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RESUMO 
A Sistemática Filogenética preocupa-se em descrever a diversidade, encontrar um 
padrão em suas regras, e compreender os processos que são responsáveis pela 
geração das formas de vida em um sistema geral de referência sobre a 
diversidade biológica. Entretanto, esta área precisa ser completamente entendida 
antes de ser ensinada. O objetivo geral deste estudo é contribuir para a 
compreensão da inserção do tema tanto no ensino básico como no superior. Seu 
ponto de partida é um diagnóstico de como o assunto é percebido por estudantes 
e professores, como ele é abordado nos livros textos de Biologia, e como ele pode 
ser desenvolvido em situações didáticas. Esta dissertação investigou o arcabouço 
teórico de professores e alunos em relação à Sistemática Filogenética, além de 
analisar materiais e procedimentos didáticos. Foi observada uma abordagem 
limitada e com erros conceituais do assunto Filogenia nos livros texto, e que a 
maioria dos alunos do ensino básico nunca tiveram aulas sobre o assunto. Na 
universidade, o tema é largamente negligenciado, e tanto alunos como 
professores apresentam dificuldades conceituais e metodológicas em sua 
abordagem.  
 
Palavras-chave:  Ensino de Zoologia, Sistemática Filogenética, livro didático 
 
 
 



 
ABSTRACT 

Phylogenetic Systematics concerns about describing the biodiversity, finding the 
order within it, and understanding the processes that are responsible for the 
generation of life forms, in a general system of reference. However, this area 
needs to be fully understood before being taught. The general objective of this 
study is to contribute to the understanding of the insertion of the subject in both 
basic and university education. Its starting point is a diagnosis of how the topic is 
perceived by students and teachers, how it is covered in didactical Biology 
textbooks and how it can be developed in pedagogical situations. In this 
dissertation we investigate conceptual frameworks of students and teachers 
regarding Phylogenetics and analyzed didactical material and procedures. We 
observed limited and conceptually flawed topics on Phylogeny on Biology books, 
and that most students in the basic cycle had never experienced classes on the 
topic. In the university, the topic is vastly neglected, and both teachers and 
students have conceptual and methodological difficulties in handling it.  
 

Key Words: Zoology teaching, Philogenetic Systematics, didactical textbooks 
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APRESENTAÇÃO 
 

 A sistemática é a base de toda a biologia, é a ciência que tem como objeto de 

estudo a biodiversidade e de como ela se organiza (MALLET & WILMOTT, 2003). 

Assim, a sistemática procura descrever a biodiversidade, tentando encontrar algum tipo 

de ordem existente subjacente à diversidade, bem como compreender os processos 

que são responsáveis pela geração dessa diversidade apresentando um sistema geral 

de referência sobre a diversidade biológica (AMORIM, 2002).  

 Nesse sentido, a sistemática não está só restrita à mera descrição de espécies, 

mas também procura buscar ordem e relações entre os seres vivos, o que foi possível 

com a teoria da evolução no século XIX, mas que não afetou as classificações até 

então existentes (GUIMARÃES, 2005).  

 A sistemática biológica e, em específico a zoológica, vem sofrendo nos últimos 

anos uma transformação profunda. Tais modificações são resultantes do movimento de 

integração provocado principalmente pelos trabalhos de Willi Hennig, a partir de 1950. 

As idéias e métodos desenvolvidos por ele demonstraram como reconstruir as relações 

de parentesco entre grupos de organismos (ou seja, encontrar as “árvores 

filogenéticas”) e como construir classificações que refletissem fielmente as relações de 

parentesco propostas entre as espécies. Nessa nova proposta os grupos taxonômicos 

bem como o conjunto de características dessas linhagens deixaram de ser vistos como 

entidades isoladas. 

 De acordo com Amorim e colaboradores (2001), sob o ponto de vista didático, 

isso implica que os grupos (ou linhagens) não sejam ensinados isoladamente, em uma 

seqüência linear, um após o outro, mostrando apenas como eles são. Vale ressaltar 

que este tipo de estratégia privilegia tão somente a memorização e torna o aprendizado 

de zoologia enfadonho.  

 Muito pelo contrário. A Sistemática Filogenética proporciona uma nova ótica, 

uma aprendizagem mais dinâmica da zoologia. Portanto, dever-se-ia ensinar como os 

vários grupos foram surgindo, como eles foram gradualmente se diferenciando e como 

os grupos, dos quais eles se originaram, já tinham muitas de suas características.  

 As principais vantagens do uso da sistemática filogenética nos níveis básicos da 

educação biológica seriam permitir uma abordagem comparativa da vida diminuindo a 

“distância” entre os seres vivos (GUIMARÃES, 2005). Além disso, pode facilitar os 
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estudos de zoologia e botânica fornecendo subsídios para a compreensão da 

diversidade biológica (AMORIM, 2001). 

 Dentro dessa perspectiva é que se faz necessário o desenvolvimento dessa 

pesquisa, uma vez que a sistemática filogenética está cada vez mais presente na 

formação dos biólogos, sejam eles dos cursos de licenciatura ou bacharelado, 

tornando-se imprescindível para aqueles que vão se lançar em atividades científicas 

relacionadas com a biodiversidade. 

 O objetivo geral deste estudo é contribuir para o entendimento dos problemas 

que permeiam a abordagem docente do tema Sistemática Filogenética. Para tal 

partimos da identificação e análise de diferentes concepções expressas por 

professores e alunos de Biologia, tanto do ensino médio quando de nível superior, bem 

como as dificuldades na elaboração de propostas didático-metodológicas. 

 Muitos aspectos sobre a Biodiversidade são debatidos nos dias atuais, 

como por exemplo, as relações ecológicas entre os organismos, estratégias para sua 

conservação e ações para sua sustentabilidade. Entretanto, um aspecto básico cuja 

correta compreensão é imprescindível para qualquer análise posterior é aquele que 

trata da origem e evolução da biodiversidade, buscando inferir condições básicas e 

séries de transformação para as características e, consequentemente, formulando 

hipóteses acerca da relação de parentesco entre os taxa. 

 A Biodiversidade resulta de diferentes fatores numa relação tridimensional: a 

forma (unidade biológica), no espaço (biogeografia) e no tempo (transformação). É um 

sistema dinâmico e complexo que está definido por dois aspectos obrigatórios: a 

diferença (identidade) e a semelhança (unidade), ambos resultantes do caráter 

diagnóstico da vida: a reprodução. 

O homem, desde os primórdios, tende a organizar coisas. Ele odeia o caos. 

Nesse sentido existe uma forte tendência humana em classificar coisas e entidades. O 

ato de classificar e subdividir elementos em partes é um método utilizado para se 

facilitar o estudo, o que muitas vezes faz com que a análise se torne incompleta por 

não considerar o todo. 

 A classificação biológica corresponde ao agrupamento de organismos em 

categorias naturais em função de características compartilhadas (RAW, 2003). 

Segundo o autor, na prática, o termo tem dois sentidos: a colocação dos organismos 

em grupos supostamente naturais e a criação do esquema de classificação resultante 

desse ato. 
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 Piaget (1979) apresenta como questão epistemológica relevante o fato de a 

classificação sistemática em Biologia, como se apresenta em botânica e em zoologia 

ter se conservado como uma lógica de encaixes (ou qualitativa). Segundo ele, a 

classificação biológica consiste em reunir os indivíduos de acordo com suas 

semelhanças em classes lógicas disjuntas de primeiro nível, as "espécies". 

 A Sistemática pode ser definida como a ciência que estuda a diversidade dos 

seres vivos e seus padrões  e parentesco e evolução, incluindo a taxonomia e a 

filogenia que corresponde ao estudo das relações evolutivas entre os organismos 

(RAW, 2003).  

 Lineu (1758) agrupou as espécies de acordo com suas semelhanças, em 

gêneros, ordens, família e classes superiores, mas dentro de um contexto histórico 

fixista. A característica central do sistema de classificação de Lineu, o qual Darwin 

chamou posteriormente de “descendência comum”, é que os organismos ocorrem em 

agrupamentos discretos e “aninhados” hierarquicamente através de um conjunto de 

caracteres congruentes (Nickels & Nelson, 2005). 

 Até meados do século passado, não existia qualquer alternativa para 

sistematizar a biodiversidade, obrigando a manutenção do sistema de classificação 

lineana como única forma de ordenar os elementos do imenso universo biológico. No 

entanto, em 1956, Wili Henig, publicou um método de análise que permite resgatar o 

parentesco entre as espécies. O método, denominado de Método da Sistemática 

Filogenética, tornou-se amplamente conhecido dez anos depois (HENIG, 1968) e, de lá 

até hoje, passou a ser o instrumento de sistematização mais adequado para explicar a 

diversidade dos seres vivos. O resultado dessas análises são árvores filogenéticas dos 

taxa. Nelas é possível reconhecer o parentesco entre grupos atuais, identificar 

claramente a espécie ancestral e perceber a dinâmica de transformação da vida no 

tempo. Assim, a ordem das filogenias – classificação filogenética –  traduz a ordem 

natural resultante da história evolutiva dos grupos biológicos. 

 O objetivo principal da Sistemática Filogenética é reconstruir hipóteses acerca 

dos padrões de relação de parentesco entre as linhagens, inferindo relações de 

ancestralidade-descendência entre grupos-irmãos e buscando compreender os 

padrões e origens da Biodiversidade. A Sistemática Filogenética, portanto, se preocupa 

em identificar e definir duas entidades naturais, caracteres homólogos e grupos 

monofiléticos. 
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 A homologia é a ferramenta básica que permite a comparação entre pares de 

espécies distintas. Considera-se homologia quando, independente das suas funções,  

duas ou mais estruturas em organismos diferentes são derivadas da mesma estrutura 

ancestral. Características conhecidas como homólogas são aquelas herdadas de uma 

característica ancestral comum, podendo ser qualquer uma recebida por herança. 

 Após a construção de uma hipótese confiável sobre a homologia das estruturas 

a serem comparadas é necessário, a partir dos estados diferentes encontrados para a 

mesma estrutura, buscar compreender como foi a série de transformação desse 

caráter. Isto é, como essa estrutura se modificou ao longo do tempo. Dessa forma, em 

um par de condições homólogas, a condição pré-existente (mais antiga) é uma 

plesiomorfia e a condição modificada (mais recente) é uma apomorfia. Portanto, para 

que um caractere seja empregado na Sistemática Filogenética é necessário que ele 

tenha sofrido transformação, resultando em estados diferentes para um mesmo 

caractere. Esses estados de caractere podem ser classificados em primitivos 

(plesiomórficos) ou derivados (apomórficos). 

  A transformação de um estado (plesiomórfico) para o outro (apomórfico) é o 

evento crucial para a filogenia e sua posição na árvore indica relações de parentesco 

entre os táxons. Uma apomorfia restrita a uma única espécie é chamada de 

autapomorfia, enquanto um estado de caráter apomórfico compartilhado entre duas ou 

mais espécies é chamado sinapomorfia. Pode-se concluir, então, que a identificação de 

sinapomorfias sugere a existência de ancestrais comuns exclusivos, o que indica maior 

relacionamento de parentesco entre as linhagens que a compartilham. 

Para se determinar qual é a forma apomórfica e qual é a forma plesiomórfica 

entre dois estados de caráter é preciso lançar mão de um método chamado de análise 

da polaridade do estado do caráter, o que é realizado através da comparação com um 

grupo externo. Polarizar significa descobrir qual a condição ancestral (plesiomórfica) e 

qual a derivada (apomórfica) (ou qual a seqüência, se houver mais de duas condições). 

Portanto, pode-se inferir o estado de uma característica em algum ancestral e a partir 

daí determinar como ela se modificou nos descendentes e assim descobrir como ela 

mudou ao longo da evolução (PURVES, 2001). 

Relativamente ao grau de parentesco, Hennig identificou a existência de dois 

tipos de grupos, conhecidos com base na relação ancestral-descendente: monofilético 

(holofilético), e merofilético (parafilético e polifilético) definidos em termos da 

distribuição dos caracteres. 
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 Um grupo monofilético é formado por uma espécie ancestral e todas as suas 

espécies descendentes. Se trata, portanto, de um grupo natural. Grupos parafiléticos 

são formados por uma espécie ancestral, mas não inclui todas as espécies 

descendentes. Ou seja, apresentam um ancestral comum, mas não exclusivo. Por sua 

vez, os grupos polifiléticos são formados por espécies que apresentam dois ou mais 

ancestrais diferentes e não apresentam, portanto, um ancestral comum. 

 Os grupos monofiléticos podem ser reconhecidos através de homologias, 

enquanto os grupos parafiléticos através identificados através de simplesiomorfias, que  

correspondem a um nível mais inclusivo na hierarquia. Os grupos polifiléticos são 

reconhecidos através da distribuição de caracteres homoplásticos. 

 A representação (cladística) gráfica da filogenia é um dendrograma (ou 

diagrama) denominado cladograma ou árvore filogenética. 

O presente trabalho consta de duas partes distintas e semi-independentes. A 

primeira parte trata da apresentação dos perfis referentes aos conceitos e concepções 

de alunos e professores sobre Sistemática Filogenética aos níveis de ensino médio e 

superior. Por sua vez, a segunda etapa consistiu em elaborar e avaliar propostas 

diferenciadas de ensino da linhagem Arthropoda a partir de uma perspectiva 

filogenética, bem como sua abordagem em ações de ensino e extensão e realizar uma 

análise da inserção do tema “Filogenia” em livros didáticos de biologia para o ensino 

médio.  

 

PARTE 1 - SOBRE O ENSINO DE FILOGENIA 

 

 No primeiro capítulo foi realizada uma análise do nível de conhecimento e 

percepção dos alunos e professores de Biologia de ensino médio sobre Sistemática 

Filogenética. Nesse tópico, a coleta de dados se deu através de questionários 

estruturados aplicados a alunos e professores. Para tanto os questionários foram 

aplicados a alunos e professores do 3° ano em escolas de ensino público estadual da 

região metropolitana de Recife (Pernambuco).  

 No segundo capítulo foi realizada uma análise da estrutura curricular dos cursos 

de licenciatura em ciências biológicas das principais universidades federais do Brasil e 

da inserção do ensino de Filogenia nesses cursos. Esse diagnóstico foi feito a partir da 

avaliação das grades curriculares e ementas obtidas via internet nos portais de cada 

universidade. Foram avaliadas as cargas horárias total do curso, a carga horária das 
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disciplinas de educação, zoologia e evolução, bem como se existe as disciplina de 

sistemática filogenética ou filogenia animal ou disciplinas correlatas. 

 Para a verificação  das concepções e conceitos sobre Sistemática Filogenética 

no ensino superior (capítulo 3), foram aplicados questionários a alunos e professores 

de todos os períodos dos cursos de licenciatura em ciências biológicas de instituições 

federais também da região metropolitana de Recife. 

  

PARTE 2 - SOBRE MATERIAIS DIDÁTICOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE 

FILOGENIA 

  

 Nessa sessão, realizou-se para o quarto capítulo, uma análise do conteúdo de 

filogenia nos livros de Biologia do Ensino Médio. O protocolo para avaliação dos livros 

seguiu critérios pré-estabelecidos tendo como referenciais os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (2002), as propostas do Programa Nacional dos Livros 

Didáticos e as sugestões de Vasconcelos e Souto (2003). Tendo como eixo norteador o 

tema “Filogenia”, foram definidos como eixos temáticos: 1 - Conteúdo Teórico; 2 - 

Recursos Visuais; 3 - Atividades Propostas e 4 - Recursos Adicionais. 

 Para verificar as percepções e dificuldades de alunos da UFPE, o quinto capítulo 

trata da elaboração de uma proposta de ensino desenvolvida em uma disciplina 

obrigatória (Zoologia dos Invertebrados Superiores) do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas. Nessa proposta, os alunos de cada grupo desenvolveram três 

tipos de atividades: i) construção de um painel ilustrativo sobre o tema, com textos e 

ilustrações, no formato de pôster, banner, ou similar; ii) elaboração de um jogo ou 

atividade lúdico-interativa envolvendo assuntos ligados ao tema de cada grupo, 

promovendo a integração entre os membros do grupo e o público alvo, além de reforçar 

a apresentação de conceitos; iii) exposição de material biológico que poderia ser vivo 

ou montado e fixado. As apresentações ocorreram em um evento de extensão voltado 

para um público específico.  
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CAPÍTULO 1 

Filogenia no ensino médio: uma reflexão a partir das 
concepções de alunos e professores da rede pública 
de Pernambuco 
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Filogenia no ensino médio: uma reflexão a partir das 
concepções de alunos e professores da rede pública de 

Pernambuco 

Welinton Ribamar Lopes & Simão Dias Vasconcelos 

Laboratório de Ensino de Zoologia, Departamento de Zoologia, Centro de Ciências 
Biológicas. Universidade Federal de Pernambuco. 
 
 
RESUMO 
 

Esta pesquisa tem como objetivo caracterizar a inserção da Sistemática Filogenética 
nas aulas de Biologia do Ensino Médio, bem como identificar as concepções 
relacionadas a conceitos e idéias de alunos e professores de escolas públicas 
estaduais da Região Metropolitana de Recife sobre o tema. A pesquisa foi realizada 
de março a setembro de 2007 e teve como público-alvo estudantes e professores 
do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas estaduais de Recife. A coleta 
de dados se deu por meio de dois tipos de questionários destinados a alunos e 
professores. A amostra foi constituída por 392 alunos e 20 professores. Somente 
cerca de 25% da amostra, tanto de professores quanto de alunos, afirmam que 
conteúdos relacionados à Sistemática Filogenética foram contemplados na disciplina 
de Biologia. Esse conteúdo, quando abordado, ocorre, geralmente, no início do 
segundo ano, de forma superficial e o recurso mais utilizado para abordar o 
conteúdo foi o livro didático. A maioria acredita que se trata de um tema 
importante para a compreensão da biodiversidade e sugere investimento na 
formação dos professores como forma de aprender mais sobre o assunto. Quanto 
ao conceito de Sistemática Filogenética, 50% dos alunos não responderam a essa 
questão e a maioria afirma que é uma forma de classificação dos organismos. 
Nenhum professor respondeu qual seria a contribuição da filogenia para o 
conhecimento da biodiversidade e da relação entre os seres vivos. Diante do 
exposto, sugerem-se pesquisas sobre a elaboração, desenvolvimento e avaliação de 
propostas pedagógicas para professores e alunos desenvolverem a lógica da 
interpretação de árvores filogenéticas, bem como a apropriação de conceitos 
filogenéticos básicos, apresentando modelos de ensino da diversidade biológica 
dentro de um contexto filogenético. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sistemática Filogenética, conteúdos emergentes, ensino de 
Biologia. 
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Introdução 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) promulgada em 1996 
pelo Ministério da Educação propõe uma reforma educacional em todos os níveis. O 
Ensino Médio, especificamente, adquire nova identidade como sendo a etapa final 
da educação básica, tendo como principal função consolidar a formação geral do 
educando, oferecendo-lhe formação ética e autonomia intelectual. Para corroborar 
tais orientações e oferecer subsídios básicos, foram elaborados os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), a fim de expressar os 
princípios gerais da LDB e seus pressupostos filosófico-pedagógicos tendo, 
portanto, força de lei (RICARDO & ZYLBERSTAJN, 2002). 

Conforme esses documentos, o ensino deixa de ser centrado unicamente no 
conhecimento e passa a ser orientado pela construção de competências e 
habilidades, articuladas nas áreas de representação e comunicação, investigação e 
compreensão e contextualização sócio-cultural, tendo como eixos norteadores a 
interdisciplinaridade e a própria contextualização (ibid.). Para facilitar o trabalho em 
uma perspectiva interdisciplinar, as disciplinas que têm objetos de ensino comuns 
foram agrupadas em três áreas de conhecimento e suas respectivas tecnologias: 
linguagens e códigos; ciências da natureza e Matemática, e ciências humanas 
(BRASIL, 2002). 

O ensino médio, apesar de todas as inovações e orientações, ainda reflete o 
antigo dilema: centrar esforços na preparação do estudante para o vestibular ou 
formar cidadãos críticos e conscientes? Quando o primeiro aspecto se sobressai, o 
processo de ensino e aprendizagem é centrado na memorização de conceitos e 
perde-se o objetivo central da educação, induzir o estudante à reflexão da sua 
realidade como ponto de partida para a transformação. Como conseqüência, na 
maioria das vezes os métodos pedagógicos utilizados privilegiam a transmissão de 
conhecimento e o treinamento dos estudantes, totalmente desvinculado do 
contexto de produção e discussão do conhecimento científico, perdendo o 
significado para o estudante e dificultando o processo de aprendizagem. 

O modelo de transmissão e aquisição conceitual, largamente utilizado no ensino 
de Biologia, baseado na concepção da transmissibilidade de conceitos, seja por 
meio de aulas expositivas, de experiências demonstrativas ou da leitura de textos 
informativos, não tem apresentado resultados satisfatórios, haja vista as 
reclamações de professores e as dificuldades dos alunos com a assimilação dos 
diversos conceitos (MORAES & GRIGOLI, 2006). 

Esse tipo de ensino fundamentado no modelo tradicional não provoca, na grande 
parte dos alunos, uma aprendizagem significativa (FOUREZ, 2003; CACHAPUZ et 
al., 2002). De acordo com Alters & Nelson (2002), os alunos parecem manter 
pouco daquilo que eles aprendem sobre biologia evolutiva em aulas baseadas nos 
tradicionais métodos de ensino. Segundo esses autores, para contornar esse 
problema é necessário investir em novas formas de abordagem com materiais 
didáticos diversificados e exercícios contextualizados. Essa mesma linha de 
raciocínio pode ser aplicada para o ensino da biodiversidade. Nesse sentido, nem 
sempre o ensino promovido no ambiente escolar tem permitido que o estudante se 
aproprie dos conhecimentos científicos de modo a compreendê-los, questioná-los e 
utilizá-los como instrumento do pensamento que extrapolam situações de ensino e 
aprendizagem eminentemente escolares (PENDRANCINI et al., 2007). 

