos conceitos científicos e da formação do pensamento por conceitos pelos
alunos relativos à Teoria da Evolução, percebidos durante os vários encontros interativos de
estudo. As falas serão apresentadas por meio de quadros, nos quais são apresentados os
diálogos e uma descrição do contexto em que eles ocorreram.
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4.1 Herança de características adquiridas
O primeiro tópico de análise foram as discussões entre alunos e professora sobre as
“heranças de características adquiridas”, apresentadas nos Quadros 1 e 2. Nelas, as opiniões
relativas às teorias de Lamarck e Darwin indicam que se inicia a construção dos conceitos
científicos por parte dos alunos. São apresentados, também, o exemplo e a analogia no ensino
como forma de visão concreta do conceito científico.
Encontro

1º Encontro:
Leitura do texto 1.

Diálogos/Falas

Observações

Professora regente: ... ou a mesma coisa de
hoje, os jovens não querem estudar, não retêm  Durante a discussão sobre o texto lido
conhecimento nenhum, não usam o cérebro na aula, quando a professora da turma
para a intelectualidade, correndo o risco de dá um exemplo simbólico da teoria do
terem filhos sem cérebro, se não tá usando. uso e desuso, segundo Lamarck, o
Mas isso seria na ideia de Lamarck, do uso e Aluno A6 faz uma brincadeira
relacionando tal conceito com uma
desuso.
característica pessoal relacionada aos
Aluno A6: Nossa meu filho vai nascer burro, estudos.
então, uai. (risadas).
Aluna A5: Eu acho que a teoria de Darwin é  Ainda na mesma aula discutindo sobre
certa, e a outra não. Porque não faz sentido o as teorias de Lamarck e Darwin, os
indivíduo ficar esticando e o filho já vai nascer alunos expressaram suas opiniões em
relação a tais teorias. Novamente o
com o pescoço mais comprido.
Aluno A6, dando continuidade ao
Aluno A6: Se não, o pescoço deles não ia parar comentário da Aluna A5, se expressa
em relação a outra ideia da teoria da
de esticar.
evolução segundo Lamarck.

Quadro 1: Diálogos destacados do primeiro encontro – leitura do Texto 1: Teoria da Evolução: o
caso do pescoço da girafa em Lamarck e Darwin.

Nos diálogos apresentados no Quadro 1, foi possível perceber a partir das falas do
Aluno A6, mesmo que em uma delas por meio de uma brincadeira, que ele busca fazer relações
entre os conceitos trabalhados no texto em discussão. Apesar de não conseguir se expressar com
conceitos científicos de forma plena e vocabulário formal, nota-se que esse aluno está
começando a construir os conceitos advindos da teoria trabalhada. Vigotski afirma que o
pensamento e a linguagem apresentam origens genéticas diferentes, porém no decorrer do
desenvolvimento do indivíduo acabam se unindo, de forma dialética (DAVIS, 2005). Desta
forma percebe-se o aluno ainda não desenvolveu uma linguagem formal, o que dificulta que ele
expresse melhor o que compreendeu em relação ao conceito científico que tenta utilizar.
Sendo esta a primeira aula com a turma, os conceitos em questão (uso e desuso;
herança de características adquiridas) estavam sendo apresentados aos alunos e a construção
dos mesmos se iniciando. Ainda assim, percebemos que o Aluno A6 consegue realizar
relações com os mesmos, mesmo que tais relações não se apresentem complexas ainda. Isso
corrobora Vigotski (2009), quando o autor afirma que a construção dos conceitos científicos,
assim como dos espontâneos, apenas se inicia quando o indivíduo tem seu primeiro contato
com um conceito novo.
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Encontro

1º Encontro:
Leitura do texto 1.

8º Encontro:
Construção do
esquete
“Entrevista com
os cientistas”.

Falas/diálogos

Observações

Aluna A5: [...] Porque não faz sentido o
indivíduo ficar esticando e o filho já vai
nascer com o pescoço mais comprido.

 A Professora Pesquisadora pede para
que os alunos expressem o que
entenderam, suas opiniões e ou
dúvidas. A Aluna A5 expressa sua
opinião utilizando o exemplo da
girafa para justificá-la.

Professora Pesquisadora: Já que nesse
esquete vamos abordar principalmente a
seleção natural, eu gostaria que vocês me
falassem um pouco o que vocês entenderam
sobre a seleção natural.
Aluna A7: É a evolução dos animais para se
adaptarem no lugar. Igual às girafas. Algumas
tinham pescoços pequenos e as outras foram
nascendo nas outras gerações com os pescoços
mais longos.

 Na primeira reunião para a
construção do esquete “Sala de Aula”
a Professora Pesquisadora pede que
as alunas digam um pouco do que
entenderam a respeito do tema que
será abordado neste esquete.

Quadro 2: Diálogos destacados do primeiro encontro – leitura do Texto 1; e do 8º encontro – reunião
para a construção do esquete teatral “Sala de Aula”.

Nas duas situações destacadas no Quadro 2 a Professora Pesquisadora solicita que os
alunos expressem o que entenderam, alguma opinião e/ou alguma dúvida relacionada à teoria
da evolução e/ou seleção natural. Nas falas da Aluna A5 e da Aluna A7 é possível perceber
que elas se apoiam no exemplo do “pescoço das girafas” para expressarem o que entenderam
pelo conteúdo. É comum que se utilizem de exemplos e analogias para o ensino de conteúdos
e conceitos, com o objetivo de facilitar o entendimento por parte dos alunos. O caso do
“pescoço da girafa”, por exemplo, é quase sempre utilizado quando se trabalha a Teoria da
Evolução e a seleção natural, inclusive, foi utilizado em alguns momentos da intervenção com
a turma. Porém, os professores precisam estar atentos para que exemplos e analogias não se
tornem os únicos referenciais do aluno para a construção do conhecimento e de conceitos.
Segundo Vigotski (2009), para a construção de conceitos verdadeiros é necessário
que o aluno desconstrua a situação concreta, visto que o papel decisivo na construção de
conceitos científicos é o da palavra utilizada como signo. Sendo assim, é preciso ter cuidado
ao utilizar exemplos e analogias no ensino, a fim de que estes não se tornem uma visão muito
concreta para o aluno. Essa atitude dificultaria a compreensão e o processo de abstração, o
qual deve ser o caminho principal no ensino de conhecimentos científicos. Diante das falas
das Alunas A5 e A7, pode-se perceber que elas ainda não conseguiram realizar a abstração e
entender os conceitos fora do exemplo trabalhado, visto que o exemplo do “pescoço das
girafas” se apresenta como indispensável para explicarem o que entenderam.
Visto que não conseguem entender além do exemplo é possível perceber que não
conseguem compreender a ideia principal de evolução e seleção natural de forma correta.
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Como podemos observar na fala da Aluna A7, ela apenas cita que existiam girafas de
pescoços curtos e nas gerações seguintes destas, foram nascendo girafas de pescoços longos,
ela demonstra não compreender o que aconteceu para que ocorresse uma diferenciação em
relação a população de girafas antes da adaptação ao ambiente e na população das gerações
seguintes à adaptação. Sendo que a explicação seria de que existiam girafas de pescoços
curtos e longos na população, e devido à uma mudança no ambiente, onde as árvores das
quais as girafas se alimentavam passaram a apresentar altura maior, o que dificultava que as
girafas de pescoço mais curtos se alimentassem, desta forma apenas as girafas de pescoços
mais longos conseguiam se alimentar, sobreviver e reproduzirem, o que fez com que as
girafas das gerações seguintes apresentassem as características físicas de seus progenitores,
que tinham os pescoços mais longos.
4.2 Origem e desenvolvimento das espécies
O segundo tópico de análise foram as discussões sobre a “origem e desenvolvimento
das espécies”, apresentadas no Quadro 3. Percebe-se que os conceitos começam a ser
construídos, iniciando-se a formação de uma teia de significados (VIGOTSKI, 2009).
Encontro

Diálogos/Falas

Observações

Aluno A4: A teoria do evolucionismo é de
Darwin?
Aluno A1: Não, a teoria de Darwin é de
que tudo originou de uma coisa.
Aluno A4: E de onde que veio essa coisa?
Aluno A1: Aaah!, aí é a mesma coisa de
Deus, quem criou Deus?

7º Encontro:
Construção do
esquete
“Entrevista com
os cientistas”.

Professora Pesquisadora: A teoria do
evolucionismo é dos dois. Darwin não
explica a origem da primeira espécie, ele
explica a origem das espécies, a
diferenciação entre elas. O livro dele chama
“A Origem das espécies”, mas ele não
explica como surgiu a primeira espécie.
Aluno A1: Mas ele não fala que surgiu de
um ancestral comum?