Chervel (1990) aponta que as disciplinas escolares, como a Biologia, são criações 
espontâneas e originais do sistema escolar. Nesse contexto, todo conhecimento 
biológico, portanto científico, sofre uma ação pedagógica, isto é, passa pelo 
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processo de “transposição didática” para tornar-se acessível aos alunos. Diante do 
vasto, complexo e dinâmico conteúdo das Ciências Biológicas, é natural que alguns 
assuntos mostrem-se mais facilmente assimiláveis, enquanto outros – por serem 
pouco explorados e/ou contextualizados pelos atores do processo pedagógico ou 
por serem mais recentes se comparados aos “dogmas” imutáveis da Biologia – 
ofereçam maior resistência ao educador e ao aluno. 

A classificação da biodiversidade insere-se no segundo grupo. Segundo Leite 
(2004), a idéia de que organismos sofrem modificações através do tempo opõe-se 
ao conceito fixista de que eles eram imutáveis, tendo sido criados dessa forma e 
assim permanecendo ao longo do tempo. Quando Lineu propôs no século XVIII um 
sistema racional de categorização de organismos baseada nas semelhanças entre 
os mesmos, usou bases puramente fixistas. Tal sistema, antes de tudo, ordenava 
as espécies e nomeava-as, segundo regras precisas, que a despeito de terem sido 
publicadas em 1758 são usadas até hoje, bem como os princípios de seu sistema 
de categoria. No entanto, na atualidade, entende-se que para representar os seres 
vivos de maneira dinâmica – como eles ocorrem na natureza - tais categorias 
devem refletir a filogenia do organismo, ou seja, sua história evolutiva. 

A Sistemática Filogenética tem como função organizar o conhecimento sobre a 
diversidade biológica a partir das relações de parentesco entre os grupos e do 
conhecimento da evolução das características morfológicas, ecológicas, 
comportamentais, fisiológicas, citogenéticas e moleculares dos grupos (AMORIM, 
2002), permitindo uma abordagem comparativa da vida e diminuindo a distância na 
classificação entre os seres vivos. 

Esta abordagem, por ser bem mais recente se comparada aos sistemas 
tradicionais, é pouco trabalhada nas salas de aula. A abordagem das classificações 
biológicas no ensino de Biologia sem referências significativas a sua dimensão 
histórica mostra-se redutora com relação às dificuldades envolvidas nesse processo 
e oculta a complexidade do tema (SALOMÃO, 2005). 

No ensino de Biologia do nível médio ainda persiste uma fragmentação na 
apresentação dos conteúdos. Porém, existe uma tendência, mesmo que tímida, a 
incorporar elementos da Sistemática Filogenética na abordagem dos grupos 
biológicos e da biodiversidade. Livros didáticos de Ensino Médio já começam a 
contemplar o tema e o vestibular de muitas universidades também vem 
gradualmente incorporando Filogenia em suas provas. É necessário refletir e 
investigar não só como os conceitos e conteúdos relativos à Sistemática 
Filogenética podem ser trabalhados nesse nível de ensino, mas também quais 
metodologias podem ser aplicadas a esse assunto para tornar o estudo da 
biodiversidade mais dinâmico, coerente e significativo. 

Esta pesquisa tem três objetivos complementares: em primeiro lugar, visou 
caracterizar a inserção da Sistemática Filogenética nas aulas de Biologia do Ensino 
Médio nas escolas públicas estaduais da Região Metropolitana de Recife. Em 
seguida, buscou identificar as percepções relacionadas a conceitos e idéias de 
alunos e professores sobre o tema. Por último, pretende contribuir para o debate 
sobre a necessidade de contemplar o tópico na formação do estudante do ensino 
básico, partindo da premissa de que o conhecimento sistemático e dinâmico da 
biodiversidade requer uma abordagem filogenética. 
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Metodologia 

Descrição do público alvo 

A pesquisa foi conduzida entre março e setembro de 2007, e teve como público-
alvo estudantes e professores do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas 
estaduais de Recife. Trata-se de um público considerável: cerca de 90.000 
estudantes no ano de 2007 (PERNAMBUCO, 2007). Foram visitadas 20 escolas, 
contemplando os três turnos de funcionamento, matutino, vespertino e noturno, o 
que corresponde a 11,7% das escolas estaduais nesta região. As visitas foram 
precedidas de encaminhamento de documentação pertinente para aprovação da 
Diretoria da escola e, quando possível, intermediação por parte de professores 
locais. Foram entrevistados estudantes e professores que se dispuseram a 
participar espontaneamente da pesquisa.  

 

Coleta de Dados 

Para apreender o nível de conhecimento sobre Filogenia entre os atores do 
ensino médio, dois questionários foram formulados: um endereçado a aluno e o 
outro para o professor. Optou-se por um questionário por possibilitar atingir grande 
número de pessoas, garantindo o anonimato dos respondentes, com o mínimo de 
interferência por parte do entrevistador ou dos elementos do ambiente ao 
entrevistado. A finalidade de uma pesquisa qualitativa não é computar opiniões ou 
pessoas, mas, explorar o espectro de opiniões e representações sobre o assunto 
investigado.  

Foram delineados cinco eixos temáticos: o primeiro diz respeito a se (e quando) 
o conteúdo Filogenia é contemplado e o nível de profundidade de sua apresentação. 
O segundo avalia os tópicos e materiais pedagógicos utilizados na abordagem do 
assunto. O terceiro diz respeito ao “sucesso” ou “atratividade” do tema tanto por 
parte dos alunos quanto dos professores. O quarto eixo temático investiga as 
concepções dos alunos e professores acerca da Sistemática Filogenética. E, por fim, 
o último eixo aborda as dificuldades, sugestões e perspectivas para o ensino desse 
assunto. Foram verificadas também as convergências e/ou divergências das idéias 
dos atores deste processo por meio do confronto das mesmas. 

O questionário foi composto por questões fechadas e abertas. Às questões 
fechadas foram apresentadas alternativas de respostas para que fossem escolhidas 
as que melhor representassem sua situação ou ponto de vista. Foram também 
apresentadas questões abertas, sem qualquer restrição de espaço ou tempo para 
resolução. 

 

Análise dos dados  

A elaboração dos dados teve como base o método de análise de conteúdo 
proposto por Bardin (2000) por meio das seguintes etapas: (a) pré-análise por 
meio de leitura geral das respostas; (b) exploração do material, onde, a partir da 
análise temática, foram identificados aspectos significativos no depoimento do 
pessoal escolar envolvido; e (c) análise dos dados buscando-se o sentido dos 
conteúdos dos dados levantados, interpretando-os com base no referencial teórico 
da pesquisa e de outras referências pertinentes.  

As respostas dos alunos e professores foram analisadas a partir de um processo 
dinâmico de criação e tabulação de categorias, desenvolvidas a partir das próprias 
respostas. Esse sistema foi aplicado a todos os questionários e adequado para 
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permitir a categorização das idéias expressas por alunos e professores. A 
categorização foi realizada de maneira independente para cada escola e, a partir 
das categorias geradas, consolidou-se uma categorização final de forma 
consensual. Tal processo favoreceu maior objetividade e imparcialidade na 
condução da pesquisa.  

  

Resultados 

Ensino de Filogenia: a percepção do aluno 

A amostra foi constituída por 392 alunos de terceiro ano do ensino médio dos 
turnos matutino, vespertino e noturno da rede pública estadual. O padrão etário 
dos estudantes distribuiu-se da seguinte forma: 6% tinham 16 anos, 25% tinham 
17; 33% de 18 a 20; e 23% acima de 20 anos. Treze por cento não responderam. 

Com relação aos livros didáticos adotados pelas escolas, foram citadas três 
obras; "Bio-Volume único" de Sônia Lopes é o mais utilizado (28%) seguido pelos 
livros “Biologia Hoje” de Sérgio Linhares e colaboradores (10%) e “Biologia” de 
Wilson Paulino (10%). Uma quantidade considerável de alunos (9%) não utiliza 
livro algum na disciplina de Biologia. Os recursos mais utilizados nas escolas foram 
as apostilas elaboradas pelos professores (31%) que é, em muitos dos casos, uma 
compilação de trechos de livros bastante conhecidos. Doze por cento dos 
entrevistados não responderam. 

Quando indagados se conceitos e conteúdos relacionados à sistemática 
filogenética foram contemplados na disciplina de Biologia, a maioria (52,0%) 
afirmou que não, 25,5% disseram que sim e 22,5% não souberam responder. Do 
total de 100 alunos que responderam afirmativamente sobre a presença do tópico 
no programa de Biologia de sua escola, 76% afirmaram ter tido contato com este 
conteúdo no 3° ano; para 15% dos alunos o assunto foi estudado no 2° ano, para 
5%, 1° ano e 4% não responderam. 

Do total de alunos amostrados, 13% consideraram o nível de profundidade da 
abordagem dos conceitos relativos a Filogenia era superficial, 44% julgaram-no 
regular, 37% o consideraram adequado, 2%, excessivo e 4% não responderam. 
Com relação ao momento do curso em que o tema foi abordado, a maioria (85%) 
afirmou que o assunto foi inserido em aulas isoladas geralmente no início do 
conteúdo sobre classificação geral dos seres vivos. Porém, para 10% a inserção do 
assunto se deu gradativa e continuamente ao longo do curso; 5% não responderam 
a essa questão. 

Tabela 1. Freqüência relativa das categorias de respostas dos alunos e professores a 
respeito de quais assuntos específicos da Sistemática Filogenética foram abordados no 
conteúdo de Biologia do ensino médio. 

 Tópico Aluno (%) Professor (%) 

Diferença entre sistemática e taxonomia 64 100 
Fundamentos da sistemática lineana 2 20 
Fundamentos da sistemática filogenética 18 20 
Sistemática lineana versus sistemática filogenética 4 20 
Estado de caracteres (apomórficos e plesiomórficos) 0 0 
Homologias e analogias 10 40 
Interpretação de árvores filogenéticas 22 60 
Outros 6 0 
Não sei 10 0 
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Quanto à concepção dos alunos acerca do seu nível de conhecimento de 
Sistemática Filogenética quase a metade (48%) considerou-o fraco, 35% 
consideraram-no razoável, 7% acreditam que possuem bom conhecimento sobre o 
assunto e 3% afirmam que não construíram nenhum conhecimento científico sobre 
filogenia. Cerca de 7% da amostra não respondeu a esta questão. Quanto ao grau 
de dificuldade de aprendizagem do tema, a maioria (43%) classifica-a como 
intermediária. 

Quando indagados sobre quais assuntos específicos dentro da sistemática 
filogenética foram trabalhados na disciplina de Biologia, as respostas mais comuns 
envolveram a diferenciação entre Sistemática e Taxonomia e a interpretação de 
árvores filogenéticas (Tabela 1). Os recursos didático-pedagógicos utilizados na 
disciplina de Biologia para se abordar o tema Filogenia mais citados pelos alunos 
foram o próprio livro-didático, as apostilas, textos para discussão e vídeo (Figura 
1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Recursos didáticos mais utilizados para abordar o assunto, de acordo com os 
alunos da rede pública do Estado de Pernambuco.  

Os alunos que tiveram aulas que apresentavam a escola filogenética também 
responderam sobre a importância do tema de acordo com sua concepção. A maioria 
dos alunos considera que o tema é importante e, portanto, deveria ser mais e 
melhor abordado durante o curso (Tabela 2). 

Categorias F (%) 

Pouco Importante 4 
Importante 52 
Muito importante 34 
Não sei 5 
Não responderam 5 

Tabela 2. Nível de importância dada ao tema Sistemática Filogenética pelos alunos da 
rede pública estadual de Pernambuco. 

Quando questionados sobre o conceito de Sistemática Filogenética, as respostas 
dos alunos foram variadas: a grande maioria não respondeu e entre os que 
responderam a resposta mais frequente foi que a Sistemática Filogenética é uma 

Livro didático

Vídeo

Texto para discussão

Transparências e
retroprojetor
Apostilas

Não responderam
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forma de classificação dos seres vivos, sem qualquer explicação complementar 
(Tabela 3). 

 

Categorias F (%) 

Estudo dos Filos 8 
Classificação dos seres vivos 30 
História evolutiva dos grupos taxonômicos 3 
Estudo da diversidade de seres vivos 2 
Ciclo vital-desenvolvimento 4 
Estudo dos grupos taxonômicos 5 
Não responderam 50 

Tabela 3. Freqüência das respostas categorizadas quanto ao conceito de Sistemática 
Filogenética de acordo com a concepção dos alunos amostrados. 

 

Também com relação às sugestões para se trabalhar o tema no ensino médio, 
uma grande proporção (27%) não respondeu. Mas grande parte dos alunos que 
respondeu acredita que seriam necessárias mais aulas sobre o assunto (16%), com 
livros ou apostilas atualizados (22%), e que as aulas deveriam utilizar recursos 
didáticos diversificados (16%). Ressalta-se que, na percepção dos alunos, a 
qualificação ou atualização dos professores frente a temas científicos emergentes é 
a sugestão de solução mais recorrente (36%). 

Por sua vez, foi perguntado aos alunos que nunca tiveram aula sobre Sistemática 
Filogenética na disciplina de Biologia se eles já tinham ouvido falar em filogenia e 
se tinham algum interesse pelo assunto. A maior parte nunca tinha ouvido falar de 
filogenia e alegava ter muito interesse em saber do que se tratava. 

Quando questionados sobre o motivo do conteúdo em questão não ter sido 
abordado no ensino médio os alunos acreditam que o principal obstáculo é a falta 
de recursos didáticos (Tabela 4). 

 

Categoria F (%) 

Não é interessante 8,9 
Não cai no vestibular 1,7 
É muito complexo para os alunos 13,0 
Os professores não entendem sobre o tema 11,3 
Faltam recursos didáticos 48,9 
Não está dentro do programa 20,5 

Tabela 4. Freqüência de respostas dos alunos amostrados acerca da razão da não 
abordagem da Sistemática Filogenética nas aulas de Biologia. 

Com relação às sugestões para que o conteúdo seja contemplado no ensino 
médio, a grande maioria dos alunos afirma que seria necessário dar um 
embasamento aos professores que, na concepção dos alunos, não dominam o 
assunto (Tabela 5).  
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Categoria F (%) 

Adoção de livros didáticos que abordem o assunto 25,7 
Investimentos na qualificação dos professores 52,4 
Abordagem do assunto no Ensino Fundamental 5,0 
Aumento da quantidade de aulas que contemplem o assunto 10,3 
Diversificação do material didático 10,3 

Tabela 5. Sugestões dos alunos para que a Sistemática Filogenética seja contemplada 
nas aulas de Biologia do Ensino Médio. 

 

Ensino de Filogenia: a visão dos professores 

Vinte professores de Biologia de Ensino Médio responderam ao questionário, 
todos funcionários concursados e efetivos do sistema estadual de educação e com 
formação em licenciatura plena. Destes, 40% são oriundos da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, outros 40% concluíram a licenciatura na Universidade 
Federal de Pernambuco, e 20% são graduados por universidades 
particulares/comunitárias da região metropolitana de Recife. Com relação à pós-
graduação, 15% concluíram curso de especialização e outros 15% possuem o título 
de mestre, os 70% restantes não têm nenhum curso de pós-graduação.  

A maioria dos professores que integraram a amostra exerce dedicação exclusiva 
à escola, porém 35% trabalham em mais de uma escola. O número de turmas de 
cada professor variou entre cinco (5) e onze (11) e o número de alunos por turma 
variou entre 20 e 60. 

Quando questionados se contemplavam conceitos e conteúdos relacionados à 
Sistemática Filogenética nas aulas de Biologia, 25% afirmaram que sim e 75% 
responderam negativamente. Os professores que responderam afirmativamente a 
essa questão são os mesmos que adotam livros textos para a disciplina que 
contemplam este conteúdo. Dos professores que afirmam contemplar a Sistemática 
Filogenética em suas aulas, 80% declaram que abordam o tema de forma 
superficial, em aulas isoladas e específicas sobre o tema. Apenas 40% destes dizem 
retomar as idéias pertinentes ao tema quando tratam do tema Evolução ou 
Zoologia. 

Os professores amostrados foram unânimes ao declarar que o livro didático é o 
recurso mais utilizado tanto como fonte didática utilizada para tratar do tema 
quanto como fonte de informações sobre filogenia. Apenas 20% afirmaram que 
utilizam textos para discussão e sites da internet. 

Questionados sobre os conceitos relativos à Sistemática Filogenética 
contemplados nas aulas, os professores deram respostas semelhantes às dos 
alunos com a “diferença entre sistemática e taxonomia” sendo a mais frequente. Os 
estados primitivos e derivados dos caracteres também não foram citados pelos 
professores (Tabela 1). 

Quando indagados sobre qual seria a contribuição da filogenia para o 
conhecimento da biodiversidade e da relação entre os seres vivos numa questão 
aberta, nenhum professor respondeu a essa questão.  

Com relação ao nível de atratividade ou de interesse dos alunos pelo tema, 40% 
consideram-no “indiferente” e 60% afirmam que os alunos apresentam um 
interesse “razoável”. Por outro lado, quando o assunto é o nível de importância do 
assunto para a compreensão da biodiversidade, 80% dos professores amostrados 
atribuem a categoria “muito importante” e 20% “pouco importante”. 



 24

Ao se estabelecer uma comparação das freqüências relativas de respostas entre 
alunos e professores, foi possível observar a convergência de concepções em 
alguns aspectos e a clara divergência em outros (Tabela 6).  

Quando se confrontam os dados de professores e alunos com relação à inserção 
do tema investigado e o momento do conteúdo programático em que esta ocorre 
percebemos uma convergência dos resultados. Somente cerca de um quarto da 
amostra de ambos confirma que a Sistemática Filogenética é contemplada nas 
aulas, existindo uma equivalência também no sentido de que, quando contemplado, 
esse assunto é abordado única e exclusivamente quando se trata da classificação 
geral dos seres vivos. 

Por outro lado, há uma divergência de concepções sobre a série em que o 
assunto é trabalhado e o nível de profundidade da abordagem. Enquanto para a 
maioria dos alunos o assunto só é visto no segundo ano, para grande parte dos 
professores o assunto é retomado no terceiro ano. Da mesma forma conflitante, a 
maioria dos professores avalia como “superficial” o nível de profundidade dada ao 
tema, enquanto a maior parte dos alunos a considera “razoável” ou “adequada”. 

Dos professores que não incluem a Sistemática Filogenética no seu programa 
curricular, metade afirma que não o fazem porque não conhece ou não domina o 
conteúdo e a outra metade declara que o assunto é muito complexo para o 
entendimento dos alunos no nível visado. Os mesmos foram unânimes ao afirmar 
que teriam interesse em conhecer não só conceitos como também estratégias e 
metodologias de ensino a respeito dessa abordagem. Todos os professores sugerem 
o investimento na formação continuada como forma de aprender mais sobre o 
assunto e desenvolvê-lo de modo mais dinâmico com seus alunos. 

 

QUESTIONAMENTO ALUNO 
(%) 

PROFESSOR 
(%) 

O conteúdo “Filogenia” é inserido no currículo da disciplina Biologia? 
Sim 25,5 25,0 
Não  52,0 75,0 
Não sabe/não respondeu 22,5 0 

Em que série o conteúdo Filogenia é abordado? 
1o. ano 5 20 
2o. ano 76 60 
3o. ano 15 60 
Não sabe/não respondeu 4 20 

Em que momentos do conteúdo programático o tópico é abordado? 
Classificação geral dos seres vivos 71,4 80 
Microrganismos  0,0 5 
Evolução 2,3 15 
Zoologia 14,2 15 
Botânica 0,0 15 
Ao longo de vários assuntos 11,9 5 

Como você avalia a profundidade da abordagem sobre Filogenia no seu curso? 
Superficial 17,5 80 
Razoável 37,5 10 
Adequada 30,0 10 
Excessiva 2,5 0 
Não responderam 12,5 0 

Tabela 6. Comparação das freqüências relativas entre respostas de alunos e professores 
do ensino médio sobre a inserção e a abordagem do conteúdo Filogenia. Mais de uma opção 
possível para a maioria das perguntas. 
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Discussão 

O reconhecimento da importância da inserção da Sistemática Filogenética no 
conteúdo de Biologia do ensino médio está longe de ser consensual. Para Raw, 

 

“Há muito tempo o ensino de sistemática filogenética está confinado a um círculo 
vicioso. Poucos biólogos têm idéia do que essa ciência envolve – e não a 
valorizam nem a defendem – porque, em sua formação, não foi oferecida uma 
disciplina sobre o assunto. (...) A desvalorização atual da sistemática deve-se, 
principalmente, à noção errada de que seria uma disciplina muito específica, que 
trata apenas da identificação dos seres vivos.” (Raw, 2003). 

 

A presente pesquisa ilumina algumas destas dificuldades e aponta tendências 
peculiares ao ensino de conteúdos considerados “muito específicos” em Biologia. O 
fato de a grande maioria dos alunos e professores afirmar que os conteúdos 
referentes ao tema foram vistos em aulas isoladas sobre classificação geral dos 
seres vivos reflete não somente o caráter fragmentário da exposição do conteúdo 
biológico como também a organização desses conteúdos nos livros didáticos.  

Percebe-se, na maioria dos livros didáticos, uma homogeneização com uma 
disposição linear de informações e uma fragmentação do conhecimento tanto nos 
conteúdos apresentados quanto na seqüência em que são dispostos ao longo das 
obras (FRACALANZA, 1992; AMORIM et al., 2001). Verifica-se nesta pesquisa que 
livros didáticos e apostilas são os recursos didáticos mais utilizados e as principais 
fontes de informação sobre Sistemática Filogenética. Sabendo que esses livros 
muitas vezes determinam o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, a limitada 
abordagem da filogenia nas aulas de Biologia do Ensino Médio das escolas 
amostradas não chega a surpreender. Contudo, recomenda-se cuidado ao utilizar o 
livro didático como única fonte de informações sobre o tema. Estudos recentes 
apontam erros graves de apresentação e interpretação de conteúdo sobre Filogenia 
em livros textos do Ensino Médio (dados não publicados). Apesar do exposto, os 
alunos afirmaram que alguns professores retomam as idéias pertinentes à 
Sistemática Filogenética ao abordarem assuntos como Evolução e Zoologia. 