 Durante a segunda reunião
para a construção do esquete
“Entrevista com os cientistas”
surgiu uma dúvida por parte
do Aluno A4, em relação à
teoria do evolucionismo.
Decorrente desta dúvida surge
uma discussão em relação à
origem e desenvolvimento das
espécies.

Professora Pesquisadora: Sim, isso ele
fala, mas ele não fala como esse ancestral
surgiu.
Aluno A4: Ele
desenvolvendo, né?

fala

como

foi

Professora Pesquisadora: Isso, ele fala
como desse um foram desenvolvendo os
outros.

Quadro 3: Diálogo destacado do 7º encontro – segunda reunião para a construção do esquete teatral
“Entrevista com os cientistas”.
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O diálogo apresentado no Quadro 3 ocorreu na segunda reunião para a construção do
esquete “Entrevista com os cientistas”. Diante do primeiro questionamento do Aluno A4 e da
resposta a tal questionamento do Aluno A1, percebe-se que os alunos ainda apresentam
dúvidas em relação à teoria do evolucionismo, em relação a quem a desenvolveu e à sua
noção básica. Na resposta do Aluno A1, ao primeiro questionamento do Aluno A4, ele
demonstra não ter compreendido o sentido básico de evolução, segundo a teoria de Darwin,
uma vez que considera que a teoria do evolucionismo é a de que todas as espécies se
originaram de uma “coisa”, de um único ser, e que tudo evoluiu a partir desse ser.
No questionamento do Aluno A1, após a explicação da Professora Pesquisadora, ele
demonstra apresentar dúvidas e confusões de ideias em relação à diferença entre a origem da
primeira espécie e a ideia de Darwin de que as espécies surgiram de um ancestral comum. No
questionamento, ao usar a conjunção “mas” no início da pergunta, o aluno demonstra
acreditar que, se Darwin afirma que as espécies se originam de um ancestral comum, parece
estranho que em sua obra que trata da Teoria da Evolução, não explique como tal ancestral
comum tenha se originado. Apesar de aparentemente ter compreendido a ideia de que as
espécies se originaram de um ancestral comum, presente na teoria segundo Darwin, o Aluno
A1 ainda não conseguiu compreender a ideia de ancestral comum nesta teoria. Para Darwin
ancestral comum é a espécie que dela se origina outras espécies diferentes, sendo assim esta é
o ancestral em comum destas novas espécies.
Já o Aluno A4 demonstra ter entendido a intenção de Darwin em sua versão da teoria
da evolução, ao complementar a explicação da professora, afirmando que Darwin explica
como as espécies foram se desenvolvendo a partir do ancestral comum. Com isso, o aluno
demonstra ter conseguido relacionar o conceito de ancestral comum com a ideia de evolução
das espécies de Darwin, a qual se trata de um processo que promove o desenvolvimento das
espécies a partir de um ancestral comum. Segundo Vigotski (2009), os conceitos não se
encontram isolados na mente do indivíduo, mas organizados em uma espécie de teia de
significados em que existem relações entre seus elementos, as quais podem ser consideradas
como teorias que o indivíduo possui a respeito do mundo. Nessa colocação do Aluno A4,
percebe-se que o conceito de ancestral comum e a ideia de evolução das espécies de Darwin
são elementos de uma teia conceitual, na qual se relacionam.
Groos (apud Vygotsky, 1996) observou que o pensamento do adolescente se refere à
capacidade de levantar suas próprias suposições e hipóteses e suas perguntas são inquiridoras
e revelam uma atividade mental mais ativa, mostrando que o adolescente está chegando a
conclusões sobre alguma coisa. Esse foi o caso de A4, quando coloca um “né?” no final de
sua pergunta. Nesse caso, percebe-se que o adolescente fez uma pergunta própria do
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pensamento por conceitos. Segundo Groos, perguntas que envolvem o pensamento por
conceitos, geralmente, podem ser respondidas com um sim ou não, como no caso desse aluno.
4.3 A Seleção Natural
O terceiro tópico de análise foram as discussões sobre a “seleção natural”,
apresentadas no Quadro 4. A partir da verbalização dos conceitos, os alunos vão dele se
apropriando e surgem, daí, as primeiras relações mais complexas e o empenho da atenção
arbitrária.
Encontro

5º Encontro:
Debate em sala.

Diálogos/falas
Aluno A1: A evolução física demora bastante,
né? A evolução biológica também demora
muito pra acontecer? Do sistema... por
exemplo, se você tomar um remédio agora
daqui uns dez anos ele não faz mais efeito,
não como ele fazia, certo?!
Professora Pesquisadora: Sobre as bactérias
que você quer dizer, né?
Aluno A1: É! Sobre o uso de remédios.

6º Encontro:
Construção do
esquete
“Entrevista com
os cientistas”.

Professora Pesquisadora: Ah! A gente pode
falar também da teoria de Malthus, que
influenciou muito ele. Lembram de eu falar?
Malthus era um sociólogo, e a teoria dele era a
teoria da... ele trabalhava com o controle de
população. Segundo ele, na população tinham
os ricos e os pobres, né? E, por exemplo,
tinham coisas que aconteciam na sociedade,
por exemplo uma guerra ou uma doença, que
devastava parte da cidade. Acontecia porque
tinha que acontecer, porque a produção de
alimentação não era o suficiente pra toda a
população. Darwin usou não dessa
radicalidade dele, mas pegou a lógica dessa
teoria dele pra seleção natural.

Observações

 O Aluno A1 apresenta um
questionamento relacionado ao uso
de antibióticos, e a seleção natural
das bactérias produzida pelo uso do
medicamento.

 Em uma proposta da Professora
Pesquisadora para que seja abordada
a influência de Thomas Malthus para
que Darwin desenvolvesse a teoria da
seleção natural, o Aluno A1 faz uma
complementação, afirmando que na
seleção natural o mais forte é quem
sobrevive.

Aluno A1: Que o mais forte sobrevive.
Aluno A4: Mas Darwin pensava diferente isso
nas espécies, né?
Professora Pesquisadora: Pois é, essa
questão do indivíduo mais forte e mais fraco,
não é de uma espécie para outra, é de
características. Igual a gente já falou,
dependendo do animal ele pode ser o mais
magrinho e o mais fraco, mas se ele tiver uma
característica de camuflagem melhor que o
mais forte, ele sobrevive.

 Continuando a mesma discussão do
diálogo anterior o Aluno A2
questiona sobre o modo diferente de
Darwin interpretar a seleção segundo
Malthus.

Aluno A2: Não é o mais forte, né? É o que
adapta melhor ao ambiente.

Quadro 4: Diálogos destacados do 5º encontro – “Debate em sala de aula”; e do 6º encontro –
primeira reunião para a construção do esquete teatral “Entrevista com os cientistas”.
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A fala do Aluno A1, no primeiro diálogo apresentado no Quadro 4, demonstra uma
ligeira confusão, pois trata a evolução “física” e a evolução “biológica” como sendo processos
diferentes, apesar de considerá-las decorrentes de um longo processo. Aparentemente, o aluno
compreende que os antibióticos não farão efeito no futuro, porém é percebida uma nova
confusão em seu entendimento, visto que quando questiona sobre a “evolução biológica” e na
complementação de sua fala se refere ao sistema, indica considerar que o uso de antibiótico
provoca a evolução no organismo/sistema humano, sendo que nesta situação, apresentada por
ele, o que ocorre é a “seleção natural” das bactérias presentes no organismo humano, visto
que os antibióticos eliminam as bactérias menos resistentes e “seleciona” as mais resistentes.
Por meio dessas confusões na utilização dos conceitos de “evolução física e
biológica” e o entendimento de que a evolução ocorre no organismo humano, no caso em
questão, pode se perceber que o Aluno A1 ainda não conseguiu realizar generalizações com
tais conceitos, sendo assim, de acordo com Vigotski (2009) ainda não realizou a construção
dos mesmos, visto que para tal construção o aluno precisa conseguir realizar generalizações
mais complexas e assim relacionar tais conceitos com outros desenvolvendo redes
conceituais.
No diálogo do 6º encontro, apresentado no Quadro 4, o Aluno A1 demonstra uma
compreensão deturpada da evolução, mas que muitas vezes é utilizada para exemplificar a
ideia central da seleção natural. Ao complementar uma explicação da Professora
Pesquisadora, o aluno afirma que no processo de seleção natural o indivíduo mais forte é
quem sobrevive. Muitas vezes, a utilização de termos e expressões errôneas para definir
conceitos, na busca de simplificar e facilitar a compreensão dos mesmos, pode prejudicar a
real construção de tais conceitos. Vigotski chama a atenção para a diferença existente entre a
formação do conceito científico e a sua verbalização, ressaltando que essa discrepância pode
permanecer não só no pensamento da criança ou do adolescente, mas também do adulto.
Porém, o Aluno A4 faz uma afirmação/questionamento que busca confirmar que
Darwin interpretava diferente essa ideia de seleção em relação à evolução das espécies. O
aluno percebe o erro de A1 e ressalta que a visão de Darwin em relação à seleção dos animais
era diferente. Novamente, podemos identificar o empenho da atenção arbitrária por parte de
um aluno, diante da afirmação errônea do colega.
Na continuação, diante da discussão a respeito da influência da teoria populacional
de Thomas Malthus para a construção da teoria da seleção natural por Darwin, e à colocação
do colega de que o “o mais forte sobrevive” a tal seleção, o Aluno A2 completa dizendo que
não é o mais forte que sobrevive, mas sim o indivíduo que se adapta melhor ao ambiente,
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demonstrando assim ter compreendido a ideia central da teoria da seleção natural. Nesse caso,
percebe-se que o aluno compreendeu o conceito abordado e superou o grau de verbalização
do mesmo.
Importante ressaltar que algumas dessas expressões simplistas, como no caso da
sobrevivência do mais forte, são encontradas em livros didáticos e em conteúdos
disponibilizados em mídias digitais. Segundo Bizzo (1991) a simplificação de conteúdos
científicos, quando trabalhados sem uma contextualização histórica e social de sua construção
pode gerar distorções dos mesmos, desta forma é preciso trabalhar em sala de aula não apenas
uma definição simplificada de conceitos, mas também como tal conceito foi construído, em
que contexto e o que levou à construção de tal conceito, para que assim o aluno consiga
entender realmente o seu significado.