Na sondagem dos conteúdos e conceitos contemplados, a maioria da amostra 
aponta como única opção a diferença entre “Sistemática” e “Taxonomia”. Para Raw 
(2003), Sistemática é a Ciência que estuda a diversidade dos seres vivos e seus 
padrões de parentesco e evolução, incluindo a Taxonomia e a Filogenia. A 
Taxonomia, por sua vez, é a parte da Sistemática que trata do estudo teórico de 
classificação e da criação das regras de nomenclatura (Raw, 2003). Vale ressaltar 
que a maioria dos livros didáticos traz esses termos como sinônimos e é possível 
que alunos e professores confundam os termos com a categorização hierárquica 
dos taxa ou até mesmo com as regras de nomenclatura binomial. Por outro lado, 
conceitos relativos aos fundamentos de Sistemática Filogenética e interpretação de 
árvores filogenéticas, bem como a diferença entre homologias e analogias, parecem 
ser abordados nas aulas de Biologia da rede estadual pública de Pernambuco. Outro 
aspecto relevante é que nenhum dos alunos e professores reconhece que durante 
as aulas pertinentes à Sistemática Filogenética são discutidos ou apresentados 
estados (plesiomórficos ou apomórficos) de características nessa abordagem. 

Quando a maioria dos alunos admite que seu nível de conhecimento sobre o 
assunto é limitado ou razoável, pode-se inferir que mesmo que o conteúdo tenha 
sido apresentado ao aluno, muito pouco foi incorporado a sua estrutura cognitiva. 
Por outro lado, a avaliação dos mesmos, referente à importância do tema variou, 
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principalmente, de “importante” a “muito importante”. Concepção esta corroborada 
pelos professores.  

Este resultado pode estar relacionado com o fato de que a maior parte dos 
alunos que tiveram aulas sobre Sistemática Filogenética apresentar grande 
interesse em conhecer mais sobre o tema. A maioria destes pela simples aquisição 
de conhecimento ou curiosidade acerca de um tema científico emergente ou mesmo 
pelo fato de considerarem que tal assunto possa ser contemplado nos vestibulares. 
Apesar disso, os professores não detectam esse interesse, uma vez que a maioria 
considera o nível de atratividade do assunto para alunos “indiferente” ou 
“razoável”. Diante do exposto, questiona-se: será que os docentes não percebem o 
interesse de seus alunos em explorar um tema novo ? Ou, mais gravemente, será 
que as limitações teóricas do professor impedem uma percepção mais arguta do 
efeito positivo que a inserção do tema poderia gerar no educando? 

Os conteúdos e conceitos relacionados à Sistemática Filogenética estão sendo 
inseridos de forma tímida no programa do Ensino Médio. Constatou-se aqui que 
dois livros didáticos e uma apostila elaborada pelo professor contemplavam 
Filogenia. Porém, somente metade dos alunos afirmou que o conteúdo foi abordado 
nas aulas. Nesse caso ou o professor desconsiderou o assunto ou o aluno não 
construiu conhecimento sobre o tema a ponto de esquecê-lo. Outro dado agravante 
consiste na grande quantidade de alunos que, mesmo afirmando que tiveram aulas 
sobre o assunto, não responderam à questão sobre o que entendiam como 
Sistemática Filogenética. 

Com relação ao conceito de Sistemática Filogenética na concepção dos 
estudantes, a resposta mais freqüente foi que a Sistemática Filogenética é uma 
forma de classificação dos seres vivos sem nenhuma reflexão histórica ou 
explicação complementar. Esta “simplificação” não pode ser atribuída única e 
exclusivamente a “falhas” do professor ou do material didático. Erros conceituais 
sobre evolução e filogenia, decorrentes de posicionamentos e/ou entendimentos 
equivocados em virtude de dificuldades não-resolvidas no decorrer da formação do 
docente foram registrados em diversos estudos (ROSA et al., 2002; SANTOS, 2002; 
CARNEIRO, 2004).  

As concepções influenciam o pensamento e a ação de professores e alunos, 
podendo dar suporte à organização dos conceitos. Porém, essas não são facilmente 
reveláveis, pois apresentam uma natureza essencialmente cognitiva, atuando como 
filtro, que tanto contribui para dar sentido às coisas, como pode constituir, 
também, um entrave perante novas situações. 

A Sistemática Filogenética possibilita inferir e analisar o padrão evolutivo dos 
seres vivos, e como eles se conectam ao longo de sua história (GUIMARÃES, 2005). 
Compreender como o conhecimento científico acerca da sistemática e diversidade 
de seres vivos é construído de forma significativa pelos alunos de Ensino Médio é 
vital nesse momento de mudança de paradigma da Sistemática Lineana (fixista) 
para a Sistemática Filogenética – ou da convivência pacífica de ambas as correntes 
de pensamento.  

Tendo como premissa as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais para 
o Ensino Médio de que a evolução seja o eixo integralizador dos conteúdos em 
Biologia, seria coerente com as bases teóricas vigentes usar filogenias ou 
cladogramas como ferramentas na abordagem da biodiversidade, tornando o ensino 
mais dinâmico. Não é necessário exigir que termos difíceis como apomorfias, 
plesiomorfias, sinapomorfias e grupos monofiléticos sejam dominados pelo 
estudante no ensino médio. Já seria um enorme avanço promover uma 
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compreensão básica de conceitos como “ancestralidade comum”, “características 
exclusivas”, “características compartilhadas” e “novidades evolutivas”. 
Oportunizando aos estudantes a aprendizagem significativa de tais termos e 
conceitos, apresenta-se uma forma dinâmica de organização e de sistematização da 
biodiversidade. 

Ao se adotar uma abordagem filogenética no estudo da biodiversidade, basta 
saber quando determinados caracteres surgiram ao invés de memorizar todos os 
caracteres de todos os grupos, como se não houvesse ligação entre eles 
(GUIMARÃES, 2005). Assim, ao invés de analisar grupos estanques, como é 
freqüentemente feito, os cladogramas permitem a análise do conjunto e, 
conseqüentemente, das relações de parentesco (AMORIM, 2002). 

Segundo Guimarães (2005), ao utilizar cladogramas em atividades de ensino de 
zoologia, por exemplo, é possível visualizar a história evolutiva de grupos de 
animais, mostrada por caracteres derivados comuns, e reconhecer os mecanismos 
que levaram a essa história. Porém, de acordo com Julius & Schoenfuss (2006), os 
alunos apresentam uma limitada compreensão das árvores filogenéticas. Além 
disso, essas representações são muitas vezes apresentadas aos estudantes como 
fato, em vez de uma hipótese de relações evolutivas. Conseqüentemente, os alunos 
estão freqüentemente incapacitados de avaliar criticamente as informações 
apresentadas nas filogenias e acabam sem compreendê-las. 

Tomando como referência o ensino de Biologia, pesquisas sobre a formação de 
conceitos têm demonstrado que estudantes e professores da etapa final da 
educação básica apresentam dificuldades na construção do pensamento biológico, 
mantendo idéias alternativas em relação aos conteúdos básicos desta disciplina. 
Diante dessa realidade, parece evidente que o modo como o ensino é organizado e 
conduzido está sendo pouco eficaz em promover o desenvolvimento conceitual 
(PENDRANCINI et al., 2007). 

É necessário definir os conceitos científicos e esclarecer termos imprescindíveis 
no ensino da sistemática dos seres vivos em todos os níveis de ensino no intuito de 
evitar conflitos contextuais que possam resultar em idéias distorcidas, capazes de 
comprometer toda a compreensão sobre esse tema (CARNEIRO, 2004). Segundo 
Yen et al. (2004), é difícil imaginar como a compreensão de assuntos como a 
biodiversidade e seu estado de atual crise possam fazer sentido a alunos, sem que 
exista uma base consistente de conceitos relacionados à classificação biológica. 

A consolidação do paradigma evolucionista no ensino - e sua subseqüente 
transposição didática - ocorreu de forma conflituosa e carregada de dificuldades. 
Estas foram marcadas pelo uso de metáforas como recursos estilísticos tornando os 
modelos científicos inconsistentes (CONTENÇAS, 1999), e pela “didatização” dos 
argumentos, muitas vezes reduzindo as teorias a elementos periféricos do discurso 
científico (BELLINI, 2006). De forma semelhante, a compreensão deficiente dos 
conteúdos e conceitos pertinentes à Sistemática Filogenética apresenta implicações 
tanto na pesquisa quanto no ensino. A falta de percepção da importância dos 
conceitos de ancestralidade e de filogenia, a ausência de uma abordagem 
filogenética, a ausência da oportunidade de interpretação de filogenias de modo 
preciso e a falta de percepção das relações entre padrões e processos podem tornar 
o ensino da biodiversidade muito mais complexo, abstrato e difícil. 

A massiva quantidade de alunos que não tiveram aulas sobre Sistemática 
Filogenética na disciplina de Biologia e que nunca ouviram falar do assunto é 
preocupante. Para eles, os principais motivos da ausência desse conteúdo no 
Ensino Médio são a falta de recursos didáticos que possibilitem ao professor 
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abordar o tema e desconhecem se o conteúdo em questão faz parte do programa 
curricular. Um outro motivo dessa ausência levantado pelos alunos, e corroborado 
pelos próprios professores, e que chamou a atenção é que os professores não 
entendem, ou não conhecem o assunto. O reconhecimento, por parte de alunos e 
professores, de que o docente não conhece um conteúdo que eles julgam ser 
importante ou interessante nos leva a refletir sobre a relevância da formação 
continuada dos professores de Biologia.  

É fundamental se investir nesse tipo de formação, principalmente contemplando 
novidades científicas ou teorias emergentes. Vale ressaltar que a qualificação dos 
professores foi a categoria semântica mais freqüente quando indagado aos alunos 
sobre sugestões para contemplar a Sistemática Filogenética no curso de Biologia do 
Ensino Médio.  

O professor que não conhece a sistemática filogenética e não sabe interpretar as 
informações contidas em uma filogenia pode encontrar dois problemas: (a) não 
compreender o que é filogenia e, portanto, não trabalhar o assunto com o aluno, 
omitindo-o; ou (b) interpretar erroneamente uma filogenia e, conseqüentemente, 
trabalhar o assunto de forma equivocada com o aluno, podendo recair em erros 
conceituais. Em ambos os casos, quem perde é o aluno, pois com a inclusão da 
Sistemática, aprende-se a categorizar os seres vivos de qualquer ambiente, 
buscando pontos “convergentes” e “divergentes”, ressaltando o caráter dinâmico, 
flexível e mutável desta área das ciências biológicas – e das Ciências per se. 

 
Considerações finais 

A Sistemática Filogenética é um assunto recente nas escolas. Livros de biologia, 
mesmo que aos poucos, começam a inserir este tema no seu rol de conteúdos. 
Alguns apresentam árvores filogenéticas nos capítulos dedicados à classificação 
geral dos seres vivos, zoologia e/ou evolução, bem como questões de vestibulares. 
Embora tradicionalmente encarada como um conteúdo difícil e abstrato, a Filogenia 
pode, e deve, ser trabalhada com alunos de ensino médio. Não se trata de priorizar 
a apresentação de termos intrincados como apomorfias, plesiomorfias, 
sinapomorfias, homoplasias, agrupamento monofilético, parafilético, entre tantos 
outros próprios da área. Deve-se focar a abordagem, as ferramentas e, 
principalmente o resultado (a árvore filogenética) dessa linha de pensamento. 

A questão principal deste trabalho envolve o papel da Sistemática Filogenética no 
entendimento da biodiversidade e da evolução biológica. Enfatizamos a necessidade 
de um ensino de Biologia com enfoque filogenético usando dessa linha de pesquisa 
e de pensamento para a aprendizagem das ciências biológicas de forma mais 
holística e contextualizada no ensino médio. Adotar a Filogenia como forma 
concreta de abordar a biodiversidade requer que os grupos não sejam vistos 
isoladamente, ensinados seqüencialmente, mostrando apenas como eles são, mas 
sim como os vários grupos foram surgindo e se diferenciando.  

O diagnóstico do ensino do tema é muito mais complexo: inclui a criação de 
diretrizes pedagógicas mais claras para os atores envolvidos; a definição de 
políticas de acompanhamento da contemplação do conteúdo nas escolas (e isso não 
exclui procedimentos simples, como testes dos conhecimentos dos alunos); 
investimento em formação continuada dos professores, e até mesmo a 
reformulação de matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura em Ciências 
Biológicas para que este conteúdo-tabu seja desmistificado, apresentado de forma 
contextualizada e – por que não – prazerosa. 
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Como qualquer processo de investigação, esta pesquisa não oferece um 
conhecimento definitivo. Priorizamos a abertura do debate em vez de concluí-lo 
pois acreditamos ser esta a possibilidade de oferecer uma contribuição para a 
necessidade da inserção de uma abordagem histórica na compreensão da 
biodiversidade. Diante do exposto, sugerem-se pesquisas sobre a criação e teste de 
propostas pedagógicas para professores e alunos desenvolverem a lógica da 
interpretação de árvores filogenéticas, bem como a apropriação de conceitos 
básicos, apresentando modelos de ensino da diversidade biológica sob um contexto 
filogenético. 

 

Referências Bibliográficas 
 
ALTERS, B. J. & NELSON, C. E. (2002).Perspective: Teaching evolution in higher 

education. Evolution, 56, 1891-1901.  

AMORIM, D. S.; MONTAGNINI, D. L.; CORREA, R. J.; CASTILHO, M. S. M.; NOLL, 
F. B. (2001). Diversidade biológica e evolução: uma nova concepção para o ensino 
de Zoologia e Botânica no segundo grau. In: BARBIERI, M. R.; SICCA, N. A. L.; 
CARVALHO, C. P. A construção do conhecimento do professor. Ribeirão Preto: Holos 
Editora/FAPESP, p. 41-49. 

AMORIM, D. S. (2002). Fundamentos de Sistemática Filogenética. 2ª edição. 
Ribeirão Preto: Holos Editora. 

BARDIN L.(2000). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70.  

BRASIL, (2002). Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério 
da Educação. 

BELLINI, L. M. (2006). Avaliação do conceito de Evolução nos livros didáticos. 
Estudos em Avaliação Educacional, 17 (33), 7-27.  

CACHAPUZ, A.; PRAIA, J.; JORGE, M. (2002). Ciência, educação em ciência e 
ensino das ciências. Lisboa: Ministério da Educação.  

CARNEIRO, A. P. N. (2004). A evolução biológica aos olhos de professores não-
licenciados. 2004. Dissertação  de Mestrado em Educação Científica e Tecnológica, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

CHERVEL, A. (1990). História das disciplinas escolares: Reflexões sobre um 
campo de pesquisa. Teoria e Educação, 2, 177-229. 

CONTENÇAS, P. (1999). A eficácia da metáfora na produção da ciência: o caso 
da genética. Lisboa: Editora Instituto Piaget.  

FOUREZ, G. (2003). Crise no ensino de ciências. Investigação em Ensino de 
Ciências, 8 (2).  

FRACALANZA, H. (1992). O que sabemos sobre os livros didáticos para o ensino 
de Ciências no Brasil. 1992. 241f. Tese (Doutorado em Educação) Faculdade de 
Educação, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. 

GUIMARÃES, M. A. (2005). Cladogramas e Evolução no Ensino de Biologia. 2005. 
Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência) - Faculdade de Ciências, 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Bauru. 



 30

JULIUS, M. L.; SCHOENFUSS, H. L. (2006). Phylogenetic reconstruction as a 
broadly applicable teaching tool in the biology classroom: the value of data in 
estimating likely answers. Journal of College Science Teaching, 35 (7), 40-45.  

LEITE, M. L. F. T. T. (2004). Muito Além da Dolly: As “Novidades Científicas” em 
Sala de Aula”. Dissertação de Mestrado em Educação. Universidade Federal 
Fluminense, Niterói. 

MORAES, R. M.; GRIGOLI, J. A. G. (2006). Aprendizagem significativa de 
conteúdos de Biologia no Ensino Médio mediante o uso de mapas conceituais, com 
apoio de um software específico aliado ao uso de organizadores prévios. Série 
Estudos – Periódico do Mestrado em Educação da UCDB, 21, 131-143.  

PEDRANCINI, V. D.; CORAZZA-NUNES, M. J.; GALUCH, M. T. B.; MOREIRA, A. L. 
O. R.; RIBEIRO, A. C. (2007). Ensino e aprendizagem de Biologia no ensino médio 
e a apropriação do saber científico e biotecnológico. Revista Electrónica de 
Enseñanza de las Ciencias, 6 (2), 299-309. 

PERNAMBUCO. (2007). Secretaria de Educação do estado de Pernambuco. 
<http://www.educacao.pe.gov.br>. Acessado em 20 de dezembro de 2007. 

RAW, A. (2003) Sistemática Filogenética no currículo universitário. Ciência Hoje, 
v. 32, n. 190, 59-61. 

RICARDO, E. C; ZYLBERSTAJN, A. (2002). O Ensino das Ciências no  Nível Médio: 
Um  Estudo Sobre as Dificuldades na Implementação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 19 (3), 351-370.  

ROSA, V.; MUNIZ, E. C. N.; CARNEIRO, A. P. C.; GOEDERT, L. (2002). O tema 
Evolução entre professores de Biologia não licenciados – Dificuldades e 
Perspectivas. In: VIII Encontro Perspectivas do Ensino de Biologia, São Paulo.  

SALOMÃO, S. R. (2005). Lições da Botânica: Um ensaio para as aulas de 
Ciências. Tese de Doutorado em Educação, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói. 

SANTOS, S. (2002). Evolução biológica: ensino e aprendizagem no cotidiano de 
sala de aula. São Paulo: Annablume/ FAPESP.  

YEN, C. F..; YAO, T. W.; CHIU, Y. C. (2004). Alternative Conceptions in Animal 
Classification Focusing on Amphibians and Reptiles: A Cross-Age Study. 
International Journal of Science and Mathematical Education, 2, 159-174.  



 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 
 



 32

QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 
 
O grupo de pesquisas do Laboratório de Ensino de Zoologia está desenvolvendo um 

projeto voltado para os níveis Médio e Superior. Nesta oportunidade estamos pedindo a sua 
colaboração, enquanto aluno do Ensino Médio, para nos fornecer subsídios fundamentais 
para o desenvolvimento do projeto em andamento. 

O presente questionário visa colher dados a respeito de como o assunto “Filogenia” 
está sendo inserido no ensino médio, bem como analisar a receptividade de professores e 
alunos a este tema. 
 
Atenciosamente, 

Simão Dias Vasconcelos & Welinton Ribamar Lopes 
(Pesquisadores  em Ensino de Zoologia) 

 
PERFIL DO ALUNO 

Nome:  
Nome da escola:  
Série:  
Idade: 

Qual o livro ou apostila de Biologia é adotado na sua escola? 

O conteúdo FILOGENIA é/foi contemplado nas suas aulas de Biologia? 
(    ) Sim        (    ) Não 

 
PARTE - I 

Em que série você estudou o conteúdo FILOGENIA? 
(    ) 1° ano             (     ) 2° ano (    ) 3° ano 

Qual a profundidade da abordagem desse conteúdo? 
(     ) Superficial     (    ) Razoável       (    ) Adequada      (    ) Aprofundada  

Como o assunto foi abordado? 
(    ) aulas pontuais e específicas sobre o tema 
(    ) de forma contínua no decorrer das aulas sobre os grupos de seres vivos 

Em que momentos do conteúdo o assunto FILOGENIA foi estudado? 
(    ) Classificação geral dos seres vivos                   
(    ) Zoologia                                                            (    ) Microorganismos 
(    ) Botânica                                                            (    ) Evolução 

Que assuntos foram abordados? 
(    ) Diferença entre sistemática e taxonomia               (    ) Homologias e analogias 
(    ) Fundamentos da sistemática lineana                     (    ) Construção de árvores 
filogenéticas 
(    ) Fundamentos da sistemática filogenética              (    ) Interpretação de árvores 
filogenéticas 
(    ) Sistemática lineana versus sistemática filogenética  
(    ) Estado de caracteres (apomórficos e plesiomórficos) 
(    ) Outros. Especificar: 
Que recursos didáticos foram utilizados para abordar o assunto 
(    ) livro didático                                  (    ) data-show 
(    ) estudo dirigido (    ) vídeo 
(    ) transparências e retroprojetor (    ) textos específicos 
(    ) Outros. Especificar: 
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Qual fonte de informações sobre filogenia você utiliza? 
(    ) livro didático                         (    ) artigos científicos 
(    ) livros da graduação                   (    ) sites da internet 
(    ) livros específicos  

Como você considera o seu nível de conhecimento sobre FILOGENIA? 
(    ) Nenhum  (     ) Pouco     (    ) Razoável       (    ) Bom        (    ) Muito bom 

Você tem interesse em conhecer mais sobre o tema FILOGENIA? 

(    ) Não (    ) Sim 
Como você classifica o nível de importância do assunto FILOGENIA para a compreensão da 
biodiversidade? 
(    ) Irrelevante  (     ) Pouca     (    ) Importante        (    ) Muito importante 
O que você entende por Filogenia? 
 

Que sugestões seriam mais pertinentes para que você tivesse a oportunidade de conhecer 
melhor o assunto? 
 
 
 

PARTE-II 

Você já ouviu falar sobre Filogenia? 
(    ) Sim                    (    ) Não 
Caso afirmativo, qual a fonte? 
Você teria interesse em conhecer esse assunto? 
(    )Sim (    ) Não 
Justifique: 

Que sugestões seriam mais pertinentes para que você tivesse a oportunidade de conhecer 
o assunto? 
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QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES 
 

PERFIL DOS PROFESSORES 
Nome:  
Formação: 
(     ) Licenciatura em Ciências Biológicas  
(     ) Bacharelado em Ciências Biológicas  
(     ) Outros. Especificar:___________________________ 

Instituição em que se graduou:  
Ano de conclusão do Curso:  
Instituição em que leciona:  
Condições de Trabalho: 
(    ) substituto   (    ) contratado   (    ) concursado 
(    ) outros. Especificar:  

Séries em que leciona: 
 1a série 2ª série 3ª série 
No. De classes    
No. Médio de alunos por classe    

 

Qual o livro ou apostila adotado? 