4.4 A evolução do homem em relação às demais espécies
O quarto tópico de análise foram as discussões sobre a “evolução do homem em
relação aos demais seres vivos”, apresentadas no Quadro 5. Revela-se, neste momento, uma
atividade mental mais ativa, indicando o início da construção do conceito científico.
Encontro

Diálogos/falas
Professora Pesquisadora: (resumo) fala
sobre as críticas que Darwin recebeu em
relação a sua visão de que o homem não era
uma espécie mais desenvolvida que as outras.

5º Encontro:
Debate em sala.

Professora da Turma: (resumo) ressalta
ainda que essa ideia de Darwin também ia
contra a religião, já que segundo esta o
homem era feito à imagem e semelhança de
Deus e que o meio foi feito pra nós. A partir
dessa colocação, o aluno faz a seguinte
colocação:

Observações

 Durante uma discussão a respeito da
ideia presente na teoria da evolução,
segundo Darwin, de que o homem era
uma espécie comum, assim como as
outras, o Aluno A1 faz uma
complementação às falas das
professoras.

Aluno A1: É só mais uma espécie, né? (se
referindo ao ser humano).
7º Encontro:
Construção do
esquete
“Entrevista com
os cientistas”.

Aluno A1: Pra Lamarck, ele também achava
que o ser humano era só mais uma espécie?
Professora Pesquisadora: Eu acho que ele
acreditava que o ser humano era o mais
complexo, perfeito.

 Nesse encontro, o Aluno A1
novamente pergunta a respeito da
posição do ser humano como espécie
em relação às outras espécies, agora
segundo a ideia de Lamarck.

Quadro 5: Diálogos destacados do 5º encontro – perguntas e dúvidas a respeito do conteúdo
trabalhado nos quatro primeiros encontros (Teoria da Evolução); e do 7º encontro – segunda reunião
para a construção do esquete teatral “Entrevista com os cientistas”.

As falas do Aluno A1, apresentadas nos diálogos do Quadro 5, representam várias de
suas falas no decorrer de todos os encontros, que se relacionavam com fatos sobre as
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polêmicas advindas da Teoria da Evolução ligadas à sociedade, religião, validade da teoria,
dentre outras. Na fala do aluno, no 5º encontro, ele demonstra ter compreendido a ideia de
Darwin de que o ser humano não se trata de uma espécie mais desenvolvida em relação às
demais espécies. Quando ele afirma que o ser humano era “só mais uma espécie”, percebemos
que ele compreende que o ser humano é uma espécie, assim como as outras, que surgiu a
partir de um processo de evolução ao longo do tempo. No 7º encontro, ao perguntar a visão de
Lamarck a respeito do ser humano, o aluno demonstra, novamente, interesse a respeito dessa
questão, além de identificar um ponto em que as teorias da evolução, segundo Lamarck e
Darwin, apresentam semelhanças.
O aluno levanta suas hipóteses, revelando uma atividade mental ativa, demonstrando
que está chegando a conclusões sobre a construção do conceito científico. Apresenta
perguntas inquiridoras, que indicam que o mesmo está chegando a conclusões sobre o
conceito. Percebe-se isso, pelo fato de que suas perguntas podem ser respondidas com um
simples “sim” (GROOS, apud VYGOTSKY, 1996).

4.5 Lamarck e Darwin
O quinto tópico de análise foram as discussões sobre “as teorias de Lamarck e
Darwin”, apresentadas nos Quadros 6 e 7. A interação entre professora e alunos influencia a
formação de opiniões e, na medida em que conseguem realizar relações mais complexas,
surge uma série de funções, tais como a atenção arbitrária e a memória lógica.
Encontro

1º Encontro:
Leitura do texto 1.

6º Encontro:
Construção do
esquete
“Entrevista com
os cientistas”.

Diálogos/falas

Observações

Aluna A5: Eu acho que a teoria de Darwin é
certa, e a outra não, porque não faz sentido o
indivíduo ficar esticando e o filho já vai
nascer com o pescoço mais comprido.

 Resposta da Aluna A5 quando a
professora solicita que os alunos
digam o que entenderam e que
apresentem suas dúvidas e opiniões a
respeito do conteúdo (Teoria da
Evolução segundo Lamarck e
Darwin) trabalhado na aula.

Professora Pesquisadora: Então ele juntou
muitas áreas pra poder montar a teoria dele.
Por isso que ele se comunicava bastante, ele se
comunicava com pessoas de várias áreas, não
só do naturalismo. Por isso que ele gastou
tanto tempo, porque ele se comunicou com
pessoas de várias áreas pra ter firmeza, pra
não deixar nenhum ponto...
Aluno A1:
problema...

Pra

quando

tivesse

algum

Professora Pesquisadora: Isso, tava tudo
amarradinho.

 Em uma discussão sobre Darwin ter
se comunicado com estudiosos de
diversas áreas durante a construção
da Teoria da Evolução, o Aluno A1
faz uma colocação comparando
Lamarck e Darwin.
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7º Encontro:
Construção do
esquete
“Entrevista com
os cientistas”.

Diálogos/falas
Aluno A1: Darwin foi mais esperto, né?
Porque Lamarck mandou a teoria dele toda
errada.
Professora Pesquisadora: No final, eu não
sei se a Aluna A3 conduz, ou vocês mesmos,
tipo assim, cada um falar no seu ponto de
vista, que eles não eram inimigos, eles não
tinha pensamentos contrários.
Aluna A3: Só tinham teorias diferentes...
Professora Pesquisadora: Só tinham algumas
ideias diferentes, o raciocínio deles era mais
ou menos o mesmo, mas em alguns pontos
eles se diferenciavam.

Observações

 Devido ao fato de sempre surgir
opiniões a respeito das diferenças de
ideias de Lamack e Darwin, a
Professora Pesquisadora busca
ressaltar que não tinham teorias
contrárias ou rivais, mas com ideias
diferentes em relação a alguns
aspectos.

Quadro 6: Diálogos destacados do primeiro encontro – leitura do Texto 1; e dos 6º e 7º encontros –
reuniões para a construção do esquete teatral “Entrevista com os cientistas”.

Durante todos os encontros, foram constantes as comparações, pelos alunos, entre
Lamarck e Darwin, como, por exemplo, nos diálogos destacados no Quadro 6. Por meio das
perguntas e opiniões apresentadas em relação a essa comparação entre Lamarck e Darwin, foi
possível notar que alguns alunos tinham a ideia de que a teoria da evolução, segundo
Lamarck, é errada ou incompleta, e que a teoria da evolução, segundo Darwin, é correta e
verdadeira. Almeida e Falcão (2010) realizaram uma pesquisa de análise, em relação a como a
teoria da evolução, segundo esses dois estudiosos, é abordada nos livros didáticos. De acordo
com tal pesquisa, em geral, Lamarck é apresentado como um teórico especulativo, sendo sua
teoria considerada uma mera “hipótese” que não teria base experimental, e Darwin é
apresentado como modelo de cientista, e sua teoria considerada correta e comprovada por
meio de seu trabalho experimental.
Sendo o livro didático um dos principais instrumentos pedagógicos utilizados na
educação básica, acredita-se que boa parte das opiniões dos alunos, apresentadas em tais
comparações e opiniões, nas quais minimizam a teoria segundo Lamarck e consideram a
teoria segundo Darwin como única correta, são advindas de como este conteúdo é apresentado
nos livros didáticos e, assim, trabalhado em salas de aula. Segundo Vigotski, o
desenvolvimento do indivíduo se dá, predominantemente, por meio da interação social com o
meio e demais pessoas. Assim, a interação entre professor e aluno influencia também na
formação de opiniões e posicionamentos dos mesmos. Desta forma, devido ao conteúdo da
Teoria da Evolução geralmente ser trabalhado em sala de aula, a partir da visão estereotipada
apresentada nos livros didáticos, pode contribuir para que os alunos demonstrem sempre
opiniões e questionamentos que levam em consideração a divergências entre as teorias de
Lamarck e de Darwin.

63

Em meio às discussões nas quais surgiram tais comparações, foram feitas tentativas,
por parte da Professora Pesquisadora e da Professora da Turma, de desconstruir a ideia de que
as teorias de Lamarck e Darwin eram contrárias, e de conscientizá-los de que não havia
rivalidade entre eles. Um exemplo disso está no diálogo do 7º encontro, apresentado no
Quadro 6, no qual, em meio às discussões sobre essa divergência, a Professora Pesquisadora
propõe que nas falas dos personagens Lamarck e Darwin, os alunos expressem que não havia
rivalidade entre eles e que suas teorias não eram contrárias. Quando a Aluna A3 faz a
afirmação de que eles “só tinham teorias diferentes”, demonstra ter compreendido que os dois
estudiosos tinham ideias diferentes, e isso é que diferenciava suas teorias, não contrapondo
uma a outra. Tal aluna havia feito a leitura de um texto a respeito da vida de Lamarck para se
preparar para sua personagem (repórter), o qual abordava essa questão, o que contribuiu para
ter uma visão diferenciada do que geralmente é trabalhado em sala de aula.
Outro aspecto, além da visão comparativa entre os evolucionistas em questão, pode
ser percebido quando a Aluna A5, no primeiro diálogo do Quadro 6, demonstra ter
compreendido o conceito de herança de caracteres adquiridos, segundo Lamarck. Apesar de
sua afirmação se apresentar de forma bem simples, pode-se notar que o processo de
construção do conceito teve início. Vigotski (2009) afirma que a construção dos conceitos,
sejam eles espontâneos ou científicos, se dá por meio de um processo, no qual se inicia com
generalizações simples, e à medida que o indivíduo vai construindo e se apropriando do
conceito consegue realizar generalizações cada vez mais complexas. Além disso, o processo
de desenvolvimento dos conceitos exige o desenvolvimento de toda uma série de funções, tais
como a memória lógica. Percebe-se, no caso da Aluna A5, que a mesma analisa a evolução,
segundo Lamarck, a partir de sua lógica, e demonstra senso crítico em sua fala, quando
considera “sem sentido” a passagem de características de uma geração para a outra, segundo a
teoria defendida por Lamarck.
Encontro

7º Encontro:
Construção do
esquete
“Entrevista com
os cientistas”.

Diálogos/falas

Observações

Professora
Pesquisadora:
Então
continuando, pra Darwin era desse jeito,
sempre os organismos estavam surgindo da
matéria inanimada e tinha o objetivo de se
tornar um organismo perfeito.

 Durante uma discussão a respeito da

Aluna A3: Pra Lamarck, né?
Aluno A4: É Lamarck.

origem da vida, a Professora
Pesquisadora erra, dizendo que a
ideia de que surgia vida de matérias
inanimada era de Darwin. Os alunos
fazem a correção.

Professora Pesquisadora: É Lamarck. Eu
falei Darwin?

Quadro 7: Diálogo destacado do 7º encontro – primeira reunião para a construção do esquete teatral
“Entrevista com os cientistas”.
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No diálogo destacado no Quadro 7, é possível identificar a atenção empenhada pelos
alunos na discussão a respeito do assunto em questão, quando a Professora Pesquisadora erra
dizendo que a ideia de que a vida surge de matérias inanimadas é de Darwin. A Aluna A3 e o
Aluno A4 a corrigem, dizendo que esta ideia pertence a Lamarck. Vigotski (2009) afirma que
o processo de construção de conceitos exige o desenvolvimento de uma série de funções,
como a memória lógica, a atenção arbitrária, a discriminação e a comparação. Para o autor, o
indivíduo necessita realizar uma intensa atividade mental para que tal processo ocorra, ao
receber informações por meio da relação com o exterior. Nessa simples correção a um erro da
Professora Pesquisadora, tais alunos demonstraram estar desenvolvendo e empenhando
algumas dessas funções como a atenção arbitrária e a discriminação, visto que identificam o
erro e conseguem diferenciar qual dos estudiosos realmente apresentava tal ideia em questão.
Segundo Vigotski (2009) o centro da atenção na idade escolar é a transição das
funções inferiores de atenção e de memória para as funções superiores da atenção arbitrária e
da memória lógica. Os alunos participantes da pesquisa demonstraram se encontrar
desenvolvendo tal transição das funções inferiores para as funções superiores.
4.6 O pensamento por conceitos
O sexto tópico de análise é a formação do “pensamento por conceitos”, apresentada
no Quadro 8. A formação do pensamento por conceito transparece quando se observa a
capacidade dos alunos de levantarem suas próprias hipóteses e chegar a conclusões, de
elaborarem perguntas inquiridoras elaborando um sistema de juízos mentais.
Encontro

Falas/diálogos

Observações

Aluna A7: Ao longo das gerações, a atuação
da seleção natural sobre os indivíduos pode
melhorar ou manter o grau de adaptação das
espécies no meio ambiente? Por quê?

5º Encontro:
Debate em sala.

Professora Pesquisadora: O objetivo dos seres
vivos é a sobrevivência e a perpetuação das
espécies. A seleção natural vem para selecionar
indivíduos que consigam manter isso, consigam
sobreviver pra deixar descendentes. Por isso
que ocorre a melhora ou mantêm características
que são a favor disso.
Aluno A2: A gente poderia assim, pra ter uma
ideia mais básica, realmente, ou mais
completa, não sei como colocar, que a
evolução na verdade seria mais uma adaptação
a longo prazo, pra que o ser vivo se adapte ao
ambiente. Pra melhorar, se desenvolver e se
reproduzir. E as gerações seguintes, seguintes,
seguintes vai se adaptando mais ao ambiente
e, talvez, evolua não em si, mas que ela se
adapte ao longo do tempo?

 Durante o encontro no qual os alunos
foram orientados a apresentarem
perguntas,
opiniões
e
mais
informações sobre o conteúdo
trabalhado nos encontros anteriores a
Aluna A7 questiona sobre o
motivo/objetivo da atuação da
seleção natural nas espécies, após
uma breve resposta da Professora
Pesquisadora o Aluno A2 apresenta
uma tentativa de explicação do
processo de evolução e da seleção
natural.

Quadro 8: Diálogos destacados do 5º encontro – perguntas e dúvidas a respeito do conteúdo
trabalhado nos quatro primeiros encontros (Teoria da Evolução).
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A fala do Aluno A2, no diálogo do Quadro 8, demonstra que ele tenta formular uma
explicação de como funciona o processo evolutivo e a ação da seleção natural no
desenvolvimento das espécies. Apesar de sua fala ser um pouco confusa, é clara sua intenção
de apresentar uma suposição de que o processo evolutivo é uma consequência das constantes
adaptações das espécies ao ambiente, e não o oposto. Vigotski (1996) ressalta uma
peculiaridade do pensamento do adolescente, observada por Groos, a qual se refere à
capacidade de levantar suas próprias suposições e/ou hipóteses. O adolescente elabora
perguntas-decisões que são inquiridoras e revelam que este tenha realizado uma atividade
mental mais ativa, o que demonstra que está chegando a conclusões sobre alguma coisa. Esse
tipo de pergunta apresentado por adolescentes são próprias do pensamento por conceito.
Segundo Vigotski (1996), o desenvolvimento do pensamento lógico é a principal
transformação quanto à forma do pensamento do adolescente, considerando ainda o conceito
como um sistema de juízos, onde o pensamento lógico só pode ser criado pelos “conceitos em
ação”, nesta forma de pensamento os conceitos não se encontram isolados. O Aluno A2
demonstra realizar um pensamento lógico, visto que faz uma relação entre diversos conceitos
da teoria da evolução e seleção natural, na busca de formular uma explicação para tais
processos.