Você insere uma abordagem filogenética no ensino da Biodiversidade? 
(    ) Sim        (    ) Não 

 
PARTE - I 

Qual a profundidade da abordagem desse conteúdo? 
(     ) Superficial     (    ) Razoável       (    ) Adequada      (    ) Aprofundada 

Em que série você aborda o conteúdo FILOGENIA? 
(    ) 1° ano (     ) 2° ano (    ) 3° ano 

Como você aborda o assunto? 
(    ) aulas pontuais e específicas sobre o tema 
(    ) de forma contínua no decorrer das aulas sobre os grupos de seres vivos 

Em que momentos do conteúdo você aborda o assunto? 
(    ) Classificação geral dos seres vivos                   
(    ) Zoologia                                                            (    ) Microorganismos 
(    ) Botânica                                                            (    ) Evolução 

Que assuntos aborda? 
(    ) Diferença entre sistemática e taxonomia               (    ) Homologias e analogias 
(    ) Fundamentos da sistemática lineana                     (    ) Construção de árvores 
filogenéticas 
(    ) Fundamentos da sistemática filogenética              (    ) Interpretação de árvores 
filogenéticas 
(    ) Sistemática lineana versus sistemática filogenética  
(    ) Estado de caracteres (apomórficos e plesiomórficos) 
(    ) Outros. Especificar: 
Que recursos didáticos utiliza para abordar o assunto 
(    ) livro didático                                  (    ) data-show 
(    ) estudo dirigido (    ) vídeo 
(    ) transparências e retroprojetor (    ) textos específicos 
(    ) Outros. Especificar: 
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Qual fonte de informações sobre filogenia você utiliza? 
(    ) livro didático                       (    ) artigos científicos 
(    ) livros da graduação                   (    ) sites da internet 
(    ) livros específicos  

Como você classifica o nível de atratividade ou de interesse dos alunos pelo tema 
FILOGENIA? 

(    ) Indiferente (    ) Pouco atrativo (    ) Razoável   (    ) Muito atrativo 
Como o grupo considera o nível do conhecimento prévio dos alunos sobre o conteúdo? 
(    ) Nenhum  (     ) Pouco     (    ) Razoável       (    ) Bom        (    ) Muito bom 

Como você classifica o nível de importância do assunto FILOGENIA para a compreensão da 
biodiversidade? 
(    ) Irrelevante  (     ) Pouca     (    ) Importante        (    ) Muito importante 
Na sua opinião, qual a contribuição da filogenia par o conhecimento da biodiversidade e da 
relação entre os seres vivos? 
 

Que sugestões seriam mais pertinentes para que você tivesse a oportunidade de conhecer 
o assunto ou de como abordá-lo no ensino de biodiversidade? 
 
 
 

PARTE-II 

Por quê você não aborda o conteúdo FILOGENIA no ensino de biodiversidade? 
(    ) Não sabe/não domina o assunto 
(    ) O livro didático adotado não contempla o assunto 
(    ) O assunto é muito complexo para o entendimento dos alunos 
(    ) O assunto não é cobrado nas provas, vestibulares e concursos 
(    ) Outros. Especificar: 

Você teria interesse em conhecer e se apropriar de conceitos a respeito dessa abordagem? 
(    )Sim (    ) Não 
Justifique: 

Caso a resposta anterior tenha sido NÃO. Qual o motivo do desinteresse? 
(    ) o assunto não é relevante 
(    ) os alunos nunca vão compreender 
(    ) falta de tempo disponível 

Que sugestões seriam mais pertinentes para que você tivesse a oportunidade de conhecer 
o assunto ou de como abordá-lo no ensino de biodiversidade? 
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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar a inserção do conteúdo “Sistemática Animal” e temas 
afins (Zoologia, Evolução) na estrutura curricular formal de cursos de licenciatura em Ciências 
Biológicas de universidades federais brasileiras. A pesquisa foi realizada de junho a agosto de 
2007 e consistiu de análise criteriosa no currículo desses cursos.  Esse diagnóstico foi feito a 
partir da avaliação das grades curriculares e ementários obtidos via internet nos portais de cada 
universidade. Foram investigados 28 cursos de licenciatura (cerca de 60% do total desses cursos 
em universidades federais). A carga horária total dos cursos de licenciatura em ciências 
biológicas variou de 2.430 a 3.780 horas, com média de 3.000 horas (+/- 384,26). A carga 
horária destinada às disciplinas específicas de educação, incluindo as práticas de ensino, teve 
duração entre 396 e 1.220 horas, um aumento de mais de 300%. Nas universidades amostradas a 
carga horária destinada a disciplinas obrigatórias de Zoologia esteve entre 150 e 450 horas, com 
média de 263,4 horas (+/- 81,27), sendo em geral ministradas a partir do segundo período. A 
proporção média das disciplinas com o conteúdo de Evolução variou de 0 a 6,2% (média de 1,73 
+/- 1,55). A maioria das disciplinas que tratam especificamente de Sistemática e Filogenia 
Animal é eletiva com carga horária entre 15 e 108 horas. Apenas 25,0% das universidades 
pesquisadas oferecem essas disciplinas. De forma mais integradora, acreditamos que a inserção 
da Sistemática Filogenética como eixo norteador que permeie o ensino, sintetizando os 
conhecimentos zoológicos, pode se consolidar como elemento inovador para uma melhor 
compreensão das linhagens estudadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sistemática Filogenética, ensino de Biologia, estrutura curricular, 
licenciaturas. 



 40

INSERÇÃO DO CONTEÚDO “SISTEMÁTICA ANIMAL” NAS LICENCIATURAS EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS 

 

INTRODUÇÃO 

 

Breves considerações sobre Licenciaturas em Ciências Biológicas 

 As reformas educacionais em execução no Brasil legitimam em grande parte o 

fortalecimento de competências como marco referencial para a organização curricular da 

escolarização básica e superior. Nas diretrizes oficiais, o foco nas competências cria a 

perspectiva de um novo paradigma curricular para os diferentes níveis e modalidades do ensino 

(DIAS & LOPES, 2003). 

 Diante da complexidade dos conteúdos oferecidos ao estudante, surge o desafio de 

superar as deficiências comprovadas na educação científica e tecnológica, para formar cidadãos 

conscientes do papel das ciências nos processos do cotidiano. Entretanto, segundo Delizoicov e 

colaboradores (2002), na maioria dos cursos de licenciatura a formação dos professores de 

ciências ainda está defasada. Isso se reflete nas escolas do ensino básico onde ainda encontramos 

grande parte dos professores desenvolvendo práticas pedagógicas obsoletas que refletem 

diretamente a formação obtida nos cursos de graduação (TEIXEIRA, 2003). 

 O ensino das Ciências Biológicas possibilita a compreensão de que a vida se organizou 

ao longo do tempo, sob a ação de processos evolutivos, tendo resultado em uma diversidade de 

formas sobre as quais continuam atuando pressões seletivas. Os organismos não se apresentam 

isolados; ao contrário, constituem sistemas que estabelecem complexas relações de 

interdependência. O entendimento dessas interações envolve a compreensão das condições 

físicas do meio ambiente, da organização funcional interna e do modo de vida característico das 

diferentes espécies e sistemas biológicos. Para desenvolver as múltiplas competências 

necessárias aos licenciados, exige-se, por reflexo, uma formação também múltipla. Essa deve 

contemplar tanto a dimensão dos conteúdos específicos de biologia quanto a dimensão 

pedagógica específica. 

 Licenciatura pode ser interpretada como “licença para exercer o magistério”, portanto os 

biólogos com habilitação em licenciatura estão aptos a ministrar aulas de Ciências para o ensino 

fundamental (5ª a 8ª séries), assim como aulas de biologia para o ensino médio e ocupar cargos 

específicos dos portadores do diploma de licenciado. Nesse sentido, os principais referenciais 

legais que orientam os projetos pedagógicos, bem como os currículos dos cursos de licenciatura 

em ciências biológicas são o Parecer CNE/CES 1.301/2001 e a Resolução CNE/CES 07/2002, 

que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os Cursos de Graduação em 
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Ciências Biológicas; os Pareceres CNE/CP 09/2001, 27/2001 e 28/2001 e as Resoluções 

CNE/CP 01 e 02/2002 que estabelecem novas diretrizes para a formação dos professores nos 

cursos de graduação. 

 No que diz respeito à carga horária, a Resolução CNE/CP 02 (19/02/2002) institui a 

duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de 

professores da Educação Básica em nível superior em, no mínimo, duas mil e oitocentas horas, 

devendo ser integralizada em, pelo menos três anos letivos, obedecendo aos duzentos dias 

letivos/ano dispostos na LDB. Essa resolução determina ainda que a articulação teoria-prática 

deve garantir, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos 

componentes comuns: 
 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 
longo do curso; 
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da 
segunda metade do curso; 
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza 
científico-cultural; 
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-
culturais. 
Parágrafo único. Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação básica 
poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o 
máximo de 200 (duzentas) horas. 

 

 Para lidar com as múltiplas demandas de um público cada vez mais heterogêneo e 

acompanhar as radicais transformações tecnológicas referentes às Ciências Biológicas, cabe ao 

professor, hoje, desenvolver também um pensamento próprio do pesquisador. Um dos obstáculos 

para a adoção de uma postura investigativa por parte do professor de Biologia do ensino básico 

consiste na sua dificuldade de manter-se atualizado sobre temas “inovadores”, como 

Biotecnologia, e Bioética, apenas para citar alguns. Diante da missão de contemplar temas multi 

e transdisciplinares, as dificuldades se multiplicam. Por exemplo, o Conselho Nacional de 

Educação, em seus parâmetros, principalmente no Parecer 1301/2001, orienta que os conteúdos 

básicos das licenciaturas em Biologia devem englobar conhecimentos biológicos e das áreas das 

ciências exatas, da terra e humanas, tendo a evolução como eixo integrador (grifo nosso). 

 

Evolução e sistemática: temas sub-explorados na formação do professor 

 O enfoque evolutivo no ensino dos seres vivos é fundamental, pois leva em consideração 

a indissociabilidade da relação estrutura-e-função e procura explicar as causas da diversidade e 

adaptação dos seres vivos, com base na relação espaço-e-tempo com a biosfera (AMORIM et al., 

2001). Para Gilbert,  
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“A evolução gerou a diversidade do nosso planeta, e ao longo do último século, os 
cientistas conseguiram explicar os mecanismos pelos quais as mudanças na 
estrutura do corpo do animal podem ser produzidas, herdadas e selecionadas. (...) 
Embora a genética de populações forme o núcleo deste processo, o conhecimento 
sobre evolução consolidou-se a partir de estudos de ecologia, biogeografia, 
embriologia, paleontologia e, mais recentemente, genética molecular” (GILBERT, 
2003, p. 735). 

 

 É importante apresentar ao aluno, respeitando sua capacidade de compreensão, a noção 

de que seres vivos não fazem parte de uma classificação estanque, historicamente pronta e 

imutável. Por muito tempo, a ênfase nos critérios propostos pelo sistema lineano de classificação 

contribuiu para perpetuar esta concepção. A Sistemática Filogenética, por outro lado, busca 

organizar o conhecimento sobre a diversidade biológica a partir das relações de parentesco entre 

os grupos e do conhecimento da evolução das características morfológicas, ecológicas, 

comportamentais, fisiológicas, citogenéticas e moleculares dos grupos (AMORIM et al., 2001), 

permitindo uma abordagem comparativa da vida e diminuindo a distância na classificação entre 

os seres vivos. 

 A sistemática filogenética parte do pressuposto de que as espécies têm uma origem 

comum e por isso apresentam algum tipo de relação, seja ela morfológica, fisiológica, molecular 

ou outra (GUIMARAES, 2005). Os cladogramas – representações pictóricas das “distâncias” e 

“proximidades” do grau de parentesco entre espécies diferentes - constituem representações de 

uma possível relação filogenética entre os organismos baseada em caracteres derivados 

compartilhados, ou sinapomorfias (AMORIM, 2002). Por levar em conta os resultados 

dinâmicos da evolução, os cladogramas carregam uma série de informações e fenômenos que 

auxiliam a explicar um pouco da história dos seres vivos. 

 Provavelmente por seu caráter multidisciplinar e mutável, a Sistemática Filogenética foi, 

desde sua popularização nos anos 1960, negligenciada no ensino superior. Somente nos últimos 

anos, pode-se perceber uma tímida inserção do conteúdo nos cursos de Biologia. Quando isto 

ocorre, observa-se uma tendência a abordar o conteúdo apresentado de forma isolada dos outros 

tópicos. 

 Partindo da experiência dos autores, que desenvolvem pesquisa sobre Ensino de 

Zoologia, este estudo teve como objetivo analisar a inserção do conteúdo “Sistemática Animal” e 

temas afins (Zoologia, Evolução) na estrutura curricular formal de cursos de licenciatura em 

Ciências Biológicas de universidades federais brasileiras. Buscou ainda analisar a carga horária 

destinada às disciplinas de cunho pedagógico, além da disciplina de Zoologia e Evolução, a fim 

de investigar como ocorre a integração destes conteúdos. Longe de propender uma “fiscalização” 
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ou “julgamento” da qualidade dos cursos, propõe-se contribuir para o debate sobre a pertinência 

em contemplar conteúdos de Sistemática Filogenética na formação de professores de Biologia. 

 

METODOLOGIA 

 

 A pesquisa foi realizada de junho a agosto de 2007 e consistiu de análise criteriosa da 

estrutura curricular dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas de universidades federais 

do Brasil.  Esse diagnóstico foi feito a partir da avaliação das grades curriculares e ementários 

obtidos via internet nos portais de cada universidade. Deste modo, foram incluídos na análise 

apenas aqueles cursos que disponibilizavam sua estrutura na internet (Tabela 1). 

 A fim de se investigar a inserção do conteúdo Sistemática Filogenética em um contexto 

mais amplo, foram avaliadas a carga horária total do curso, a carga horária de disciplinas 

obrigatórias, a carga horária das disciplinas de educação, zoologia e evolução, bem como suas 

ementas. No caso especifico do conteúdo Filogenia, verificou-se se existiam disciplinas de 

sistemática filogenética ou filogenia animal - ou disciplinas correlatas, a época em que eram 

ministradas, sua natureza (obrigatória ou eletiva) e suas epígrafes. 

 Outro parâmetro analisado foi o padrão de distribuição das disciplinas específicas em 

Educação em relação aos períodos do curso de licenciatura em ciências biológicas, bem como o 

momento do curso em que se dá a disciplina de Evolução e sua relação com a disciplina de 

Zoologia. 

 De acordo com o acesso à estrutura curricular, foram investigados 28 cursos de 

licenciatura (cerca de 60% do total desses cursos em universidades federais), sendo nove da 

região nordeste, seis da região sudeste, seis do sul, três do norte e quatro da região centro-oeste. 

Para análise dos dados, foram construídas planilhas de acordo com os parâmetros expostos e 

foram elaboradas tabelas para tratamento e avaliação das informações. Quando realizada, a 

analise estatística considerou um nível de significância de 5%.   
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Tabela 1. Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas de universidades federais analisados 
quanto a inserção dos conteúdos “Educação”, “Zoologia”, “Evolução” e “Sistemática”. 

Região Universidade Cidade 

Norte Universidade Federal do Amapá  Macapá  

Universidade Federal de Tocantins Palmas 

Universidade Federal de Roraima Boa Vista 

Nordeste Universidade Federal do Rio Grande do Norte Natal 

Universidade Federal do Maranhão São Luís 

Universidade Federal de Sergipe Aracaju 

Universidade Federal do Ceará Fortaleza 

Universidade Federal da Bahia Salvador 

Universidade Federal do Piauí Teresina 

Universidade Federal de Alagoas Maceió 

Universidade Federal de Pernambuco Recife 

Universidade Federal Rural de Pernambuco Recife 

Centro-

Oeste 

Universidade Federal do Mato Grosso Cuiabá 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Campo Grande 

Universidade Federal de Goiás Goiânia 

Universidade de Brasília Brasília 

Sudeste Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

Universidade Federal de Minas Gerais Belo Horizonte 

Universidade Federal de São Carlos São Carlos 

Universidade Federal do Espírito Santo Vitória 

Universidade Federal de Viçosa Viçosa 

Universidade Federal de Uberlândia Uberlândia 

Sul Universidade Federal do Paraná Curitiba 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre 

Universidade Federal de Pelotas Pelotas 

Universidade Federal do Rio Grande Rio Grande 

Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis 

Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria 

 

RESULTADOS 

 

Considerações gerais sobre o curso e as disciplinas de educação 

 Do universo amostrado, somente uma pequena parcela dos cursos (10,7%) ainda 

apresenta um sistema de progressão anual. Nos 89,3% restantes o sistema de progressão é 
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semestral e o curso é dividido em períodos. O número de períodos é variável (de 6 a 10); porém 

as instituições orientam como de 8 a 10 o número de períodos ideal para término do curso.  

 A carga horária total dos cursos de licenciatura em ciências biológicas variou de 2.430 a 

3.780 horas, com média de 3.000 horas (+/- 384,26). Quando comparadas as médias das cargas 

horárias dos cursos por região, as universidades da região norte tiveram a maior média (3.376,25 

h) e a região centro-oeste apresentaram a menor (2.756,25 h), embora através da análise de 

variância (ANOVA) essa diferença não tenha sido estatisticamente significativa (F = 2,081; P = 

0,118) (Fig. 1).  
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Figura 1. Valores médios das cargas horárias totais dos cursos de licenciatura em 
Ciências Biológicas de acordo com as regiões brasileiras. (CO: Centro-Oeste; NE: 
Nordeste; SE: Sudeste; S: Sul; N: Norte). 

 
 
 Verificou-se que 14,3% das universidades amostradas apresentaram carga horária total 

inferior ao determinado pelo Conselho Nacional de Educação (2.800 horas). Além disso, 48,2% 

apresentaram carga inferior do que a recomendada pelo CNE para o estágio curricular 

supervisionado (400 horas).  

 A carga horária destinada às disciplinas específicas de educação, incluindo as práticas de 

ensino, variou de 396 até 1.220 horas, uma variação de mais de 300%. A proporção (em %) da 

carga destinada a disciplinas de educação sobre o total da carga horária de disciplinas 

obrigatórias dos cursos pesquisados variou entre 14,3% e 37,4%, apresentando uma média geral 

de 26,7% (Fig. 2). 
 



 46

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

%

U
FR

N
U

FR
J

U
FP

R
U

FM
A

U
FS

U
FR

R
U

FR
G

S

U
FC U
FT

U
FB

A

U
FG

U
FM

S
U

FP
I

U
FS

C

U
N

B
U

FP
E

U
N

IF
AL

U
FV

U
FU

FU
R

G
U

N
IF

AP
U

FS
M

U
FP

el
U

FE
S

U
FR

PE
U

FM
G

U
FS

C
AR

U
FM

T

IES

 
Figura 2. Proporção da carga horária das disciplinas específicas de educação em relação à carga total em 

cursos de licenciatura em Ciências Biológicas das universidades investigadas. 
 

 Quando analisada a oferta de disciplinas específicas em educação ao longo do curso, 

verificamos que apenas 18,0% das instituições pesquisadas distribuem essas disciplinas em todos 

os períodos do curso de licenciatura. Em outra categoria, também com 18,0%, tais disciplinas 

começam a ser ministradas a partir do segundo período, de acordo com o a estrutura 

disponibilizada na internet. Porém, a grande maioria dos cursos de licenciatura em ciências 

biológicas ainda concentra as disciplinas de educação nos quatro últimos períodos (Fig. 3). 

18%

18%
64%

Todos
A partir do 2º período
A partir do 5º período

 
Figura 3. Distribuição das disciplinas de caráter pedagógico em relação aos períodos 
em que são ministradas nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas. 
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Inserção das disciplinas de Zoologia e Sistemática Filogenética 

 Nas universidades amostradas a carga horária destinada a disciplinas obrigatórias de 

Zoologia varia entre 150 e 450 horas, com média de 263,4 horas (+/- 81,27). São em geral 

ministradas a partir do segundo período, embora tenham variado desde sua oferta no primeiro até 

o último semestre. As disciplinas aparecem sob várias denominações e em geral são agrupadas 

sob a classificação convencional “Zoologia de Invertebrados” e “Zoologia de Vertebrados”, sob 

diversas epígrafes: “Zoologia de Invertebrados”, “Zoologia de Chordata”, “Zoologia I e II”, 

“Zoologia de Invertebrados Inferiores”, “Zoologia de Invertebrados Superiores”. Em uma 

universidade, verificou-se a integração da Zoologia dentro de uma disciplina denominada 

“Biodiversidade”. Em apenas uma universidade é oferecida a disciplina obrigatória de “Zoologia 

de Campo” para a licenciatura em Ciências Biológicas.  

 A proporção da carga horária das disciplinas obrigatórias de Zoologia em relação à carga 

horária total das disciplinas obrigatórias apresentou média de 8,3% (+/- 1,29) variando de 4,8% a 

15,6%. Em relação às disciplinas eletivas que contemplam conteúdo zoológico como eixo 

principal, a situação é mais favorável. Nas universidades que oferecem disciplinas eletivas, estas 

são bastante diversificadas contemplando uma grande amplitude de áreas. As opções incluem 

“Entomologia Aplicada”, “Piscicultura”, “Ornitologia”, “Controle Biológico de Insetos”, 

“Zoologia Econômica”, “Biologia Marinha”, “Animais Peçonhentos”, “Etologia”, “Aracnologia” 

apenas para citar alguns. As cargas horárias são diversas variando, na maioria das instituições, 

entre 30 e 90 horas.  