4.7 Aspectos históricos e sociais e a construção do conhecimento
O sétimo tópico de análise foram os “aspectos históricos e sociais e a construção do
conhecimento”, apresentados nos Quadros 9, 10 e 11. Neste ponto, percebe-se a mudança na
forma do pensamento por conceitos dos adolescentes e suas preocupações com a
epistemologia da ciência.
Encontro

Falas/diálogos

Observações

Aluno A1: Até hoje muitos não aceitam, né?
Professora Pesquisadora: Pois é, até hoje
essas ideias não são totalmente aceitas.
Imagina naquela época.

5º Encontro:
Debate em sala.

Aluno A1: Quando ele começou com a teoria
da evolução, muita gente que acreditava no
criacionismo mudou, né? da religião e tal.
Quando os professores começaram a dar aula,
como foi? Todas as escolas aceitavam os
professores darem aulas sobre o criacionismo
e a evolução?

Professora Pesquisadora: (resumo) A
professora pesquisadora e a professora da

 Durante uma discussão sobre a
aceitação da teoria da evolução no
período em que ela foi divulgada por
Darwin, o Aluno A1 ressalta que até
nos dias atuais esta não é totalmente
aceita, e faz um questionamento
sobre como foi a inserção da teoria da
evolução no ensino, nas escolas.
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6º Encontro:
Construção do
esquete
“Entrevista com
os cientistas”.

Falas/diálogos
turma explica que só depois de bastante tempo
tal conteúdo foi inserido no currículo
escolares, e que isso ocorreu de forma
gradativa, ressaltaram ainda que ainda hoje há
uma certa resistência por parte das
coordenações escolares, de professores e pais,
em trabalhar tal conteúdo em sala de aula.
Aluna A3: Deixa eu fazer uma pergunta. Tipo
assim, quando... Stephen Hawking, ele
precisou passar por um auditório científico pra
ver se aprovava a teoria dele mesmo. O
Lamarck e o Darwin também precisou?
Professora Pesquisadora: Também, tipo
assim, tinha a comunidade científica lá. Aí
eles reuniam todos os cientistas da época, da
área, aí eles apresentavam a teoria deles, o
trabalho ou resumo, o que eles tinham feito.
Aí nessa reunião, eles discutiam, cada um
dava sua opinião, cada um falava se
concordava ou não, eram reuniões mesmo que
eles faziam.
Aluno A1: Deixa eu só perguntar uma coisa,
Lamarck não teve, tipo assim, alguma viagem,
algum momento que ele pesquisou direto a
teoria dele?
Professora Pesquisadora: Eu acho que ele
sempre estudou. Eu não lembro se ele tinha
um lugar que ele buscava, você quer dizer
assim, onde que era a fonte dele né? Penso
que foi tipo na natureza, no dia a dia dele.

Aluna A3: Que tipo de métodos foram usados
pra fazer a pesquisa de Darwin e de Lamarck?
6º Encontro:
Construção do
esquete
“Entrevista com
os cientistas”.

Observações

 Neste diálogo a Aluna A3 faz um
questionamento sobre o processo de
aceitação da teoria da evolução no
meio científico na época de sua
publicação.

 Nesta fala o Aluno A1 demonstra
interesse em relação às pesquisas de
Lamarck.

 A Aluna A3 demonstra nessa fala
interesse em relação aos métodos
utilizados por Darwin e Lamarck em
suas pesquisas.

Aluno A2: Quanto tempo ao todo ele levou
pra fazer, quantos anos até desenvolver toda a
teoria?
Professora Pesquisadora: Ele ficou cinco
anos na viagem, no navio, que foi a viagem no
Beagle ao redor do planeta. Pra ele escrever a
teoria depois que ele chegou da viagem acho
que foi uns 30 anos até ele publicar. (a
professora pesquisadora fala mais um pouco
que ele levou bastante tempo escrevendo,
analisando dados para ter uma base sólida até
a publicação da mesma.)
Aluna A3: Qual foi o tempo de aceitação da
teoria?
Professora Pesquisadora: Aah isso já é mais
complicado, porque até hoje tem gente que
não aceita entendeu... Então tipo assim quando
publicou alguns cientistas aceitavam outros
cientistas não. (...) Então esse processo de

 Durante o debate em sala, os alunos
mostraram interesse no tempo
decorrido no desenvolvimento da
teoria de Darwin.
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Falas/diálogos
aceitação da teoria acho que dura até hoje,
lógico que ela se solidificou e foi aceita na
comunidade científica, mas foi com bastante
tempo, não tem assim um tempo determinado.

Observações

Quadro 9: Diálogos destacados do 5º encontro – perguntas e dúvidas a respeito do conteúdo
trabalhado nos quatro primeiros encontros (Teoria da Evolução); e do 6º encontro – primeira reunião
para a construção do esquete teatral “Entrevista com os cientistas”.
Encontro

Falas/diálogos

Observações

Aluno A1: Mas ele abandonou a religião
completamente?

5º Encontro:
Debate em sala.

Professora Pesquisadora: Ele abandonou,
assim... Porque à medida que ele foi
estudando não tinha mais como ele seguir uma
religião que ia contra os estudos dele.
Aluno A1: Porque uma reportagem que eu vi
fala que, tipo assim, ele deixa de seguir a
religião quando a filha dele de dez anos morre.
Aí que ele abandona totalmente a religião.
Então ele não abandona só por causa da teoria.

 Este diálogo foi destacado de uma
conversa sobre o afastamento de
Darwin de sua religião após começar
a se aprofundar em suas estudos
sobre o desenvolvimento das
espécies. O Aluno A1 questiona
sobre tal afastamento e apresenta uma
informação em relação a vida pessoal
de Darwin.

Aluno A1: Teve muitos cristãos que ameaçou,
criticou Darwin pela teoria dele.
6º Encontro:
Construção do
esquete
“Entrevista com
os cientistas”.

Aluna A3: A igreja.
Aluno A1: É, a igreja. Aí, tipo, pergunta:
como ele reagiu a isso? Como ele era cristão,
ser julgado pelo próprio povo da fé dele...
Professora Pesquisadora:
religião dele, né?

Pela

própria

 Novamente questões religiosas são
abordadas pelos alunos, nesse diálogo
demonstram a preocupação em
apresentar como Darwin reagiu às
críticas recebidas quando divulgou a
teoria da evolução.

Aluno A1: Isso.

Quadro 10: Diálogos destacados do 5º encontro – perguntas e dúvidas a respeito do conteúdo
trabalhado nos quatro primeiros encontros (Teoria da Evolução); e do 6º encontro – primeira reunião
para a construção do esquete teatral “Entrevista com os cientistas”.
Encontro

6º Encontro:
Construção do
esquete
“Entrevista com
os cientistas”.

Falas/diálogos
Professora Pesquisadora: Ele se comunicava
muito com vários cientistas através de cartas,
sabe? Eles falam assim, que tinha dia que ele
escrevia até 20 cartas diferentes pra mandar,
em um dia. Pra poder falar o que ele estava
pensando, pra perguntar o que os outros
achavam, ele se comunicava com pessoas da
área da geologia.
Aluno A1: E não tinha Facebook não, até
chegar a carta ele já tinha muito mais ideias.

Observações

 Em uma conversa sobre como sobre a
interação de Darwin com outros
estudiosos durante a construção da
teoria e como se dava essa
comunicação o Aluno A1 ressalta a
diferença dos meios de comunicação
daquela época com os atuais.

Professora Pesquisadora: Isso, justamente,
demorava muito tempo pra receber.