 Por sua vez, a carga horária das disciplinas obrigatórias sobre Evolução variou de 0 (o 

curso não oferecia nenhuma disciplina obrigatória de evolução) a 180 horas, com média de 61,5 

h (+/- 35,04). A proporção média das disciplinas com este conteúdo ficou entre 0 e 6,2% (média 

de 1,73 +/- 1,55). O conteúdo Evolução teve sua carga horária entre 45 e 180 horas e foi 

oferecido sob várias epígrafes: “Evolução”, “Genética e Evolução”, “Evolução Biológica”, 

“Processos Evolutivos”, “Genética de Populações e Evolução”. Vale ressaltar que em grande 

parte das universidades investigadas essa disciplina é ministrada conjuntamente com outros 

tópicos como genética de populações, por exemplo. Em relação às disciplinas de caráter 

opcional, as de cunho evolutivo são raras e, na maioria das instituições, quando existe esta 

opção, a Evolução também é ministrada com outros tópicos. Somente 25,0% das universidades 

amostradas oferecem disciplinas que contemplem esse conteúdo com carga horária também 

variando entre 30 e 60 horas. 

 Das universidades amostradas, 10,7% (o que corresponde a três universidades) não 

oferecem a disciplina Evolução, nem mesmo como eletiva. No que diz respeito ao momento do 
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curso em que a disciplina é oferecida quando comparada com a oferta de disciplina(s) de 

Zoologia, 8,0% das universidades amostradas oferecem Evolução antes da disciplina de 

Zoologia, em outros 8,0% as duas disciplinas são oferecidas concomitantemente e na grande 

maioria dos cursos de licenciatura (84,0%) a disciplina de Evolução só é ofertada após a de 

Zoologia, nos dois últimos períodos (Fig. 4). 

8%

84%

8%

Antes
Depois
Concomitantemente

 
Figura 4. Época de oferta da disciplina de Evolução em relação à oferta da disciplina de Zoologia 
nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas. 

 

 As disciplinas que tratam especificamente de Sistemática e Filogenia Animal apareceram 

na pesquisa sob diversas nomenclaturas, como “Sistemática Animal”, “Sistemática Zoológica” e 

“Filogenia Animal”, entre outras. A maioria dessas disciplinas é eletiva com carga horária 

variando entre 15 e 108 horas. Apenas 25,0% das universidades pesquisadas oferecem essas 

disciplinas. 

 Embora as estruturas curriculares mostrem a existência das disciplinas, não é possível 

determinar se as disciplinas são efetivamente oferecidas com freqüência para atender à demanda 

dos estudantes.  
 

DISCUSSÃO 

 

 Partindo de nosso posicionamento inicial – o de executar uma pesquisa sem julgamento 

sobre a “qualidade” dos cursos que oferecem ou não uma formação inclusiva sobre conteúdos de 

Filogenia e Evolução - permitimo-nos uma revisão de postura para defender nosso argumento: o 

tema é sub-explorado e as universidades que não o contemplam estão prejudicando a formação 

do professor de Biologia. Ao longo desta discussão, esperamos apresentar os argumentos 

necessários para defender esta tese. 
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Uma breve análise da estrutura curricular das licenciaturas em Biologia 

 De acordo com os resultados, observa-se uma prevalência de um modelo curricular que 

prioriza inicialmente uma formação focada em conteúdos específicos e, posteriormente, a partir 

da metade do curso, uma carga de conteúdos sobre estrutura e funcionamento da política 

educacional, com tópicos relacionados tanto ao desenvolvimento e aprendizagem, como às 

metodologias de ensino e de suas práticas na regência de sala de aula. Isso reflete o fato de que 

ainda predomina, em grande parte dos cursos de licenciatura em ciências biológicas, o modelo 

que adaptou o curso de formação de professores à estrutura curricular dos cursos de bacharelado, 

geralmente mais antigos (PEREIRA, 1999). 

 O ensino de Biologia nos cursos de licenciatura deve perpassar tanto seu aspecto teórico 

quanto o prático de forma integrativa, abordando a Ciência como atividade humana e, portanto, 

dinâmica, um produto inacabado, passível de contestação e em constante modificação 

(RICARDO, 2005). Para tanto, os currículos devem ser flexíveis e possibilitar uma abordagem 

interdisciplinar promovendo a integração entre as mais diversas áreas do conhecimento, tendo 

como eixo norteador e estruturador os processos evolutivos e ecológicos. Nesta pesquisa, 

constatamos que, de maneira geral, os currículos não contemplam uma formação holística e 

integralizadora que garanta a articulação do trabalho de formação de professores em uma 

abordagem multidisciplinar. 

 Para Pereira (2000), as universidades brasileiras continuam encontrando limitações e 

barreiras no que concerne ao desenvolvimento de cursos de Licenciatura que incorporem de 

forma efetiva e concreta as novas proposições sobre o papel e a formação dos professores. Mais 

ainda no que diz respeito à articulação entre pesquisa e ensino, uma vez que a separação explícita 

entre essas atividades, no seio da universidade, com a valorização da pesquisa em detrimento do 

ensino (de graduação), tem trazido prejuízos crescentes à formação profissional desse segmento. 

De acordo com Marinho & Simões (1993), na maioria das licenciaturas, existe uma ênfase no 

que chamamos de formação específica, em detrimento da formação dita pedagógica. 

 Nesse sentido, faz-se necessário que os cursos de licenciatura, e em específico, os de 

Ciências Biológicas, adotem critérios de organização que contemplem eixos articuladores que 

garantam uma maior integração dos conteúdos, contextualizando os conceitos em estudo. 

Romper a fragmentação em uma área de ensino demanda novos paradigmas. Isso implica 

mudanças de cultura escolar, de cultura do professor e de estruturação didática e cognitiva dos 

conteúdos (CANDAU, 1997). 

 Essa situação de integração entre os conteúdos minimiza a fragmentação de saberes 

muitas vezes desvinculados do todo. Pretende-se, nesse sentido, formar educadores reflexivos, 
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com uma visão ampla e que seja capaz de, junto com seus alunos, pensar de maneira integrada e 

não compartimentalizada. Tal raciocínio aplica-se justamente aos princípios da Sistemática 

Filogenética. 

 

Defendendo a inclusão de Sistemática, Filogenia e Evolução  

 Atualmente discute-se no meio acadêmico que, para promover um aprendizado coerente 

em Zoologia, em especial na área da sistemática e taxonomia, é necessário entender a dinâmica 

da vida. É fundamental compreender as transformações dos organismos ao longo do tempo e 

como se estabeleceram as linhagens com representantes atuais, sendo indispensável a capacidade 

de reconhecer a identidade e unidade através das diferenças e semelhanças. 

 Apesar de toda orientação de adotar a evolução como eixo norteador para o ensino de 

biologia tanto na educação básica quanto no ensino superior, o ensino de evolução, de acordo 

com os resultados obtidos, é feito de forma separada nos últimos períodos do curso de graduação 

após as disciplinas de zoologia e botânica e sem vínculo patente com essas disciplinas. O que nos 

preocupa é a inclusão isolada, eletiva, e por que não dizer, quase descartável do conteúdo. 

Enquanto o isolamento per se pode ser um fator para aumentar a riqueza de espécies de seres 

vivos (e, portanto, benéfico), em uma estrutura curricular, o isolamento de um conteúdo que 

deveria ser o eixo integrador das demais matérias, pode gerar confusões conceituais na mente do 

educando.  

 Não há argumentos satisfatórios para excluir a Sistemática Filogenética no ensino de 

biologia. A sistemática filogenética parte do pressuposto evolutivo de que as espécies têm uma 

origem comum e por isso apresentam algum tipo de relação, seja ela morfológica, fisiológica, 

molecular ou outra (GUIMARAES, 2005). Os cladogramas se constituem em representações de 

uma possível relação filogenética entre os organismos baseados em caracteres derivados 

compartilhados, ou sinapomorfias (AMORIM, 2002). Por levar em conta a evolução, os 

cladogramas carregam consigo uma série de informações e fenômenos que tentam explicar como 

ocorreu a história dos seres vivos. 

 Segundo Guimarães (2005), o principal objetivo de se utilizar uma abordagem pautada 

nas bases teóricas e metodológicas da Sistemática Filogenética no ensino de zoologia, por 

exemplo, é poder compreender a história evolutiva de grupos de animais, mostrada por 

caracteres derivados comuns, e reconhecer os mecanismos que levaram a essa história. 

Concordamos com Raw (2003), quando ele defende que: 

 

“A sistemática biológica moderna deveria ser incluída como disciplina obrigatória no 
currículo universitário de biologia. Deveriam ser apresentados, já no início do curso, os 
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fundamentos dessa ciência, que certamente serão úteis durante o aprendizado e, depois, na 
vida profissional. A iniciativa permitiria corrigir dificuldades constatadas hoje em algumas 
disciplinas, em que as noções de sistemática são ensinadas junto com dados e mais dados 
sobre a biologia de diferentes organismos, obrigando o estudante a aprender ao mesmo 
tempo a metodologia e sua aplicação” (RAW, 2003). 

 

 De forma mais integradora, acreditamos que a inserção da Sistemática Filogenética como 

eixo norteador que permeie o ensino, sintetizando os conhecimentos zoológicos, pode se 

consolidar como elemento inovador para uma melhor compreensão das linhagens estudadas. De 

acordo com Araújo-de-Almeida et al. (2007), aliadas a isso, atividades práticas, de campo e 

laboratoriais, bem como pesquisas bibliográficas podem promover a construção do 

conhecimento e a exploração de conceitos teóricos dessas áreas, muitas vezes abstratos. 

 O ensino da Biologia deve refletir um universo em transformação constante que deve ser 

entendido como tal. No entanto, é preciso uma reorientação dos conteúdos e dos procedimentos 

das aulas, tanto para o ensino superior quanto para os ensinos fundamental e médio, uma vez que 

estes se encontram fora de um contexto evolutivo comprometendo a compreensão das ciências 

biológicas a partir de bases e conceitos conflitantes. 

 Raw argumenta com bastante pertinência que o ensino de Sistemática e Evolução é peca 

fundamental para mostrar a Taxonomia como profissão: 
 

Alguns alunos desenvolvem grande interesse no assunto e querem se especializar nessa 
área, uma grande necessidade nesses dias de rápida extinção da biodiversidade. Já 
faltam taxonomistas para todos os grupos de seres vivos, situação que vem piorando em 
função do falecimento dos mais experientes. Muitos ecólogos, por exemplo, aproveitam 
estimativas vagas de numero de espécies por causa das dificuldades na identificação do 
material coletado (RAW, 2003). 

 

 A escassez de taxonomistas foi até mesmo reconhecida por órgãos oficiais de fomento. 

Nos últimos anos, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

do Ministério da Ciência e Tecnologia, abriu editais e bolsas específicos para formação de 

recursos humanos nesta área do conhecimento. Mas, cabe nosso questionamento: como esperar a 

formação de novos sistematas e taxonomistas se as universidades não parecem considerar a área 

importante a ponto de merecer a oferta de disciplinas especificas? 

 O mesmo argumento vale para a inserção do tema Evolução. Mais do que explicações 

sobre a origem do pescoço das girafas, ou da mudança das cores das asas de mariposas, o ensino 

de Evolução possibilita iluminar uma percepção da natureza isenta de obscurantismos (religiosos 

ou não). O livre arbítrio do individuo leva-o a escolher uma teoria para explicar a fantástica 

diversidade de vida no planeta - e isso inclui o criacionismo, defendido com renovado vigor nos 

últimos anos em potências desenvolvidas como os Estados Unidos da América. Para nós, a 
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formação do professor de Biologia é uma missão (e a palavra é usada sem nenhum teor sagrado) 

mais ambiciosa: ao buscar explicar os mistérios da origem, transformação, reprodução, e fim da 

vida diante de uma classe de cidadãos em formação, o professor deve ser guiado por critérios 

laicos, objetivos, racionais. O ensino dos conceitos relativos à transformação da vida no planeta 

ao longo dos bilhões de anos encontra uma ferramenta poderosa nas disciplinas de Sistemática e 

Evolução. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É necessário que os professores de Biologia depreendam uma visão do mundo científico 

emergente que os permitam refletir sobre os conteúdos ensinados, sobre as metodologias de 

abordagem pertinentes a esses conteúdos e sobre as formas de avaliação dos mesmos 

proporcionando uma postura crítica e transformadora diante das novas possibilidades. 

 Uma das alterações que se verifica com relação à distribuição das disciplinas de cunho 

estritamente pedagógico é a passagem, mesmo que ainda discreta, da velha estrutura “3+1” para 

uma organização curricular em que essas disciplinas vêm se distribuindo gradualmente ao longo 

do curso. 

 O ensino de Zoologia nos cursos de licenciaturas em Ciências Biológicas no Brasil 

encontra-se muitas vezes desarticulado com as orientações propostas pelo Conselho Nacional de 

Educação. A adoção da Evolução como eixo desencadeador de toda a Sistemática Animal é 

muitas vezes desconsiderado. Verifica-se nas disciplinas de zoologia desses cursos uma ênfase 

ao caráter descritivo-funcional dos filos animais em detrimento do enfoque evolutivo-ecológico. 

A disciplina de evolução é dada como um conteúdo à parte e desvinculado da sistemática em si. 

Ainda poucas universidades oferecem disciplinas de Sistemática Filogenética, menos ainda de 

Filogenia Animal.  

 Mudar no sentido de adequar os currículos de Biologia, em qualquer nível de ensino que 

seja não é tarefa simples. Apesar disso, abordagens contextuais têm sido propostas contribuindo 

tornar as aulas de ciências mais desafiadoras, estimulando o desenvolvimento de habilidades de 

raciocínio e pensamento crítico e promovendo uma compreensão mais profunda e adequada dos 

próprios conteúdos científicos. Para tanto é extremamente pertinente investir na melhoria da 

formação dos professores alertando-os para dificuldades históricas no desenvolvimento do 

conhecimento científico. 

 Os livros didáticos de ensino médio começaram a incluir tal tema no seu rol de conteúdos 

e o vestibular de muitas universidades também vem gradualmente incorporando filogenias em 
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suas questões de Biologia. È necessário refletir e investigar não só como os conceitos e 

conteúdos relativos a Sistemática Filogenética podem ser trabalhados nas licenciaturas bem 

como as metodologias que podem ser aplicadas a esse assunto no intuito de tornar o estudo da 

diversidade animal mais dinâmico, coerente e significativo. 

 A preocupação com a formação profissional e, conseqüentemente com a ação docente, 

necessariamente deve estar presente em todo itinerário curricular do Curso, inclusive nas 

diferentes ações pedagógicas de seus professores, desenvolvidas no interior de cada disciplina 

que compõem sua matriz curricular. 

 Vale ressaltar que não é uma questão apenas de oferecer uma disciplina de Sistemática 

Filogenética. Isso por si só não basta. É preciso investigar e refletir como ela é ministrada, que 

metodogias de ensino são utilizadas e como se dá sua inserção dentro de um contexto mais 

amplo no curso. 

 Outro aspecto que merece destaque diz respeito ao papel dos docentes desses cursos. 

Uma vez que as disciplinas que compõem o currículo são propostas pelos próprios professores 

das instituições, será que a ausência de disciplinas de cunho histórico/evolutivo nos cursos de 

licenciatura em Ciências Biológicas reflete o desinteresse ou o desconhecimento desses 

professores? 

 Apesar de tudo percebe-se uma tendência, mesmo que tímida, de incorporação da 

Sistemática Filogenética ou de uma abordagem evolutiva no tratamento da diversidade animal e, 

como afirma Raw (2003) os resultados dessas iniciativas são animadores. Por exemplo, na 

Universidade Federal de Pernambuco já existe a proposta de oferta de duas disciplinas com 

abordagem filogenética de grupos de animais específicos. Infelizmente a maioria dessas 

disciplinas são voltadas principalmente para alunos de bacharelado e a formação dos 

licenciandos, futuros professores de Biologia, fica mais uma vez em segundo plano. 
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ESTUDOS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DOS ARTIGOS  

1. Estudos em Avaliação Educacional publica 
trabalhos originais direta ou indiretamente 
relacionados com a questão da avaliação 
educacional, apresentados sob a forma de 
relatos de pesquisa, ensaios teóricos, revisões 
críticas, artigos e resenhas.  

2. Os trabalhos enviados são apreciados pela 
Comissão Editorial e por especialistas. O autor 
recebe comunicação relativa aos pareceres 
emitidos.  

3. A revista permite-se fazer pequenas alterações 
no texto; no caso de modificações substanciais, 
elas serão sugeridas ao autor, que fará a devida 
revisão.  

4. Os trabalhos não serão publicados em qualquer 
outra forma antes de decorridos 6 meses de sua publicação em Estudos em 
Avaliação Educacional.  

5. Os artigos devem ser enviados diretamente ao editor responsável: Prof. 
Heraldo Marelim Vianna  

6. O formato dos artigos deve obedecer às seguintes normas: 30 laudas no 
máximo; fonte 12 e notas de rodapé no final da página.  

7. Os artigos devem vir acompanhados de:  
o resumos, em português, espanhol e inglês, de no máximo 15 linhas;  
o um mínimo de três e máximo de 6 palavras-chave abaixo dos resumos 

(português, espanhol e inglês). Essas normas se justificam pela 
inclusão dos artigos da revista em bases de dados; e  

o uma pequena biografia do autor(a) com titulação, atuação profissional 
e endereço completo, inclusive e-mail, se tiver.  

8. Os artigos devem ser enviados em duas cópias (uma impressa e outra em 
disquete) e digitados em software compatível com o ambiente Windows 
(Word 6.0 ou superiores).  

9. A lista de referências completas, por ordem alfabética de sobrenome do 
autor, com apenas a inicial do nome, deve vir ao final do texto. Sua 
apresentação deve pautar-se pelas normas da ABNT - NBR 6023 de agosto 
de 2002. 

  
Apresentamos modelos de casos mais comuns:  

SILVA, J. Título: subtítulo. Cidade: Editora, ano. (Coleção tal)  

SILVA, J., Rocha, M. A. F. Título. Cidade, ano. mimeo. [Apres. ao Nº 
Encontro da Entidade Tal, Cidade, ano]  
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SILVA, J. et al. Título. In: ENCONTRO ANUAL DA ENTIDADE TAL, n. 
Anais. Cidade: Editora ou SIGLA da Entidade, ano. p. - .  

SILVA, J. Título do capítulo. In: ROCHA, J. (org.). Título do livro. 
Cidade: Editora, ano. p . - .  

(no caso de mesmo autor do capítulo e da obra:)  
SILVA, J. Título da obra. Editora, ano. Título do capítulo, p. - .  

(no caso da notação de artigos extraídos de periódicos:)  
SILVA, J. Título do artigo. Nome do Periódico, Cidade, v., n., p. - , mês 
abreviado, ano.  

(no caso de periódico com nome genérico, acrescentar o nome da 
entidade entre colchetes:)  
SILVA, J. Título do artigo. Boletim Bibliográfico [ do SENAI ], Cidade, 
v. etc.  
a abreviatura do mês vem sempre no idioma da publicação.  

(quando a autoria é institucional, não é preciso indicar a editora, 
quando é a mesma:)  
FIBGE. Censo demográfico 1980. Rio de Janeiro, 1982. v., t.  

(no caso de leis, documentos oficiais etc., deve-se incluir a ementa, se 
possível, e a referência da publicação:)  
SÃO PAULO (Estado). Secretaria Tal: Departamento Tal. (Decreto nº, 
data) (em itálico). Regulamenta o... . Diário Oficial do Estado, São 
Paulo, v. n., 29 jan. 1989.  

(em referência a publicações estrangeiras, quando a cidade for pouco 
conhecida, ou tiver homônima, indicar o país abreviado entre 
parênteses:)  
RODRIGUES GONZÁLES, M. Título. Santa Cruz (Méx.): Editorial, ano.  

10.Os autores receberão três exemplares da revista.  
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RESUMO 
A Sistemática Filogenética está relacionada diretamente com a diversidade biológica, e seu 
estudo fornece subsídios para uma compreensão geral da biodiversidade, sob um enfoque 
evolutivo. Esta pesquisa visou identificar as concepções relacionadas a conceitos e idéias 
de alunos e professores dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas das Instituições 
de Ensino Superior de Recife sobre Sistemática Filogenética. A pesquisa foi realizada de 
julho a novembro de 2007 e teve como público-alvo estudantes e professores de 
licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco e da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foram entrevistados 404 estudantes de todos 
os períodos e 27 professores. Somente 35% dos alunos reconhecem que tiveram contato 
com a Sistemática Filogenética em alguma disciplina, enquanto a maioria (67%) dos 
professores afirma abordar tal conteúdo.  A maioria dos entrevistados afirma que é 
importante aprender assuntos e conceitos relacionados à Sistemática Filogenética no curso 
de licenciatura em Ciências Biológicas. Consideram também que tal tema seja de suma 
importância para se ensinar e tornar o conhecimento científico relativo aos padrões de 
organização da biodiversidade coerente e significativo tanto para alunos de nível superior 
quanto para alunos da educação básica. Uma vivência didático-pedagógica integradora e 
interdisciplinar permite a construção de conhecimento científico significativo sobre 
Zoologia, dentro de um contexto evolutivo e comparativo, além de contribuir para 
demonstrar a importância da Sistemática Filogenética na compreensão e sistematização 
da biodiversidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistemática Filogenética, ensino de Biologia, formação de 
professores, licenciaturas. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A formação dos educadores em Ciências constitui ainda um dos maiores desafios 

da educação brasileira. O ensino, em seus vários níveis, continua priorizando a simples 

transmissão de conhecimentos, distanciado das propostas oriundas da pesquisa didática e 

ignorando os resultados obtidos a partir dela (TEIXEIRA, 2003). Tradicionalmente, a 

formação docente também se fundamenta em um modelo que privilegia o acúmulo de 

conhecimentos disciplinares e técnicos, fragmentados, descontextualizados e 

desarticulados (PÉREZ GÓMEZ, 1995). 

 Para o ensino de Ciências em específico, Candau (1999) aponta a importância da 

integração e da interdisciplinaridade, especialmente nas Ciências Biológicas. Segundo a 

autora, aspectos relativos à evolução do conhecimento científico constituem uma das 

urgências contemporâneas no ensino. 

 A orientação pautada nos princípios educacionais da LDB (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional) se reflete nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM), onde o atual Ensino Médio ganha uma nova identidade e adquire novos 

valores e funções. Nesse contexto, a educação científica apresenta-se sob novas 

perspectivas para a formação de professores de Biologia do Ensino Médio, centradas na 

necessidade de preparar melhor o profissional para incorporar as novidades científicas ao 

trabalho que desenvolve em sala de aula, e para redimensionar sua atuação, 

particularmente em relação ao que concerne aos avanços na forma de conceber e 

sistematizar a biodiversidade. 

 Nos últimos anos, os livros didáticos de Biologia para o Ensino Médio vêm se 

atualizando em relação à apresentação de conteúdos básicos mais recentes, como 

Biologia Molecular, Biotecnologia e Sistemática Filogenética. No entanto, estes tópicos 

tiveram pouca penetração no ensino e um dos principais motivos para serem pouco 

abordados é o fato de os professores não possuírem formação teórico-prática pertinente e 

atualizada, principalmente no que diz respeito à sistematização da biodiversidade. 

 A velocidade com que o conhecimento científico nesta área está sendo produzido 

faz com que parte significativa dos conteúdos e paradigmas científicos recentes não seja 

abordada durante a formação acadêmica dos professores em atividade. Essa 

característica, que não é exclusiva da Biologia Molecular ou da Sistemática, justifica em 

parte a resistência em relação à inclusão formal de temas dessas áreas nos programas de 

ensino. 

  Enquanto os avanços nos conhecimentos e nas metodologias de estudo em 

Sistemática Biológica têm alcançado um crescimento vertiginoso nestes últimos anos, 
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muito pouco se tem avançado no sentido de incluir as metodologias básicas desta área nos 

cursos de graduação com habilitação em Licenciatura. Em relação ao Ensino Médio, a 

defasagem é maior ainda. Além de não serem oferecidas atividades didáticas práticas ou 

alternativas de forma regular no ensino de biologia, os temas relacionados à Sistemática 

Biológica, na maioria das vezes, sequer são abordados. 

 Considerando que esse campo de conhecimento é relativamente novo, surge a 

necessidade imperiosa de atualizar os profissionais que se dedicam à educação básica, e 

em específico, ao ensino médio. Ao oportunizar aos futuros professores uma reflexão 

sobre as bases teóricas e a vivência dos métodos em Sistemática Filogenética, certamente 

estaremos contribuindo com uma renovação neste nível de ensino. Não apenas por 

possibilitar a inclusão de temas de grande importância contemporânea nos programas de 

ensino, como também por reforçar e estimular a idéia de que o ensino das Ciências deve 

ser uma atividade dinâmica, originada em vivências concretas e que a inclusão e o 

desenvolvimento de metodologias alternativas não são apenas importantes, mas sim uma 

necessidade. 

 Para Masetto (2003), na maioria dos cursos de graduação e conseqüentemente 

para a maioria dos docentes desses cursos, o conteúdo possui uma relevância especial. 

Segundo ele, uma disciplina vale pelo conteúdo que aborda, aprofunda e discute. Por outro 

lado, é necessário reconhecer que os aspectos científicos e pedagógicos são 

indissociáveis (ROSA & SOUZA, 2003). Apropriar-se dos saberes científicos contribui para 

o domínio de uma área específica, assim como se apropriar dos saberes pedagógicos é 

fundamental para o exercício competente da docência, de tal modo que os dois saberes 

são determinantes para a formação de professores. 

 Esta pesquisa tem como objetivo identificar as concepções relacionadas a conceitos 

e idéias de alunos e professores dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas das 

Instituições de Ensino Superior públicas federais da Região Metropolitana de Recife sobre 

Sistemática Filogenética. Especificamente, buscamos: a) investigar as concepções prévias 

e o nível de interesse dos alunos de Licenciatura sobre o tema; b) averiguar os conceitos 

de Sistemática Filogenética trabalhados; c) investigar a percepção dos professores sobre a 

importância do tema; d) confrontar percepções de estudantes e docentes sobre a 

pertinência da inclusão desse assunto na formação do professor de biologia. 
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METODOLOGIA 

 

Descrição do público alvo 

 A pesquisa foi conduzida de julho a novembro de 2007 e teve como público-alvo 

estudantes e professores dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas de instituições 

de ensino superior federais da Região Metropolitana de Recife, Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). As visitas 

foram precedidas de aprovação pela Coordenação do curso e, quando pertinente, 

intermediação por parte de professores da instituição. Foram entrevistados estudantes e 

professores que se dispuseram a participar espontaneamente da pesquisa.  

 

Coleta de dados 

 Para apreender o nível de conhecimento sobre Filogenia do universo amostral foram 

formulados dois questionários: um endereçado a alunos e o outro a professores. O 

questionário possibilitou atingir grande número de pessoas, garantindo o anonimato dos 

respondentes, com o mínimo de interferência por parte do entrevistador ou dos elementos 

do ambiente. A fim de obter uma visão mais completa das percepções e opiniões dos 

alunos sobre o assunto, o questionário foi aplicado a estudantes de todos os períodos. 

Partindo da experiência de ensino de Zoologia dos autores desta pesquisa, o universo 

docente concentrou-se nos professores efetivos que ensinavam disciplinas relacionadas à 

Zoologia e áreas afins. 

 O questionário continha questões fechadas para que fossem escolhidas as 

respostas que melhor representassem a situação ou ponto de vista. Foram também 

apresentadas questões abertas, sem restrição de espaço ou tempo para resolução. Foram 

delineados cinco eixos temáticos para nortear a descrição e o debate dos resultados. O 

primeiro buscou investigar se existem (e quais são) disciplinas abordando conceitos e 

conteúdos relacionados à Sistemática Filogenética. O segundo contemplou assuntos e 

materiais pedagógicos utilizados na abordagem do assunto. O terceiro eixo temático diz 

respeito ao “sucesso” ou “atratividade” do tema tanto por parte dos alunos quanto dos 

professores. O quarto investiga concepções de alunos e professores sobre Filogenia. O 

último eixo aborda dificuldades, sugestões e perspectivas para o ensino desse assunto. 

Foram verificadas também as convergências e/ou divergências das idéias dos atores deste 

processo por meio do confronto das mesmas. 
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Análise dos dados  

 Para orientar a elaboração dos dados, adotou-se o método de análise de conteúdo 

proposto por Bardin (2000), seguindo as etapas: (a) pré-análise por meio de leitura geral 

das respostas; (b) exploração do material, onde, a partir da análise temática foram 

identificados aspectos significativos no depoimento do pessoal escolar envolvido; e (c) 

análise dos dados buscando o sentido dos dados levantados, interpretando-os com base 

no referencial teórico da pesquisa e de outras referências pertinentes. Os dados foram 

categorizados com base também na análise temática que, conforme Bardin (2000) é a 

análise dos significados das informações contidas nas respostas dos sujeitos da pesquisa, 

assim como nos registros das observações. 

 As respostas dos alunos e professores foram analisadas a partir de um processo de 

criação e tabulação de categorias. Essa categorização foi realizada de maneira 

independente para cada instituição de ensino superior e, posteriormente, a sistematização 

de cada uma das respostas foi refletida e discutida, estabelecendo uma consolidação de 

forma consensual. Foram construídas planilhas em Excel e Word for Windows para análise 

das unidades semânticas e categorias quantitativas.  

 

RESULTADOS 
Caracterização do perfil do aluno 

 Foram entrevistados 404 estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas de 

todos os períodos da UFPE e da UFRPE. Com relação à atividade profissional, 41% dos 

entrevistados trabalham enquanto os 59% restantes apenas estudam. Dos que trabalham, 

46% desempenham atividade de docência, 52% atuam em outra atividade e 2% não 

responderam. 

 Quando questionados sobre os motivos que os levaram a escolher o curso, o mais 

citado foi “identificação com a profissão” (43,0%), seguido de “busca do conhecimento” 

(35,0%), “mercado de trabalho favorável” (9,0%), “altruísmo” (6,0%), seguido de “outros” 

(4,2%) e “questões pessoais” (2,8%). Por sua vez, quando indagados sobre seu futuro 

profissional e área de atuação que pretendem se estabelecer, a grande maioria almeja 

seguir carreira acadêmica ensinando em instituições de ensino superior (23%). Em seguida 

são citados o ensino básico (pública e particular respectivamente) (16% e 17%) e a área de 

pesquisa (15%). A área fiscal (12%) e perícia criminal (11%) foram as menos citadas pelos 

alunos entrevistados.  
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Experiência com o conteúdo “Filogenia”: percepção dos alunos 

 Sobre a existência de aulas sobre regras de classificação geral dos seres vivos e de 

Sistemática Filogenética as freqüências variaram: enquanto 56% dos licenciandos afirmam 

ter tido aulas sobre regras de classificação, 44% alegam não terem visto o assunto. Por 

outro lado, somente 35% dos alunos alegam ter tido contato com a Sistemática 

Filogenética em alguma disciplina e a maioria (65%) afirma que este assunto não foi 

contemplado em nenhuma disciplina até o momento do curso. 

 A grande maioria (90%) dos alunos considerou que as informações recebidas sobre 

Sistemática Filogenética foram insuficientes. Apenas 10% consideraram tal conhecimento 

adequado. Ninguém afirmou ter recebido informações excessivas sobre o assunto. 

Indagados sobre as causas para a formação insuficiente na área de Filogenia, as 

respostas mais freqüentes foram a falta de atividades práticas relacionadas ao assunto 

como a construção de cladogramas e a forma fragmentária com que os conteúdos 

pertinentes à sistemática (independente do táxon) são trabalhados na graduação (Tabela 

1). 

 
Tabela 1. Freqüência de respostas dos alunos amostrados quanto a 
insuficiência do conhecimento sobre Sistemática Filogenética. 

Categorias % 
Conteúdo muito abstrato 16,0 
Conteúdo muito recente 5,4 
Falta de formação dos professores 11,2 
Despreparo dos alunos 7,0 
Falta de atividades práticas 23,4 
Conteúdo muito fragmentado 23,4 
Falta de bibliografia adequada 13,6 

 
  

Os alunos puderam expor no questionário suas concepções em relação à carga 

horária de disciplinas específicas da biologia como zoologia, botânica, genética, entre 

outros. Com exceção de botânica e zoologia, cujas cargas horárias foram consideradas 

adequadas em geral, para todas as outras disciplinas os licenciandos consideraram a 

carga horária reduzida ou muito reduzida (Fig. 1). 
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Figura 1. Percepção dos licenciandos em Biologia da UFPE e UFRPE quanto à adequação da 

carga horária reservado pelo curso às diferentes áreas do conhecimento biológico (em 

percentagem). 

 
 Foram comparadas com um teste t as escalas de importância (de 1 a 5, conforme 

descrito no questionário) as médias de carga horária “real” - que os alunos efetivamente 

recebiam sobre um tópico - e a carga horária “ideal” – a que eles gostariam de ter (Tabela 

2). Houve diferença significativa entre as médias (P = 0,0001), confirmando que a carga 

horária considerada ideal pelos alunos é invariavelmente superior à real para todas as 

disciplinas específicas da Biologia.  

 
 
Tabela 2. Escalas de importância de carga horária real e ideal das áreas da 
Biologia contemplados no curso, segundo a percepção dos alunos. 

Disciplinas Real Ideal 
Genética 2,38 3,99 
Cito/Histo/Embriologia 2,24 4,28 
Evolução 1,95 3,79 
Botânica 3,27 3,84 
Ecologia 2,21 4,11 
Fisiologia 2,30 4,14 
Zoologia 2,95 4,22 
Bioquímica/Biofísica 2,43 3,62 
Sistemática 2,34 3,45 

 
 

 Em questão aberta sobre o que entendem por Sistemática Filogenética, as 

respostas também variaram e uma quantidade considerável de alunos (cerca de 40%) não 

respondeu a essa questão (Tabela 3). 
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Tabela 3. Categorias de respostas dos alunos sobre o conceito de Sistemática Filogenética e 
suas respectivas freqüências relativas. Mais de uma opção possível (N = 404). 

Categorias % 
“Classificação dos seres vivos” 19,1 
“Classificação dos seres de acordo com características adquiridas ao longo da 
sua evolução” 

9,5 

“Classificação baseada em genética e biologia molecular” 14,2 
“Agrupamento dos seres que compartilham semelhanças” 7,3 
“Modo de demonstrar relações de ancestralidade e descendência” 5,0 
“Método de demonstrar o parentesco e o surgimento de novas espécies” 2,4 
“Estudo da compreensão sobre a origem e a evolução dos grupos” 3,0 
Não responderam 39,5 
  

 Traçando-se um paralelo entre a melhoria da inserção do conteúdo Sistemática 

Filogenética com a melhoria do próprio curso, foram colhidas sugestões entre os 

licenciandos. Entre as diversas respostas, as mais citadas foram a melhor distribuição 

entre as aulas teóricas e práticas com mais ênfase nas práticas e professores melhores 

qualificados com conhecimentos específicos em práticas educacionais vinculando os 

conteúdos específicos da biologia com situações reais de ensino-aprendizagem (Fig. 2). 

 

Figura 2. Sugestões de melhoria para o curso de acordo com as concepções dos alunos 
amostrados. 

 

A maioria dos entrevistados considera muito importante aprender assuntos e 

conceitos relacionados à Sistemática Filogenética no curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas, considerando também que tal tema seja de suma importância para se ensinar e 

tornar o conhecimento científico relativo aos padrões de organização da biodiversidade 

coerente e significativo para alunos da educação básica (Fig. 3). 
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Figura 3. Concepções dos Licenciandos sobre a importância de estudar (no 
ensino superior) e ensinar (no ensino básico) sistemática filogenética. 

  
Com relação ao motivo ou razão de os alunos considerarem importante a 

aprendizagem de Sistemática Filogenética no curso de licenciatura em ciências biológicas, 

a maioria deixou de responder tal questionamento. Dentre as principais respostas a essa 

motivação estão a aquisição de conhecimento para melhor qualificação profissional, a 

compreensão de padrões para uma classificação coerente, bem como a concepção de que 

tal conteúdo pode servir de base para outros e a importância de relacionar a diversidade 

dos seres com o processo evolutivo (Tabela 4). 

  
Tabela 4. Concepções dos alunos quanto à importância de se estudar 
os conceitos e conteúdos pertinentes à Sistemática Filogenética. 

Categorias % 
Atualização e qualificação profissional 15,0% 
Conhecimento básico para outros conteúdos 11,6% 
Importante relacionar diversidade com evolução 11,3% 
Facilita a compreensão da biodiversidade 11,1% 
Reconhecer ancestralidade em comum 1,7% 
Facilita a compreensão da classificação dos organismos 12,6% 
Não responderam 36,7% 

 
 
 Solicitados a explicar a importância do ensino de Filogenia na educação básica, a 

maioria dos licenciandos (45,0%) afirmou que tal conteúdo ajuda na compreensão da 

biodiversidade, 35,0% consideram que é mais uma forma de classificar os seres, 15,0% 

reconhece que o assunto é cobrado nos vestibulares e apenas 5,0% assume que o 

conteúdo é contemplado nos livros didáticos. 

 Por outro lado, quando questionados se se sentiam preparados e seguros para 

ensinar os conteúdos de sistemática filogenética, o padrão de respostas foi outro. Apesar 

de a maioria considerar importante tanto aprender (no curso de licenciatura) quanto ensinar 

(na educação básica) tais conceitos, a grande maioria (72%) não se sente segura para 
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transpor tais conhecimentos, enquanto apenas 7% afirmam dominar o conteúdo, e 21% 

não responderam a esta questão. 

 
Experiência com o conteúdo “Filogenia”: percepção dos professores 

 Com relação aos professores, um total de 27 professores respondeu aos 

questionários. Todos os professores que fizeram parte da amostra eram professores da 

área Zoológica ou correlatas, porém nem todos ministravam disciplinas aos cursos de 

licenciatura investigados. 

 Os períodos para os quais os professores lecionavam foi variável. Mas podemos 

destacar que na UFPE, as disciplinas de cunho zoológico são oferecidas a partir do 

terceiro período e que na UFRPE, a partir do segundo. Diversificada também foram as 

linhas de pesquisa dos professores amostrados. Essas variaram desde entomologia 

médica e agrícola a sistemática molecular e genética da conservação. 

 Quando indagados se ensinavam sobre regras de classificação dos seres vivos em 

suas disciplinas, a grande maioria (89,0%) afirmou que sim, enquanto 11,0% responderam 

negativamente. Com relação aos conteúdos e conceitos abordados quando apresentavam 

as regras de classificação, os professores listaram em ordem decrescente de freqüência: 

regras de nomenclatura, escolas sistemáticas, conceito de espécie, conceitos filogenéticos. 

 No que diz respeito à freqüência dos professores amostrados que contemplam o 

conteúdo de Sistemática Filogenética nas disciplinas que lecionam podemos verificar que a 

maioria (67,0%) afirma abordar tal conteúdo. Aos professores que não abordam a 

Sistemática Filogenética foi questionada a razão da ausência desse tema em suas aulas. 

As respostas mais freqüentes foram o fato de o conteúdo ser muito recente, além de muito 

abstrato e dispensável, a falta de bibliografia adequada e a falta de consenso das idéias 

básicas do assunto. 

 Por sua vez, foi perguntado aos professores que abordam o tema em sua disciplina 

em que momentos do conteúdo programático o assunto é contemplado. A maioria (66,7%) 

afirmou que Filogenia é abordada de forma contínua no decorrer da disciplina, enquanto 

33,3% afirmam que só trabalham o assunto no início da disciplina. 

 Quanto à importância de ensinar conteúdos e conceitos relacionados à Sistemática 

Filogenética, tanto para os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas quanto para a 

educação básica, a maior parte dos professores amostrados afirma que tal conteúdo é 

importante e necessário (Fig. 4).  
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Figura 4. Freqüência de respostas dos professores amostrados sobre a importância do 
conteúdo Sistemática Filogenética para os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e para 
a educação básica.  
 

 Os professores justificam que tal conteúdo é importante, tanto para os alunos de 

licenciatura, quanto para alunos da educação básica, por que esse tema é necessário para 

um entendimento completo e coerente da diversidade biológica, principalmente por 

contextualizar essa diversidade dentro de um cenário evolutivo. Os docentes que não 

consideram importante ensinar sobre Sistemática Filogenética, principalmente na 

educação básica, justificam que o assunto é muito complexo, muito abstrato e que não cai 

no vestibular, portanto não é necessário. 

 No que diz respeito ao que os professores amostrados entendem sobre Sistemática 

Filogenética, as respostas foram variadas e todos responderam a essa questão (Tabela 5). 

 
 
Tabela 5. Categorias de respostas positivas dos alunos sobre o conceito de Sistemática 
Filogenética e suas respectivas freqüências relativas. 

Categorias % 
Hipótese sobre a evolução de um grupo 29,6 % 
Agrupamento de táxons com relação ao parentesco e sua evolução 18,5% 
Sistematização hierárquica da diversidade biológica num contexto evolutivo 7,4% 
Hipótese das relações de ancestralidade e descendência das linhagens 7,4% 
 
 As sugestões para melhoria do curso de licenciatura em ciências biológicas dadas 

pelos docentes também foram muitas e diversificadas, porém algumas sugestões diferem 

daquelas dos estudantes de licenciatura. As sugestões mais citadas foram a ampliação da 

carga horário do curso com uma abordagem unificada entre os professores, maior 

integralização e atualização dos temas e disciplinas, bem como uma ampliação do acervo 

das bibliotecas (Fig. 5). 
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Figura 5. Sugestões de melhoria para o curso de acordo com as concepções dos professores 
amostrados. 
 

DISCUSSÃO 
 

Formação do licenciando: integração entre conhecimento específico e pedagógico 

 Quando nos deparamos com a necessidade de inserir um tema (ou abordagem) 

inovador e dinâmico na estrutura curricular de um curso superior, o primeiro passo a ser 

seguido é realizar um diagnóstico do universo pedagógico no qual o tema será introduzido. 

Nesta pesquisa, partimos da necessidade de investigar o que pensam e o que sabem 

sobre o conteúdo Sistemática Filogenética os principais atores diretamente envolvidos: 

professores e alunos. A partir deste rico painel, podemos tecer algumas considerações. 

 Em primeiro lugar, é vital caracterizar a identidade do aluno de licenciatura. Neste 

trabalho, observamos que o aluno “típico” trabalha, e boa parte inicia suas atividades como 

professores antes mesmo de terminarem o curso. Essa inserção se dá tanto na escola 

pública, espaço carente de professores onde eles assumem cargos de "substitutos" 

temporários, quanto em colégios particulares, onde trabalham como estagiários. Como 

conseqüência, os alunos dispõem de menos tempo para realização de estágios de 

pesquisa, leituras adicionais, participação em eventos científicos e de extensão, o que 

pode comprometer a qualidade do futuro profissional. 

 O processo de formação de professores de Ciências Biológicas, principalmente na 

graduação, reflete a estrutura dos cursos de licenciatura que muitas vezes está moldado a 

partir de dois aspectos básicos: uma formação científica básica e uma formação psico-

sociopedagógica geral (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1993). Os principais problemas 

verificados por alunos de licenciatura em Ciências Biológicas são aqueles relacionados 

com a estrutura do curso (JANKOWSKI, 2006). Nas estruturas curriculares ainda persistem 
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aspectos dificultadores de um ensino adequado como currículos fragmentados e 

desvinculados da realidade escolar, ausência de relação teoria e prática e formação 

conteudista. 

 Pimenta (1999) destaca que para saber ensinar não bastam a experiência e os 

conhecimentos específicos, pois se fazem necessários saberes pedagógicos e didáticos. 

De acordo com Moreira (2002), na formação docente deve-se evitar a dissociação usual 

entre o ensino dos conteúdos específicos e o ensino das disciplinas pedagógicas, 

proporcionando uma formação integradora. 

 Os resultados obtidos e o suporte do referencial teórico estudado confirmam as 

conclusões de Candau (1999) e Alves (2002), ao ressaltarem a importância da articulação 

entre o ensino dos conteúdos específicos e o ensino das disciplinas pedagógicas, na 

formação do professor. Os licenciandos desta pesquisa parecem estar cientes disso; suas 

sugestões para melhoria do curso apontam para a necessidade de professores mais bem 

qualificados com conhecimentos específicos em práticas educacionais vinculando 

conteúdos específicos da biologia com situações reais de ensino-aprendizagem.  