Quadro 11: Diálogos destacados do 6º encontro – primeira reunião para a construção do esquete
teatral “Entrevista com os cientistas”.
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Durante os diversos encontros realizados no decorrer da intervenção com a turma,
pode-se perceber, por meio das perguntas, opiniões e considerações dos alunos, um grande
interesse em relação à forma como a teoria foi construída, como se deram as pesquisas para a
construção da mesma, aos fatos e informações que a fundamentaram e a tornaram consistente
e aceita, principalmente, no meio científico.
Nos diálogos apresentados no Quadro 9, o Aluno A1 e a Aluna A3 questionam sobre
a aceitabilidade da teoria da evolução no ensino de Biologia nas escolas e na comunidade
científica da época, respectivamente. Tais questionamentos demonstram o interesse dos
alunos em entenderem como foi o processo de aceitação e inserção de uma teoria tão
revolucionária para a ciência e sociedade, no meio científico e social.
Conforme apresentado no Quadro 10, o Aluno A1, durante toda a intervenção,
demonstrou bastante interesse em relação ao aspecto da influência da religião na vida de
Darwin e no meio social em que vivia. É possível perceber, por meio dessa constante
preocupação do Aluno A1, que ele entende o quanto os aspectos religiosos influenciam no
meio social e até mesmo científico.
No Quadro 11, destacou-se um diálogo sobre a comunicação de Darwin com diversos
outros cientistas e estudiosos de outras áreas, com o objetivo de fundamentar sua teoria sobre
diversos aspectos. Ao ser falado sobre essa comunicação constante de Darwin com outros
estudiosos, o Aluno A1 faz uma observação em relação à diferença entre os meios de
comunicação na época em que Darwin construiu sua teoria e nos dias atuais, ressaltando as
dificuldades em relação ao tempo que se tinha para se comunicar e trocar informações na época.
Segundo Vigotski (1996) a mudança da forma de pensamento dos adolescentes se
deve ao novo conteúdo do pensamento por conceitos, e devido a essa mudança os interesses
dos adolescentes geralmente estão voltados para questões de natureza política, social e
filosófica. Durante as atividades, percebemos o interesse dos alunos pelos aspectos sociais em
que se deram a construção, publicação, aceitação e inserção da teoria no meio científico,
social e educacional. Tal interesse e questionamentos demonstram, também, que os alunos
compreendem que as teorias científicas não são descobertas, mas sim construídas por meio de
estudos, investigações, trocas de informações, metodologias de pesquisa entre outros
elementos. Outro aspecto que é possível perceber que eles conseguem compreender é o fato
de que o contexto social no qual tais teorias são construídas influencia significativamente em
todo o processo de construção e aceitação da mesma, em diversos aspectos como forma de
comunicação, metodologias utilizadas, recursos para estudos e experimentos, sistema político
e cultural, cultura religiosa entre outros.
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4.8 Finalizando a cena
Diante das afirmações, observações, questionamentos e diálogos apresentados nestas
análises foi possível identificar diversas situações em que os alunos demonstraram estar em
processo de construção de conceitos e pensamento por conceitos, buscando e/ou conseguindo
realizar associações, relações e generalizações entre as ideias e conceitos do conteúdo
trabalhado. Segundo Vigotski (2009), Tolstói afirma que é necessário propiciar ao aluno o
contato com conceitos e palavras novas, visto que com esse contato do aluno com um termo
novo, em uma frase de resto compreensível, seguido de outros contatos com o mesmo termo,
estimula o aluno a utilizar tal termo, e após conseguir utilizá-lo tal conceito lhe pertence.
Durante as aulas e as discussões, os alunos foram expostos ao contato com diversos conceitos
novos ao seu ambiente, e corroborando com o que diz Tolstói, conseguiram, por diversas
vezes, utilizar grande parte destes conceitos.
Vigotski e seus colaboradores concluíram em suas pesquisas que a aprendizagem
está sempre adiante do desenvolvimento, e que o indivíduo adquire certas habilidades e
hábitos numa área específica antes de aprender a aplica-los de modo arbitrário e consciente.
De acordo com tais pesquisas existe sempre uma discrepância e nunca um paralelismo entre o
processo de aprendizagem escolar e o desenvolvimento das funções correspondentes
(VIGOTSKI, 2009). A conclusão de Vigotski e seus colaboradores de que um passo na
aprendizagem pode corresponder a um avanço significativo no desenvolvimento do indivíduo
concede à aprendizagem escolar e à construção de conceitos científicos na escola um papel
indispensável na vida do indivíduo. A relação complexa, intensa e constante entre sujeitos,
significados e conceitos, vivida pelos alunos e professores durante a intervenção deu origem a
outros conceitos e redes conceituais, os quais nunca estão acabados, definidos, mas sim
sempre suscetíveis a transformações (OLIVEIRA, 2005).
Segundo a perspectiva de Vigotski o ensino escolar tem um papel relevante na
formação dos conceitos, em especial dos científicos, visto que proporciona aos alunos um
conhecimento sistemático em relação a aspectos que não são pertencentes ao seu campo de
vivência direta. Acredita-se através das análises que a intervenção realizada com a turma
proporcionou a eles este ambiente de conhecimento sistemático, realizando assim
intervenções no universo de significados trazidos por estes alunos, e criando assim um campo
de interação, negociação de significados, questionamentos, fundamental ao processo de
desenvolvimento conceitual (REGO, 2002).
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Outro aspecto que percebido durante os encontros da intervenção foi a criticidade
presente nas observações dos alunos. Estudaram as teorias apresentadas, mas com um olhar
crítico, que buscava, além de informações, explicações mais concretas para essas
informações, demonstrando que consideram essas explicações importantes para a
compreensão do que lhes estava sendo apresentado e até mesmo para a aceitação do mesmo.
Assim, consideramos que o trabalho realizado esteve de acordo com o preconizado
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), em seu artigo 35, inciso
III, que define que uma das finalidades do Ensino Médio é “o aprimoramento do educando
como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico”, características, estas, percebidas como em formação nos
alunos durante os encontros realizados.
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FECHANDO AS CORTINAS... OLHARES DA PESQUISADORA SOBRE A OBRA
Esta pesquisa buscou realizar um trabalho com um tema de suma importância para o
ensino de Biologia, a Teoria da Evolução. Conteúdo este que é considerado pela comunidade
científica, por estudiosos do ensino de Biologia (MEYER E EL-HANI, 2005; CARVALHO,
2012; BIZZO, 1991; THEODOSIUS DOBZHANSKY, 1973) e pelos construtores dos
documentos que orientam o ensino, como sendo fundamental para a compreensão e unificação
de toda a Biologia. Buscou, também, identificar como o trabalho em sala, utilizando diversos
métodos pedagógicos, contribui para a construção de conceitos científicos, segundo a teoria
de Vigotski.
Sendo assim, no decorrer do trabalho procurou-se analisar o processo de apropriação
de conceitos científicos referentes à Teoria da Evolução, pelos alunos da turma participante,
sob o olhar da teoria da formação de conceitos científicos no processo de aprendizagem
escolar de Vigotski.
Com a análise dos registros de todo o processo realizado com os alunos, trabalhando
a Teoria da Evolução por meio de leitura de textos paradidáticos, aulas dialogadas,
apresentação de documentário, momentos de discussões e construções dos esquetes teatrais,
foi possível obter algumas percepções em relação ao que foi proposto pela pesquisa.
Pôde-se perceber que os alunos se demonstraram interessados não só nos conceitos
prontos da teoria apresentada a eles, mas também em como foi o processo de construção
desses conceitos, quais obstáculos enfrentados pelos cientistas, quais metodologias utilizadas,
como buscaram informações, como formularam hipóteses, como conseguiram que suas ideias
fossem consideradas válidas no meio científico e social. Por meio desse interesse dos alunos
nesses aspectos foi possível perceber alunos críticos, informados e com uma curiosidade
positiva pelo aprender e compreender o que lhes estava sendo apresentado.
Através das falas, questionamentos e opiniões dos alunos foi demonstrado que
ocorreu a ampliação de alguns conceitos científicos pelos mesmos, como seleção natural,
adaptação, hereditariedade, entre outros, visto que conseguiram realizar relações entre os
conceitos. Conseguiram relacionar também os conceitos científicos que lhes foram
apresentados com outros conceitos que já conheciam. Pôde-se perceber que o processo
realizado durante a intervenção apresentou-lhes conceitos novos e ajudando-os a trabalhar
com tais conceitos a fim de conseguirem apreender os mesmo e utilizá-los em outras situações
sem a mediação das professoras.
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Os alunos demonstraram ainda, conseguir entender também a importância que
questões relacionadas aos aspectos sociais, culturais e religiosos do contexto em que a teoria
foi construída e do contexto em que foi inserida no meio científico e educacional dizem muito
sobre o autor, sobre seus resultados e conhecimentos construídos.
É importante ressaltar também a importância do papel do professor no processo de
ensino aprendizagem. Em uma intervenção, como a realizada neste trabalho, é necessário que o
professor atue de forma dinâmica e desafiadora, de modo a trabalhar o conteúdo com os alunos,
mas deixando espaço para que os mesmos expressem suas dúvidas e percepções do que está
sendo trabalhado. A atuação do professor desta forma contribui para que o aluno se empenhe
em realizar reflexões e relações a fim de contribuir com as discussões, o que permite uma
melhor análise do processo de construção de conhecimentos científicos por parte dos alunos.
Diante disso é preciso destacar minhas dificuldades como professora pesquisadora
para atuar desta forma durante a intervenção realizada. Devido à falta de experiência com
pesquisas com este caráter, não consegui mediar a intervenção de forma questionadora, que
instigasse os alunos a participarem e se expressarem, não deixando, também, espaço
suficiente para que os alunos se posicionassem diante de questionamentos realizados por estes
e pela professora pesquisadora. Tais falhas nesta atuação prejudicou as análises e
identificação da compreensão dos conhecimentos científicos pelos alunos.
As várias aulas e encontros realizados durante a intervenção com os alunos permitem
serem tecidas aqui algumas considerações em relação a todo esse processo. Houve grande
participação dos alunos, por meio de questionamentos, observações, expressão de opiniões,
dúvidas e reflexões acerca do tema trabalhado, principalmente durante o encontro para
esclarecimentos de dúvidas e discussões, e os debates para a construção dos esquetes teatrais.
Os alunos em geral, se mostraram interessados no conteúdo e dispostos a contribuir com a
pesquisa. Mostraram, também, possuir criticidade, haja visto que em diversas vezes se
posicionaram e apresentaram reflexões críticas acerca de diversos aspectos da teoria estudada.
Vale ressaltar um fato ocorrido em um dos encontros para a construção de esquetes, realizado
na biblioteca da escola, onde uma professora da escola, que também usava o espaço, os
questionou sobre qual série cursavam. Quando responderam, ela os elogiou dizendo que
estavam fazendo uma discussão de “alto nível”.
Outro aspecto que cabe ser mencionado é o fato de poucos alunos se disponibilizarem
a participar da construção e apresentação dos esquetes teatrais, o que comprometeu um pouco o
bom êxito dos mesmos, visto que a intenção era a participação de todos os alunos da turma e
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produção de mais esquetes. Imagina-se que as razões para que esse objetivo não tenha sido
alcançado seja pelo receio de se apresentarem ao restante da turma interpretando um
personagem, ou pela disponibilidade de comparecer, em contra turno, aos encontros para
construção dos esquetes, dentre outras. Porém, a participação dos que se disponibilizaram e
contribuíram com esta etapa da intervenção foi bastante proveitosa e ativa, gerando discussões
com bastante conteúdo e relevância acerca do tema proposto. Estes encontros propiciaram aos
alunos um ambiente menos formal, no qual puderam se expressar de forma mais espontânea,
contribuindo para que expressassem dúvidas, opiniões e reflexões sem maiores receios.
Foi possível identificar também as contribuições que o trabalho com a Teoria da
Evolução oferece para a construção de conhecimentos relacionados à Ciência, ao processo de
construção científica, isto porque se trata de uma teoria que busca explicar fenômenos
complexos e polêmicos, teoria esta que no contexto em que foi construída desafiou questões
sociais e religiosas dominantes na época e fortes até os dias de hoje. O fato de haver
divergências de ideias em relação a diversos aspectos da teoria, por parte de vários cientistas
estudiosos da mesma, também lhe confere um caráter próprio da Ciência, o de que os
conhecimentos são construídos por meio da constante reconstrução, realizada por estudiosos
diferentes, com ideias diferentes. Estes aspectos, entre outros, contribuíram para que os alunos
compreendessem algo que aprendi nas aulas de metodologia científica, de que fazer pesquisa
não é algo limitado a poucos iluminados, mas também não é um processo trivial.
Considera-se que esta pesquisa pode vir a contribuir também com os estudos
relacionados a área abordada, à construção de conceitos científicos e o ensino da Teoria da
Evolução, visto que conseguiu realizar análises e relações pertinentes aos temas propostos.
Consideramos que esse trabalho pode servir como fonte de informações importantes
relacionadas à temática.
Para finalizar as considerações acerca deste trabalho utilizo a expressão de Kurt
Lewin, citado por Vigotski (2009): “a hipótese e o experimento são dois polos de uma
totalidade dinâmica que se formaram, se desenvolveram e cresceram juntos, fecundando-se
mutuamente e um fazendo o outro avançar”. Concordando com tal expressão entendemos que
pesquisar é assim um processo dinâmico onde hipóteses e o ato de pesquisar se desenvolvem
e avançam juntos com os objetivos de buscar respostas e resultados.
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APÊNDICE I – TEXTOS PARADIDÁTICOS