 Aumentar a carga horária dos cursos em questão não é panacéia; é necessário se 

pensar em uma forma concisa e coerente de integralizar as disciplinas de forma a abordar 

a biodiversidade de maneira holística e dinâmica.  

 Destacou-se também nesta pesquisa a importância e a necessidade percebida por 

alunos e professores de uma maior integração entre aulas teóricas e aulas práticas, sejam 

elas de campo ou laboratório. Essas aulas práticas servem a diferentes funções para 

diversas concepções do papel da universidade, do curso de licenciatura e da forma de 

aprendizagem. No caso de um currículo que focaliza primordialmente a transmissão de 

informações, o trabalho em laboratório é motivador da aprendizagem, levando ao 

desenvolvimento de habilidades técnicas e principalmente auxiliando a fixação, o 

conhecimento sobre os fenômenos e fatos (KRASILCHIK, 2000). 

 Percebe-se, nos resultados obtidos, que as sugestões estão intimamente 

relacionadas com os problemas detectados pelos alunos em relação ao curso e está 

diretamente associada à expectativa de que os conhecimentos adquiridos fossem 

diretamente aplicáveis, e que a sua formação estivesse mais voltada para as atividades 

práticas. 

 

Desafios para a inclusão de uma abordagem evolutiva e filogenética 

 As disciplinas dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas têm de ir além da 

veiculação de informações específicas: devem permitir a discussão da atuação didático-

pedagógica dos educadores à vista dos recursos e métodos que escolheram e utilizam. 
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 Percebem-se dificuldades na formação do professor quanto ao ensino de Ciências 

pela resistência a novas metodologias, por mais simples que sejam. Não se investe na 

formação do professor reflexivo, mas na formação de professores capazes de passar 

informação, conteúdo de programas. Não se questiona se o professor é capaz de pensar a 

respeito do que ensina (BUCK, 2002). 

 A Evolução deve ser considerado como eixo unificador das disciplinas biológicas 

fornecendo aos estudantes uma base teórica consistente para ajudá-los a entender o 

mundo natural. Disciplinas que requerem um componente histórico mais forte, como 

Zoologia, Genética e Botânica, por exemplo, não podem ser ensinadas sem um suporte 

evolutivo. 

 Segundo Hillis (2007), é preciso integrar evolução ao longo dos cursos de Biologia, 

sem limitá-la a uma única disciplina no final do curso. As disciplinas, principalmente 

aquelas relacionadas à biodiversidade, devem promover a discussão de como a Evolução 

é fundamental para se fazer comparações entre os organismos deixando claro que os 

seres vivos não são entidades fixas. 

 De acordo com Raw (2003), a sistemática biológica moderna deveria ser incluída 

como disciplina obrigatória no currículo universitário de biologia. Para ele, deveriam ser 

apresentados, já no início do curso, os fundamentos dessa ciência, que certamente serão 

úteis durante o aprendizado e, depois, na vida profissional. 

Os alunos tendem a se concentrar na aprendizagem individual das linhagens como 

entidades distintas e, com isso, perdem a perspectiva de que todos os taxa são conectados 

através da evolução. A maioria dos estudantes pode dominar (memorizar) as 

características de, por exemplo, artrópodos e anelídeos. Porém, ainda lutam, muitas vezes, 

quando se trata de reconhecer um grau de parentesco entre eles. Em parte, isso é reflexo 

das estratégias de ensino predominante uma vez que os alunos concentram-se naquilo 

que o professor enfatiza durante as aulas (STAUB et al., 2006). 

 É necessário unir esforços no sentido de ensinar a diversidade dos seres vivos 

dentro de um contexto filogenético e, portanto, evolutivo. Usando a Sistemática 

Filogenética como ferramenta na abordagem do ensino de zoologia, esse tema deixa de 

ser mais do que uma novidade utilizada por alguns professores de forma isolada, e passa a 

fazer parte do currículo com um impacto muito mais duradouro sobre a qualidade da 

educação científica. 

 A insuficiência das informações sobre Sistemática Filogenética no curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas parece estar diretamente relacionada com a falta de 

atividades práticas relacionadas ao assunto, como a construção de cladogramas e a 

fragmentação dos conteúdos pertinentes à sistemática. 
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 Dentro desse contexto, é muito importante que os alunos compreendam que as 

linhagens se constituem em grupos hierarquicamente aninhados e saibam quais 

características são exclusivas dos membros daquele grupo e que características eles 

compartilham com outros grupos próximos (HILLIS, 2007).  

 Qualquer curso ligado à área biológica necessita abordar esse tema no decorrer de 

todas as disciplinas visando um melhor entendimento da diversidade biológica. A 

Sistemática Filogenética é um consolidado de reconhecimento da biodiversidade em um 

contexto histórico e evolutivo. Portanto, torna-se imprescindível tal conhecimento para a 

formação de licenciados em Ciências Biológicas. Nesse sentido, passaria a ser natural 

interpretar a diversidade biológica. Além disso, os alunos perceberão que o homem é 

também fruto desse processo histórico. 

 Os conteúdos e conceitos relacionados à Sistemática Filogenética estão sendo 

inseridos ainda de forma limitada nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas. 

Apesar de a maioria dos professores que fizeram parte da amostra afirmar que 

contemplam conteúdos pertinentes à Sistemática Filogenética, poucos alunos 

reconheceram que tal conteúdo foi abordado nas aulas de Biologia. Nesse caso pode-se 

inferir que os alunos não construíram conhecimento significativo sobre o tema a ponto de 

esquecê-lo. Outro dado agravante consiste na grande quantidade de alunos que, mesmo 

afirmando que assistiram aulas sobre o assunto, não responderam à questão sobre o que 

eles entendiam como Sistemática Filogenética. 

 De acordo com as respostas obtidas sobre o conceito de Sistemática Filogenética 

podemos identificar duas categorias semânticas. Em uma categoria considera-se a 

Sistemática Filogenética como um sistema de ordenação dos seres vivos 

independentemente da presença de critérios estabelecidos. Na outra, a Sistemática 

Filogenética é tida como uma representação histórica dos seres vivos. 

 Para contemplar e compreender a diversidade dos seres vivos de uma maneira 

holística se faz necessário conhecê-la de forma comparada. Muito mais que descrever um 

rol de características grupo a grupo é preciso explicar os processos e padrões evolutivos 

que geraram tal diversidade. 

 Quando se discute sobre classificação biológica deve-se levar em consideração que 

esse termo significa ao mesmo tempo processo e produto. É necessário mostrar a 

importância de se usar classificações baseadas em grupos reais, com relações de 

parentesco definidas, para entender a evolução dos grupos e dos seus caracteres 

(morfológicos, ecológicos, comportamentais). 

 Os alunos de licenciatura amostrados acreditam que é de suma importância fazer 

uso de uma abordagem filogenética e, portanto, histórica ao abordar o conteúdo zoológico. 
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Porém, a maioria desses mesmos alunos não se sente preparados para transpor esses 

conteúdos para a educação ao nível fundamental e médio. 

 De acordo com Araújo-de-Almeida e colaboradores (2007), não é possível ensinar 

Zoologia, em qualquer nível de ensino, sem o aporte teórico e metodológico da Sistemática 

Filogenética. Como o conhecimento filogenético é uma abordagem com peculiaridades 

especiais, torna-se desafiador para o processo de ensino de zoologia, algumas medidas 

integradas devem ser tomadas para que o aluno possa construir conhecimentos 

esclarecedores durante a sua formação. Desse modo, é preciso haver maior interação 

entre os professores de uma mesma disciplina, especialmente no momento de se abordar 

e valorizar pontos de integração da Sistemática Filogenética com a informação zoológica. 

Torna-se imprescindível, dentro deste contexto, a mobilização de esforços de caráter 

coletivo de dedicação e do aprimoramento das condições de ensino das disciplinas que 

tratam da biodiversidade, principalmente da zoologia. 

 Na atualidade, a busca por metodologias de ensino que levem a um 

aprofundamento em uma área de conhecimento que exige abstrações, embasamento de 

filosofia da ciência, compreensão de métodos e de implicações de hipóteses é um enorme 

desafio, que não pode ser mais ignorado. Assim, o professor deve trabalhar no sentido de 

despertar e cultivar o interesse pela ciência básica, além de buscar a interação com outros 

profissionais que possam contribuir para a construção dos saberes necessários à formação 

do educando numa perspectiva interdisciplinar. 

 Uma vivência didático-pedagógica integradora e interdisciplinar permite a 

construção de conhecimento científico significativo sobre Zoologia, dentro de um contexto 

evolutivo e comparativo, além de contribuir para demonstrar a importância da Sistemática 

Filogenética na compreensão e sistematização da biodiversidade. Através desse tipo de 

procedimento consegue-se atingir um nível de interesse maior por parte dos estudantes 

uma vez que o ensino se torna muito mais dinâmico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Geralmente, as mudanças nas idéias científicas tornam-se parte do ensino 

universitário e, em seguida, são inseridas nos cursos de licenciatura, em livros didáticos e, 

finalmente, tornam-se parte do currículo da educação básica. Mudar para adequar os 

currículos de Biologia, em qualquer nível de ensino, não é tarefa simples. Apesar disso, 

abordagens contextuais têm sido propostas contribuindo para tornar as aulas de ciências 

mais desafiadoras, estimulando o desenvolvimento de habilidades científicas e 

promovendo uma compreensão mais profunda e adequada dos próprios conteúdos. Para 
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tanto, é essencial investir na melhoria da formação dos professores alertando-os para 

dificuldades históricas no desenvolvimento do conhecimento científico. 

 Os achados aqui sistematizados têm um caráter inconcluso, pois não se constituem 

em um corpo acabado de conhecimentos. Outros estudos sobre a inserção da Sistemática 

Filogenética não somente em cursos superiores como também na educação básica trarão, 

por múltiplos olhares, complementaridade. Nossa intenção, nesse momento, é integrar 

esforços aos que já vem sendo construído nessa área, para contribuir com a formação de 

professores de Biologia. Entendemos que a pesquisa e a reflexão, nesse sentido, podem 

proporcionar uma melhor compreensão da realidade do ensino, ajudando a enfrentar a 

complexidade, e as condições históricas que o influenciam. 

 Pretendemos que o ensino de biologia a partir do tema “Sistemática Filogenética” 

seja uma ferramenta que articule saberes no sentido de tratar o fenômeno da 

biodiversidade de uma forma que o conhecimento aprendido sirva de instrumento para a 

compreensão da dinâmica da vida. Que estes saberes da atual contemporaneidade 

articulados a conceitos e conteúdos do programa de ensino contribuam para o 

desenvolvimento de competências que permitam aos estudantes perceber os padrões que 

regem a grande diversidade de seres vivos no nosso planeta. 

 Romper a fragmentação em uma área de ensino demanda novos paradigmas de 

ensino na área. Isso implica mudanças de cultura escolar, de cultura do professor e de 

estruturação didática e cognitiva dos conteúdos. 
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Prezados alunos, este questionário tem por objetivo verificar as percepções dos estudantes sobre o curso de 
licenciatura em ciências biológicas, bem como verificar como ocorre a inserção de conteúdos relacionados a 
sistemática filogenética. Esta pesquisa não tem nenhum caráter avaliador ou fiscalizador. Esperamos contar 
com sua sinceridade nas respostas. Gratos pela atenção e colaboração. 

 
QUESTIONÁRIO  PARA  ALUNOS  DE   LICENCIATURA  EM  CIÊNCIAS  BIOLÓGICAS 

1-Período:  (   ) 1o/2º  (   ) 3o/4º  (   ) 5o/6º  (   ) 7o/8º  
2-Você trabalha? 
(   ) não         (   ) sim. Caso sim, em docência? (   ) não (   ) sim 
3-Qual o motivo de estudar Licenciatura em Ciências Biológicas? 
(   )identificação com a profissão (vocação, realização pessoal) 
(   )altruísmo (ajuda ao outro, interesse social, condições de saúde) 
(   )busca do conhecimento (interesse científico, pesquisa) 
(   )mercado de trabalho 
(   )questões pessoais e influência familiar 
(   )outros. Qual?________________________________________________________________ 
4-Como deseja exercer a profissão? 
(   )escola particular (ensino fundamental/médio) 
(   )escola pública (ensino fundamental/médio) 
(   )ensino superior 
(   )pesquisador(EMBRAPA) 
(   )fiscal (IBAMA) 
(   )outros(perito criminal, consultor) 
5-Com relação a carga horária das áreas do conhecimento do curso de licenciatura em ciências biológicas 
avalie atribuindo valores de 1 (muito reduzida) a 5 (excessiva) cada uma das disciplinas listadas abaixo: 
(   )Genética     (   )Botânica  (   )Zoologia  
(   )Cito/Histo/Embriologia   (   )Ecologia  (   )Bioquímica/Biofísica  
(   )Evolução     (   )Fisiologia   (   )Sistemática 
6-Com relação a sua percepção enquanto aluno/licenciando atribua valores de 1 a 5 avaliando a importância 
ou a prioridade de cada uma das disciplinas listadas abaixo para sua formação: 
(   )Genética     (   )Botânica  (   )Zoologia  
(   )Cito/Histo/Embriologia   (   )Ecologia  (   )Bioquímica/Biofísica  
(   )Evolução     (   )Fisiologia   (   )Sistemática 
7-Você teve, em algum momento do curso, aula sobre regras de classificação dos seres vivos? 
(   ) não (  ) sim. Caso sim, em que disciplina (s)?_______________________________________________ 
8-Você teve, em alguma disciplina, contato com a sistemática filogenética? 
(   ) não (  ) sim. Caso sim, em que disciplina (s)?_______________________________________________ 
9 - Neste curso, até o momento, sua formação recebida sobre filogenia pode ser considerada: 
(   ) insuficiente                        (   ) adequada                      (   ) excessiva 
Caso sua resposta anterior foi “insuficiente”, a quê você atribui essa insuficiência? Mais de uma opção 
possível. 
(   ) conteúdo muito abstrato       (   ) falta de atividades práticas 
(   ) conteúdo muito recente          (   ) conteúdo muito fragmentado 
(   ) falta de formação dos professores   (   ) falta de bibliografia adequada 
(   ) despreparo dos alunos 
10-Você acha importante estudar Sistemática Filogenética no seu curso de graduação? 
(   ) não (   ) sim. Porquê?__________________________________________________________________ 
11-Você acha importante ensinar esse assunto no ensino fundamental e médio? 
(   ) não (   ) sim 
Por quê? Mais de uma opção possível. 
(   ) é cobrado nos vestibulares   (   ) é contemplado nos livros didáticos 
(   ) é mais uma forma de classificar os seres vivos (   ) ajuda na compreensão da biodiversidade 
12-Você se sente preparado e seguro para transpor os conceitos relacionados a Sistemática Filogenética para 
o ensino da biodiversidade na educação básica? 
(   ) não (   ) sim 
13-O que você entende por Sistemática Filogenética? 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Apresente três sugestões para melhorar o ensino do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas: 
1º:____________________________________________________________________________________ 
2º:____________________________________________________________________________________ 
3º:____________________________________________________________________________________ 
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  Prezados professores, este questionário tem por objetivo verificar as percepções dos estudantes 
sobre o curso de licenciatura em ciências biológicas, bem como verificar como ocorre a inserção de conteúdos 
relacionados a sistemática filogenética. Esta pesquisa não tem nenhum caráter avaliador ou fiscalizador. 
Esperamos contar com sua sinceridade nas respostas. Gratos pela atenção e colaboração. 
 

QUESTIONÁRIO  PARA  PROFESSORES  DO CURSO DE   LICENCIATURA  EM  CIÊNCIAS  
BIOLÓGICAS 

1-Que disciplinas você ensina para a licenciatura em ciências biológicas? 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
2-Para qual (quais) período (s)?   
(   ) 1o/2º  (   ) 3o/4º  (   ) 5o/6º  (   ) 7o/8º  
3-Qual sua linha de pesquisa? 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
5-Na sua disciplina você ensina sobre as regras de classificação dos seres vivos? 
(   ) não (  ) sim 
Caso sim, liste resumidamente os conteúdos e conceitos abordados: 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
6-O conteúdo de sistemática filogenética é abordado na disciplina que você ensina? 
(   ) não. (Segue para a questão 7)  
(   ) sim. (Segue para a questão 8) 
7-A quê você atribui a ausência do tema “Filogenia” nas suas aulas? Mais de uma opção possível. 
(   ) conteúdo não é necessário    (   ) falta de atividades práticas 
(   ) conteúdo muito recente          (   ) conteúdo muito abstrato    
(   ) alunos sem formação prévia adequada  (   ) falta de bibliografia adequada 
(   ) falta de consenso das idéias básicas  (   ) você não domina o conteúdo 
8-Caso a resposta da questão 6 foi “sim”, em que momentos o tema é abordado? 
(   ) no início da disciplina 
(   ) no final da disciplina 
(   ) no decorrer da disciplina, de forma contínua 
9-Você acha importante ensinar Sistemática Filogenética para os alunos de licenciatura? 
(   ) não (   ) sim.  
Porquê?_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
10-Você acha importante ensinar esse assunto no ensino fundamental e médio? 
(   ) não (   ) sim 
Por quê? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
11-O que você entende por Sistemática Filogenética? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
12-Apresente três sugestões para melhorar o ensino do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas: 

1º:____________________________________________________________________________________ 

2º:____________________________________________________________________________________ 

3º:____________________________________________________________________________________ 
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INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE CIÊNCIAS é uma revista voltada exclusivamente para a 
pesquisa em ensino/aprendizagem de ciências (Física, Química, Biologia ou Ciências Naturais 
quando forem enfocadas de maneira integrada). Somente são aceitos para publicação artigos de: 
1) investigação em ensino/aprendizagem de ciências, propriamente ditos; 2) revisão da literatura 
em uma certa área de pesquisa em ensino/aprendizagem de ciências; 3) fundamentação teórica 
com implicações claras para a investigação em ensino de ciências; 4) metodologia da pesquisa 
educacional com relevância direta para a investigação em ensino de ciências; 5) crítica (ou 
defesa) e comentários sobre artigos publicados na própria revista.  

Todos artigos são arbitrados às cegas por pelo menos dois pesquisadores experientes em ensino 
de ciências. São considerados para arbitragem artigos de qualquer orientação teórica e 
metodológica, enfocando qualquer aspecto do ensino/aprendizagem de ciências, com o 
entendimento de que são originais e que não estão sendo submetidos à publicação em outras 
revistas. São apreciados trabalhos em português, espanhol ou inglês; os que forem aceitos serão 
publicados na língua original sem traduções.  

A freqüência inicial é de três números por ano, em abril, agosto e dezembro. O apoio é do 
Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. A 
distribuição é, principalmente, eletrônica, via World Wide Web, ou em disquete. Salvo indicação 
em contrário, é permitida a reprodução de qualquer artigo publicado em Investigações em 
Ensino de Ciências, para uso pessoal e instrucional.  

A submissão de artigos à publicação pode ser feita ao Editor em três vias impressas; na folha de 
rosto deverão constar título, nome(s) do(s)/da(s) autor(es)/autora(s), afiliação institucional e 
resumo no idioma original; a partir da segunda folha, não deverão aparecer dados que permitam 
identificar o(s) autor(es)/autora(s), inclusive referências (i.e., autocitações deverão ser omitidas 
no manuscrito e incorporadas somente após a aceitação do trabalho). Manuscritos que não 
seguirem estas orientações serão devolvidos. Endereço para remessa de artigos: M.A. Moreira, 
Instituto de Física, UFRGS; Caixa Postal 15051, Campus do Vale; 91501-970 Porto Alegre, RS, 
Brasil.  
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REPRESENTAÇÃO E DISTORÇÕES CONCEITUAIS DO CONTEÚDO “FILOGENIA” EM 
LIVROS DIDÁTICOS DE BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO 

 
Welinton Ribamar Lopes & Simão Dias Vasconcelos 

 

Laboratório de Ensino de Zoologia, Departamento de Zoologia, Centro de Ciências 

Biológicas. Universidade Federal de Pernambuco. 
 

 
 

RESUMO 
 

Livros didáticos de Biologia têm sido freqüentemente utilizados como único veículo de 
conteúdos, marcados pela forma fragmentária de organização. Este trabalho objetivou 
analisar a inserção do tema “Filogenia” nos livros didáticos, procurando detectar 
incorreções conceituais e de abordagem que dificultam a compreensão do tema. Os 
critérios para análise fundamentaram-se em quatro eixos temáticos: conteúdo teórico; 
recursos visuais; atividades propostas e recursos para o professor. Foram analisadas treze 
coleções onde apenas cinco (38,5%) contemplavam o assunto “Filogenia”, com níveis 
variáveis de profundidade. Foram encontradas inadequações e impropriedades de 
conceitos como, por exemplo, “Taxonomia” e “Sistemática” apresentadas como sinônimos 
(76,9%); equivalência entre “evolução” e “progresso” (61,5%); concepção de evolução 
numa seqüência linear de modificações dos organismos, recorrendo à analogia da escada 
(53,8%), e associação da evolução como processo direcional (53,8%). Tais distorções são 
agravadas pela ausência de atividades para o aluno e recursos para o professor sobre o 
tema. As implicações didáticas das inadequações observadas são discutidas. 
 
Palavras chave: ensino de biologia, evolução, material didático. 
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REPRESENTAÇÃO E DISTORÇÕES CONCEITUAIS DO CONTEÚDO “FILOGENIA” EM 
LIVROS DIDÁTICOS DE BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Breves considerações sobre o livro didático 

 O livro didático é considerado como uma obra escrita com a finalidade específica de 

ser utilizada numa situação didática (MOLINA, 1988). A escola muitas vezes concebe o 

livro como um instrumento básico das funções pedagógicas exercidas pelo professor. 

Aliada a esta concepção, Lajolo (1996) acrescenta que este pode ter enorme influência na 

qualidade do aprendizado, mas não deve ser o único material de que os professores e 

alunos irão se valer nesse processo. Castilho (1997) também considera que o livro didático 

tem desempenhado papel central nas escolas brasileiras, tornando-se, muitas vezes, o 

elemento direcionador de todo processo de ensino-aprendizagem. Estes livros constituem 

um recurso de fundamental importância, uma vez que representam em muitos casos o 

único material de apoio didático disponível para alunos e professores.  