TEXTO 1 - Teoria da Evolução: O caso do pescoço da girafa em Lamarck e Darwin
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) era um naturalista francês que
enunciou a lei da gradação, segundo a qual os seres vivos não foram
produzidos simultaneamente, num curto período de tempo, mas sim
começando pelo mais simples até ao mais complexo. Esta lei traduz a
ideia de uma evolução geral e progressiva, propondo basicamente duas
afirmações:
1 - A influência do ambiente produz mudanças físicas no indivíduo de uma espécie.
2 - Esse indivíduo transmite as modificações para seus descendentes, que nascem adaptados.
Para Lamarck, modificações no ambiente causam variações nas necessidades dos seres vivos,
o que leva a uma alteração de comportamento. Assim são alteradas a utilização e o
desenvolvimento dos órgãos de cada indivíduo, o que, ao longo do tempo, interfere nas
estruturas anatômicas das espécies.
Pensando assim ele chegou à lei do uso e desuso, segundo a qual os indivíduos perdem
características de que não necessitam e desenvolvem as que estão sendo utilizadas. Essa
mudança seria transmitida à prole, ou seja, ocorre a transmissão dos caracteres adquiridos. O
exemplo mais famoso que ele apresentou foi o seguinte: o pescoço comprido das girafas se
desenvolveu à medida em que elas precisaram comer folhas das árvores mais altas.
Seguindo esse raciocínio, os músculos potentes das pernas de um jogador de futebol seriam
herdados pelos seus filhos. Essa seria a herança dos caracteres adquiridos, o que
evidentemente não ocorre. De fato, o ambiente provoca mudanças de fenótipo nos
organismos, porém foi comprovado experimentalmente que as mudanças adquiridas não
passam à prole.
Charles Robert Darwin (1809 - 1882), em 1831, foi convidado a
participar como naturalista de uma volta de navio ao mundo promovida
pela marinha inglesa. Nessa viagem, que durou cinco anos, Darwin
reuniu uma imensa quantidade de informações, além do material
biológico coletado em suas observações e pesquisas. O que aumentou
os conhecimentos práticos do naturalista e serviu para fundamentar sua
teoria da evolução.
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Consciente das implicações de suas ideias sobre a tese da imutabilidade das espécies, a qual
estava diretamente relacionada a preceitos religiosos, Darwin fez um estudo minucioso
durante mais de vinte anos, para provar a transformação dos seres vivos. Em 1858, recebeu
uma carta de Alfred Russel Wallace (1823-1913), um jovem naturalista na época, solicitando
sua avaliação sobre o esboço de seu trabalho, o qual realizara nas ilhas do arquipélago Malaio.
Ao ler a carta, Darwin ficou completamente surpreso e o encorajou a publicar suas ideias.
Darwin estabeleceu uma origem comum a todas as espécies, revolucionando a concepção de
humanidade e sua relação com as demais espécies do planeta.
Em relação à variação dos pescoços das girafas observados por Lamarck, Darwin pensou o
seguinte: se havia uma população de girafas de pescoço curto e, pela mutação das espécies,
algumas tinham pescoço longo e o ambiente mudasse, aquelas que tinham o pescoço longo e
conseguissem se alimentar melhor sobreviviam. As de pescoço curto morreriam de fome e
não passariam a sua característica para a próxima geração. Isso aconteceria com todos os seres
vivos.
Ambos defendiam a evolução. A ideia de que o ser vivo é adaptado ao ambiente em que vive é
comum no nosso dia a dia, como por exemplo, a nossa mão tem o polegar opositor, porque ele
facilita o manuseio das ferramentas.
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GLOSSÁRIO
caracteres: características.
esboço:
o
que
pode
representar
um
resumo;
síntese;
aquilo que se apresenta de maneira breve e provisória
fenótipo: reunião das características particulares ao indivíduo que podem ser visíveis ou
detectáveis
imutabilidade → imutável: que não pode ser mudado; que não se consegue mudar; sem
possibilidades de mudança; que é permanente; constante.
mutação: modificação brusca e hereditária que aparece nos seres vivos, e que dá origem a
uma nova variedade.
naturalista: pessoa que se dedica ao estudo das plantas, minerais e animais.
progressiva: que avança, que se desenvolve gradualmente.
prole: indivíduos que descendem de um casal ou de um indivíduo em específico;
descendência; os filhos ou filhas de um casal.
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TEXTO 2 - A evolução dos seres vivos, segundo Charles Darwin
Existe uma confusão com relação ao nosso parentesco com os macacos, muitas pessoas
acreditam que viemos dos macacos. Essa ideia não é correta, pois uma espécie não “vem de
outra”. O que acontece é o surgimento de novas espécies a partir de um ancestral comum. De
acordo com a Teoria da Evolução, proposta pelo naturalista inglês Charles Darwin, isso ocorre
por meio de seleção natural.
Com a gente não foi diferente. Nós Homo sapiens, somos os únicos sobreviventes de uma
família de primatas chamada Hominídeos, que compartilha um ancestral comum dos
chimpanzés, por isso não viemos dos macacos, o que possuímos é um ancestral comum com o
grupo.

Mas afinal, como as espécies se originam?
O surgimento de novas espécies está ligado à variação genética, que permite às populações a
capacidade de produzir indivíduos ligeiramente diferentes, assim alguns conseguem
sobreviver melhor em condições novas encontradas no ambiente. Quando a quantidade de
diferentes tipos de seres vivos em uma população se modifica, dizemos que ocorreu um
processo chamado de evolução.
Um indivíduo isolado pode conseguir sobreviver melhor quando encontra novas condições
ambientais. No entanto, seus filhos nascerão quase da mesma forma que ele nasceu. Eles
encontrarão as mesmas dificuldades e sua capacidade de sobrevivência estará ainda em risco.
Neste caso, não houve evolução, porque ela não ocorre ao nível de indivíduo. Em outras
palavras, são as populações que evoluem ao longo das gerações.
Para muitos seres vivos, as mudanças ambientais significaram extinção, dentre os inúmeros
indivíduos que faziam parte de suas populações, não existiam seres capazes de suportar as
novas condições e, como consequência, acabaram morrendo.
Para outros, no entanto, essas mesmas condições eram favoráveis à sua sobrevivência. Eles se
multiplicaram com facilidade, produzindo muitos filhotes a cada geração. Com isso, o número
de filhotes com características ligeiramente diferentes de seus pais deve ter aumentado.
Dentre eles, alguns poderiam ter uma característica vantajosa qualquer, como, por exemplo,
suportar melhor a falta de chuvas ou aproveitar melhor a água dos alimentos. Esse processo é
chamado de seleção natural.
Essa teoria darwiniana da evolução pode ser resumida em alguns postulados simples:
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1 - Os membros de qualquer população biológica em particular, terão características
ligeiramente diferentes de estrutura e comportamento. Este é o princípio da “variação”.
2 - Estas variações podem ser passadas de uma geração para outra, e a prole daqueles que
possuem um tipo particular de variação também tenderá a ter aquela mesma variação. Este é o
princípio da “hereditariedade”.
3 - Algumas destas variações darão ao seu possuidor uma vantagem na vida (ou escapar de
alguma desvantagem), permitindo que o organismo obtenha mais alimentos, fuja de
predadores mais eficientemente, etc. Dessa forma, aqueles organismos que possuem uma
variação útil tenderão a sobreviver por mais tempo e gerar mais descendentes que os outros
membros daquela população. Estes descendentes, através do princípio da hereditariedade,
também tenderão a possuir estas variações vantajosas, e isto terá o efeito de aumentar, sobre
um número de gerações, a proporção de organismos na população que possui esta variação.
Este é o princípio da “seleção natural”.
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TEXTO 3 - Seleção Natural
Após ter contato com as ideias de Lamarck, Erasmus Darwin (avô de Charles Darwin) e
Thomas Malthus, Darwin finalmente concebeu o mecanismo evolutivo que seria a essência de
toda a sua teoria, a Seleção
Natura
l.

Jean Baptiste Lamarck(1744-1829)
(1766-1834)

Erasmus Darwin (1731-1802)

Thomas R. Malthus

Lamarck e Erasmus Darwin defendiam a ideia de que os animais adaptavam-se de acordo
com o uso e desuso de várias partes de seus corpos, e essas adaptações eram transmitidas à
prole (a herança de caracteres adquiridos).
Thomas Malthus contribuiu com suas ideias sobre a dinâmica de crescimento populacional, o
qual afirmava que a produção de alimentos não conseguia acompanhar o constante
crescimento populacional, porém havia um equilíbrio mantido por limitações naturais como a
morte, doenças ou ações humanas como as guerras e esses acontecimentos geralmente
acometiam a classe mais fraca da sociedade, sendo vistos assim como um mal necessário para
o equilíbrio e seleção populacional.
A seleção natural proposta por Darwin considera que os organismos vivos têm grande
capacidade de reprodução, portanto cada população tem tendência para crescer
exponencialmente, se o meio o permitir, levando à superprodução de descendentes. Quando o
meio não suporta tantos descendentes desencadeia-se uma luta pela sobrevivência entre os
membros da população. Com isso, poucos indivíduos chegam à idade de procriação, já que a
quantidade de alimento existente no ambiente é limitada.
Outro fator considerado é a existência de variações hereditárias dentro de um mesmo grupo.
Essas variações podem ser transmitidas aos descendentes. Os indivíduos com caracteres que
lhes confiram uma vantagem competitiva num dado meio e tempo são mantidos por seleção e
produzem mais descendentes, enquanto os restantes são eliminados, não se reproduzindo.
Assim sobrevivem os mais aptos.
Mas Darwin também não foi o único a propor tal mecanismo, na verdade esta ideia tem como
co-autor Alfred Russel Wallace, que também fizera uma viagem ao redor do mundo, tendo
estado inclusive na Amazônia, e teve acesso às mesmas ideias que influenciaram Darwin.
Estes chegaram a se comunicarem através de correspondências nas quais trocaram ideias
acerca de aspectos da teoria em processo de criação.
Em julho de 1858 foi realizado um duplo anúncio em uma reunião da Linnean Society de
Londres (principal instituição científica no campo da história natural da Grã-Bretanha) da
futura Teoria da Evolução, a qual tinha Wallace e Darwin como autores. Ambos foram
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reconhecidos como autores da Teoria, porém o livro de Darwin, A Origem das Espécies, foi
muito mais impactante, e ele acabou levando a maior parte da fama, assim como sofrendo a
maior parte da repressão do pensamento criacionista dominante.
Portanto, a Teoria da Evolução pela seleção natural, apesar de ser chamada de Darwinismo, é
o resultado de um processo lento de evolução científica através de vários autores, e mesmo
que Darwin nunca tivesse existido, cedo ou tarde ela surgiria no meio científico, mesmo
porque a simples estruturação da Biologia torna inevitável a constatação do fenômeno
evolutivo, que requer uma explicação.
Vamos usar de outro exemplo de seleção natural para entendermos melhor esse processo.
Certa espécie de borboletas noturnas (Biston betularia) que possuem asas brancas e manchas
pretas, são bastante comuns na Europa e particularmente na Grã Bretanha. Algumas espécies
de pássaros se alimentam destas borboletas, agarrando-as nos troncos das árvores, onde elas
permanecem durante o dia. Durante o século XIX o meio em que viviam estas borboletas foi
modificado subitamente. Antes da Revolução Industrial a maioria dos troncos das árvores
tinham uma aparência manchada e acinzentada devido aos líquens neles fixados. Ao final do
século a fuligem e a fumaça das fábricas acabaram matando a maior parte dos líquens e
escureceram as árvores em muitas regiões industriais.
Considerando a mudança do meio ambiente, quais borboletas teriam maiores probabilidades
de sobreviver e reproduzirem-se em cada uma dessas situações?

1- Antes da Revolução Industrial

2- Depois da Revolução Industrial

Situação 1-Antes da Revolução Industrial:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Situação 2- Depois da Revolução Industrial:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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A isso damos o nome de seleção natural. Uma lei que determina que só os mais adaptados ao
ambiente poderão sobreviver, se reproduzir e assim transmitir suas características adaptativas
aos seus descendentes.
Voltando ao exemplo da girafa, assim sendo os descendentes não tem o pescoço maior apenas
porque o pescoço de seus pais se desenvolveu, mas sim por que seus pescoços já eram
avantajados, e por isso eles sobreviveram e se reproduziram.
Já havia então variações no comprimento do pescoço daqueles animais "pré-girafas", que
ocorrem normalmente em qualquer espécie, pois os indivíduos nunca são iguais, mas sim
possuem pequenas diferenças entre si. Após um período muito grande de tempo, dezenas ou
centenas de gerações, a seleção natural, baseada nas exigências do ambiente, vai direcionando
as variações num certo sentido.
Outra forma de imaginar isso é pensarmos sobre a crença comum de que adolescentes que
pratiquem Basquete ou Vôlei fiquem mais altos que a média, o que é uma ilusão. Ao notar que
jovens jogadores de um destes esportes são altos, muitos pensam que foi a prática que os
tornou maiores, mas, na verdade, o tamanho, ainda que seja influenciado pela alimentação e
outros fatores, é muito mais determinado geneticamente.
Dessa forma não foi a atividade que tornou os jovens mais altos, mas sim o fato de que
aqueles que não cresceram o suficiente não continuarem a praticar o esporte, se retiraram ou
foram cortados pelos treinadores, num processo semelhante à seleção natural.
É diferente por exemplo dos que pratiquem musculação, que de fato ficam mais fortes, porém
esse desenvolvimento muscular não é transmitido para os descendentes, ao passo que a altura
avantajada sim.
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