 O livro didático é uma das fontes de informação científica mais utilizadas em sala de 

aula, constituindo-se em um recurso universalmente aceito, pois assume a função de 

materializar todos os saberes para “ensinar a todos” (MAZZOTTI, 2005). Veicula um 

conhecimento reduzido quando comparados às obras originais, como artigos científicos e, 

por apresentar o assunto de modo simplificado, propicia ao professor segurança e 

sistematização dos conteúdos (SILVA & TRIVELATO, 1999). Massabni e Arruda (2000) 

afirmam que grande parte dos professores encara o conhecimento científico neles contido 

como padrão do que deveriam ensinar a seus alunos. Isso acaba por conferir a esses livros 

o caráter de “critério de verdade” e “última palavra” sobre determinados temas (FREITAG 

et al., 1989).  

 Megid-Neto & Fracalanza (2003) apontam que professores em geral usam o livro 

didático de três formas: (a) simultaneamente com várias coleções didáticas, (b) como apoio 

às atividades de ensino-aprendizagem e, ainda, (c) como fonte bibliográfica, tanto para 

complementar seus próprios conhecimentos quanto para a aprendizagem dos alunos. 

Porém, no decorrer de sua utilização os livros acabam determinando o saber escolar, e 

condicionando escolhas metodológicas, conceituais e organizacionais da sua prática, 

explicitando um modelo de ensino vivenciado na escola e marcando de forma incisiva o 

que se ensina e como se ensina nas escolas (LEMOS, 2006).  
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O livro didático e a veiculação do conteúdo biológico 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) (BRASIL, 2002), o ensino de Biologia deve promover o desenvolvimento de 

competências que permitam ao aluno lidar com as informações, sendo capaz de 

compreender o mundo e agir com autonomia, fazendo uso dos conhecimentos adquiridos. 

Porém, no ensino de Biologia, os conteúdos ainda são marcados pela forma disciplinar de 

organização, revelando-se usualmente fragmentados em áreas como Zoologia, Botânica, 

Genética e Evolução, descontextualizados e lineares, sem mesclar os limites de cada 

campo disciplinar (WAIZBORT, 2001; IVANISSEVICH, 2003; EL-HANI et al., 2004; 

KRASILCHICK, 2004; FREDENOZO et al., 2005). 

 Os manuais didáticos de ensino médio exercem influência crucial sobre os alunos, 

uma vez que o conhecimento científico neles veiculado formará grande parte da base para 

a construção de novos conceitos e representações. Os frutos deste conhecimento 

construído serão trabalhados no ensino superior, razão pela qual a correção conceitual e a 

pluralidade de abordagens devem ser contempladas com o máximo rigor nos livros do 

ensino básico.  

 Livros didáticos de Biologia, em geral, têm apresentado o conteúdo referente a 

seres vivos partindo de um enfoque descritivo-classificatório no qual as espécies são 

exemplos da existência de diferentes linhagens. Dentre as principais críticas aos livros de 

Biologia, destacam-se o tratamento unidirecional dos conteúdos, o dogmatismo e a 

apresentação dos conhecimentos como prontos e sem possibilidade de questionamento 

(COSTA, 2000; WAIZBORT, 2001). Segundo Wortmann et al. (1999), freqüentemente os 

seres vivos são apresentados como um conjunto organizado a partir de um sistema 

classificatório com critérios definidos pelos cientistas. 

 Essas condições contribuem para a produção de um modo textual de classificação 

com função básica de agrupar seres por critérios rígidos e estáticos. Particularmente, 

“Evolução” é um tema freqüentemente ignorado no ensino de Biologia e este processo não 

está intrínseco ao sistema de ordenação dos seres vivos ilustrado nos livros atuais. Assim, 

a discussão sobre a existência de outros modos ou sistemas de categorização, definidos 

por diferentes critérios, acaba sendo excluída do texto didático e, por conseqüência, do 

pensar científico do estudante. 

 Estamos presenciando uma “revolução” filosófica e metodológica nas Ciências 

Biológicas, principalmente no tratamento da biodiversidade, cujo estudo encontra-se 

inexoravelmente associado à Sistemática e à Evolução. Conceitos antes considerados 

verdades imutáveis são agora revistos sob novos métodos de análise, podendo vir a ser 

alterados ou mesmo substituídos, embora poucos autores tenham inserido estas 



 86

abordagens nos livros didáticos. Não nos referimos à listagem de ordens, famílias, gêneros 

e espécies de seres vivos, mas de sistemas diversos de classificação cuja adoção implica 

e requer diferentes formas de abordagem das relações dos seres vivos. Tais 

(re)descobertas da diversidade biológica necessitam ser trabalhadas nos conteúdos e 

materiais de apoio didático de forma a superar a passividade diante dos sistemas 

taxonômicos. 

 

Por que analisar o conteúdo Filogenia ? 

 A diversidade biológica é o objeto central do trabalho da Sistemática, que permite a 

ordenação do conhecimento sobre os organismos, procurando descrever e encontrar 

padrões nessa variabilidade, bem como compreender os processos responsáveis pela 

geração dessa biodiversidade (AMORIM, 2002). Os seres vivos apresentam “elos de 

consangüinidade”, isto é, laços de parentesco que os aproximam uns dos outros. A 

biodiversidade constitui um universo onde todos os indivíduos apresentam semelhanças e 

diferenças, variando no tempo, no espaço e na forma. As semelhanças conferem unidade 

entre os diversos grupos de seres vivos, sendo a identidade garantida pelas diferenças 

entre eles. 

 Sistemas de classificação dos organismos têm sido elaborados desde a 

Antiguidade, os quais têm sido alterados ou reorganizados em função do contexto histórico 

e das compreensões prevalentes sobre os seres vivos. Diversos critérios podem ser 

utilizados para embasar um sistema de classificação, porém frequentemente os critérios 

são conflitantes. A teoria evolutiva defende que as relações de parentesco entre as 

espécies constituem o critério mais apropriado para uma classificação consistente dos 

organismos (AMORIM et al., 2001). Dessa forma, a biologia evolutiva deveria formar um 

eixo integrador envolvendo aspectos intra-disciplinares, interdisciplinares e 

transdiciplinares abrangendo, portanto, conhecimentos em diversas áreas dentro da 

própria biologia e em áreas distintas. 

 O entomólogo alemão Wili Hennig desenvolveu em 1956 uma análise que permite 

resgatar o conhecimento sobre as relações de parentesco entre as espécies. O Método da 

Sistemática Filogenética tornou-se amplamente conhecido a partir de 1966 e de lá até hoje, 

passou a ser considerado o instrumento de sistematização mais adequado para a 

diversidade dos seres vivos. O resultado destas análises gera árvores filogenéticas dos 

grupos biológicos. Nelas, é possível identificar o parentesco entre grupos atuais, entender 

claramente quem é a espécie ancestral e perceber a dinâmica de transformação da vida no 

tempo. O papel da sistemática filogenética é organizar o conhecimento sobre a diversidade 

biológica a partir das relações de parentesco entre os grupos e do conhecimento da 
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evolução das características morfológicas, comportamentais, ecológicas, fisiológicas, 

citogenéticas e moleculares dos grupos (AMORIM et al., 2001), permitindo uma abordagem 

comparativa da vida e diminuindo a distância na classificação entre os seres vivos. 

 A Filogenia constitui uma ferramenta para a análise do padrão evolutivo, de como os 

seres vivos conectam-se ao longo de sua história (GUIMARÃES, 2005). É necessário 

veicular conceitos científicos precisos e corretos no ensino da sistemática no intuito de 

evitar conflitos contextuais que possam resultar em idéias distorcidas, capazes de 

comprometer a compreensão sobre esse tema (CARNEIRO, 2004), especialmente porque 

esse assunto é recente nas escolas. Contudo, alguns livros de Biologia começam a inserir 

este conteúdo, por exemplo, mostrando cladogramas nos capítulos dedicados à zoologia e 

evolução, e contemplando questões de vestibulares. 

 É fundamental compreender como o conhecimento científico acerca da sistemática 

e diversidade de seres vivos é construído/desconstruído/reconstruído no cotidiano dos 

alunos de Ensino Médio. Uma vez que a Filogenia está intimamente relacionada com 

conceitos subjacentes ao conteúdo Evolução, torna-se pertinente também, fazer uma 

análise das representações e das distorções conceituais presentes nos livros didáticos 

amostrados. 

 Diante do exposto e partindo do pressuposto de que os livros didáticos muitas vezes 

reproduzem “o saber a ensinar”, sua análise permite inferir que tipo de informação o aluno 

está sujeito a receber e que escolhas de transposição didática estão agregadas na maneira 

de abordar a sistemática biológica. Este trabalho procurou analisar a representação e/ou 

construção do tema “Filogenia” em livros didáticos de Biologia do Ensino Médio, tendo 

como eixos norteadores as seguintes questões: a) Os livros didáticos contemplam a 

Sistemática Filogenética como conteúdo integrante de seu programa?; b) Como as 

abordagens utilizadas nos livros de Biologia para estudo da Biodiversidade e da 

Sistemática contribuem para o aprendizado significativo desses temas?; c) Qual o grau de 

correção conceitual dos conteúdos trabalhados nos livros?; e d) Existem recursos para o 

aluno e para o professor que contribuem para o aprendizado da Filogenia de uma forma 

integradora? 
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METODOLOGIA 
 
Definição de critérios e seleção dos livros 
 Esta pesquisa foi realizada no Laboratório de Ensino de Zoologia da Universidade 

Federal de Pernambuco, em Recife, de janeiro a abril de 2007. Os critérios para análise 

dos livros didáticos foram definidos e fundamentados em um conjunto de aspectos 

pedagógicos e metodológicos tendo como referenciais os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2002), a proposta do Programa Nacional dos 

Livros Didáticos e as sugestões de Vasconcelos & Souto (2003). 

 Foram analisados treze livros didáticos de Biologia, todos organizados em volume 

único para o ensino médio (Quadro 1). Para a seleção desta amostra, foi realizado um 

levantamento dos livros didáticos de Biologia mais utilizados e/ou adotados por professores 

de biologia das seis maiores editoras do Brasil com base nos Manuais do Candidato e/ou 

Guia do Vestibulando de Instituições de Ensino Superior do país. Todos os exemplares 

foram publicados entre 1998 e 2004. Esta listagem contempla a maioria dos livros didáticos 

utilizados em Pernambuco e são amplamente utilizados nas escolas brasileiras. Tendo 

como elemento norteador o tema “Filogenia”, foram definidos como eixos temáticos, de 

acordo com Vasconcelos & Souto (2003): 1 - Conteúdo Teórico; 2 - Recursos Visuais; 3 - 

Atividades Propostas e 4 - Recursos Adicionais. 

 A partir dos eixos propostos, foi construída uma ficha analítica para delimitação dos 

parâmetros para observação. O preenchimento desta ficha foi antecedido por uma leitura 

criteriosa dos livros a fim de identificar se, e como, o assunto filogenia era trabalhado. Nos 

critérios em que havia itens classificatórios, cada livro só pôde receber um único conceito 

em cada item analisado. 

 

Conteúdo teórico 

 Analisou-se se a obra contemplava o tema filogenia, e, caso positivo, em que 

tópicos do livro o assunto era abordado, qual o nível de profundidade e coerência dessa 

abordagem e o nível de clareza do texto. Averiguou-se também a presença de 

exemplificações de reconhecimento imediato pelo leitor e se os autores deixavam claro que 

a proposta apresentada era uma entre os vários sistemas de classificação utilizados por 

cientistas atualmente. Outro critério de análise envolveu a precisão e a correção 

conceituais de termos-chave para a compreensão do tema, como árvore filogenética, 

cladogramas, sistemática e taxonomia (Quadro 2). 
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Quadro 1. Lista dos livros/coleções de Biologia para o Ensino Médio examinados nesta pesquisa.  
1. Biologia: volume único (Ayrton César Marcondes, 1998. 354 p.)  
Ed. Atual ISBN: 8570569556 
2. Biologia: Coleção Base (Clarinda Mercadante & José Arnaldo Favaretto, 2001. 703 p.)  
Ed. Moderna ISBN 8516023974 
3. Fundamentos da Biologia Moderna (José Mariano Amabis & Gilberto Martho, 2001. 662 p.)  
Ed. Moderna ISBN 851601729x 
4. Biologia: volume único (Clézio Morandini & Luiz Carlos Bellinello, 2001. 527 p.) 
Ed. Saraiva ISBN: 8535700102. 
5. Biologia: volume único (Armênio Uzunian & Ernesto Birner, 2001. 800 p.)  
Ed. Harbra ISBN: 85-294-0222-7 
6. Biologia em Foco (Wanderley Carvalho, 2002. 580 p.)  
Ed. FTD ISBN: 8532250335 
7. Biologia (César da Silva Júnior & Sézar Sasson, 2003. 640 p.)  
Ed. Saraiva ISBN: 978-850204456-2 
8. Biologia para o Ensino Médio (Alba Gaianotti e Alessandra Modelli, 2002. 512 p.) 
Ed. Scipione ISBN: 85-262-4158 
9. Biologia: de Olho no Mundo do Trabalho (Sídio Machado, 2003. 536 p.)  
Ed Scipione ISBN: 85-262-4967-3 
10. Biologia Essencial (Sônia Lopes, 2003. 396 p.)  
Ed. Saraiva  - ISBN: 85-02-04605-5 
11. Biologia Integrada (Luiz Eduardo Cheida, 2003. 565 p.) 
Ed. FTD ISBN: 8532251765 
12. Biologia - Série Brasil (Fernando Gewandsznajder & Sérgio Linhares, 2003. 560 p.)  
Ed Ática ISBN:  8508089074    
13. Biologia: Série Novo Ensino Médio (Wilson Roberto Paulino, 2004. 464 p.) 
Ed. Ática ISBN: 8508094604  
 
 Outros aspectos foram considerados como fruto desses questionamentos: o livro 

apresenta alguma contextualização histórica para abordar os sistemas de classificação dos 

seres vivos? Como essa contextualização pode contribuir para que o estudante 

compreenda a construção e o progresso do conhecimento científico? Os conceitos 

apresentados estão de acordo com aqueles aceitos cientificamente? Há informações que 

podem gerar ou reforçar concepções errôneas sobre Sistemática e Evolução? 

 A análise dos livros visou enfocar as abordagens e os modelos de ensino utilizados, 

permitindo, quando pertinente, fazer um levantamento dos principais pontos de 

comprometimento da aprendizagem da Sistemática e, conseqüentemente, dos temas a ela 

relacionados. Buscou-se identificar distorções conceituais relacionadas ao tema e com 

base na experiência de ensino dos autores, seis equívocos relativamente freqüentes no 

ensino de Filogenia foram testados (Quadro 3). 

 

Recursos Visuais, Atividades Complementares e Apoio ao Professor 

 Na análise dos recursos visuais foram observadas as seguintes características: 

presença e qualidade das ilustrações (cor, realismo, nitidez, escala, proporção, entre 

outros), sua inserção ao longo do texto e o grau de relação entre imagem e o conteúdo 

abordado. Adicionalmente, analisou-se a veracidade das informações contidas nos 

recursos visuais e se estes induziam a interpretações errôneas (Quadro 4). 
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Quadro 2. Critérios para análise do conteúdo teórico referente ao tema “filogenia” em livros didáticos de 
Biologia para o Ensino Médio.  
Critérios Sim Não 
O Conteúdo FILOGENIA é contemplado nesta 
coleção? 

  

O autor deixa claro que a proposta apresentada é 
uma entre as várias possíveis? 

  

 Superficial Razoável Boa Detalhada 
Nível da abordagem do assunto     
 Fraco Regular Bom Muito bom
Nível de clareza do texto     
Grau de coerência entre as informações 
apresentadas 

    

 Não Usa Usa de 
modo 
errado 

Usa de 
modo 

Incompleto 

Usa de modo 
adequado 

Usa o termo “Árvore” ou “Cladograma”?    
Usa o termo “Sistemática” ?     
Usa o termo “Taxonomia” ?     
 

Quadro 3. Distorções/Imprecisões conceituais analisadas nos livros didáticos de Biologia para o 
Ensino Médio. 

Distorções conceituais 
Idéia de evolução como uma seqüência linear de eventos, manifestada em fenômenos que 
se sucedem ao longo do tempo, na qual os seres vivos são apresentados simplesmente 
“enfileirados” onde o antecessor gera o sucessor. 
Analogia da escada ou “scala naturae” categorizando os seres vivos em grupos de seres 
“inferiores”, “intermediários” e  “superiores”. 
Taxonomia como sinônimo de Sistemática. 
Evolução como um processo com finalidade específica, isto é, com objetivo determinado, 
de modo que cada novo caracter surja para “resolver” um problema. 
Equivalência entre os termos “desenvolvimento” e “evolução”. 
Equivalência entre os termos “evolução” e “progressão”, dando a idéia de que evolução 
biológica significa impreterivelmente melhoramento. 

 
 
Quadro 4. Critérios para análise dos recursos visuais referentes ao tema “filogenia” em livros didáticos 
de Biologia para o Ensino Médio. 

Critérios Fraco Regular Bom Muito bom 
Qualidade das ilustrações (nitidez e cor)     
Grau de relação com as informações contidas 
no texto 

    

Inserção ao longo do texto (diagramação)     
Veracidade da informação contida na ilustração     
Possibilidade de contextualização     
Outros: especificar     
 Sim Não 
Induzem a interpretação incorreta ?   
Indicam a fonte da informação ?   

 

 Para avaliar as atividades propostas e os recursos complementares para alunos, 

investigou-se se a obra apresentava textos adicionais, do próprio autor ou extraído de 

literatura de divulgação cientifica, sugestões de leituras complementares que auxiliassem a 
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compreensão do assunto, e se havia estímulo ao desenvolvimento de habilidades e 

atitudes científicas, incluindo propostas de exercícios. Analisou-se ainda se o livro 

estimulava o uso de recursos de informática na compreensão do tema (Quadro 5).  

 Por sua vez, foi analisado se os recursos de apoio ao professor auxiliavam na 

abordagem do tema, e se as referências bibliográficas estavam adequadas e atualizadas. 

Por último, também se avaliou a proposta de leituras complementares e a sugestão de 

utilização de recursos de informática como ferramentas de apoio teórico (Quadro 5). 
 
Quadro 5. Critérios para análise dos recursos e atividades complementares para o aluno e professor, 
referente ao tema “filogenia” em livros didáticos de Biologia para o Ensino Médio. 
Análise dos Recursos e Atividades complementares para o ALUNO Sim Não 
Apresenta textos adicionais que auxiliam a entender o tópico “Filogenia” ?   
Estimula o desenvolvimento de habilidades e atitudes científicas ?   
Propõe leituras complementares sobre o tema ?   
Estimula o uso de recursos da informática na compreensão do tema ?   
Análise dos Recursos e Atividades complementares para o PROFESSOR Sim Não 
Fornece informações teóricas corretas e atualizadas?   
Apresenta exemplos de atividades “práticas” a serem exploradas pelo professor 
ao abordar o assunto ? 

  

Utiliza referências bibliográficas atualizadas ?   
Propõe leituras complementares sobre o tema ?   
A bibliografia complementar sugerida é adequada e atualizada ?   
 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Uma vez que esta pesquisa não teve qualquer caráter fiscalizador ou avaliador, 

optamos por registrar os resultados da análise e apontar as inadequações observadas sem 

mencionar especificamente a qual(is) autor(es) nos referimos. 

 

Conteúdo teórico 

 Das treze obras analisadas, cinco (38,5%) contemplavam o assunto “Filogenia”. 

Destas, apenas uma deixava explícito que a hipótese filogenética apresentada era uma 

entre vários sistemas possíveis de classificação dos seres vivos.  

 O nível da abordagem do tema foi considerado superficial em duas obras (15,4%), 

porque somente mencionava a existência da sistemática filogenética, sem explicar – 

mesmo que em termos gerais - suas bases teóricas. Duas coleções (15,4%) foram 

consideradas razoáveis, porque além de citar, deixavam claro que se tratava de uma entre 

várias formas de classificação dos seres vivos. Um livro (7,7%) foi considerado bom em 

relação à profundidade da abordagem, pois além de apresentar conceitos, permitia ao 

aluno construir e interpretar cladogramas. Quanto à clareza do texto e o grau de coerência 
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entre as informações apresentadas, duas obras (15,4%) foram classificadas como fracas, 

duas (15,4%) regulares e uma (7,7%) foi considerada adequada. Quatro coleções (30,8%) 

apresentaram exemplificação de reconhecimento imediato pelo aluno. Estas incluíram o 

uso de espécies de fácil contextualização e de esquemas e explicações claras e facilmente 

assimiláveis. 

 Sete livros (53,8%) veiculam que os critérios utilizados na classificação lineana são 

arbitrários e outras quatro (30,8%) atribuem a Lineu somente a criação de uma 

nomenclatura binomial sem nenhuma referência sobre o sistema de classificação proposto 

por ele. Desta forma, priorizam um “sistema de nominalização”. Na maioria das obras, este 

sistema de classificação é intitulada pelo próprio autor como “artificial”, baseado nas 

semelhanças estruturais e anatômicas entre as espécies “planejando uma hierarquia” em 

grupos taxonômicos. Esse sistema apresenta uma visão inclusiva dos seres vivos em 

categorias, ou seja, propõe uma hierarquia com categorias mais inclusivas e outras menos 

inclusivas, apresentando não o processo histórico de construção das idéias de Biologia, 

mas seu resultado. Tais obras não apresentaram outra forma de classificação e limitaram-

se em descrever grupos taxonômicos de forma hierárquica e em relatar regras 

internacionais de nomenclatura. A sugestão de que os sistemas de classificação devem 

estar embasados e refletir o processo evolutivo das linhagens aparece evidente em quatro 

(30,8%) obras. 

 A categorização de seres vivos em classificações estanques é motivo de 

controvérsia. Mayr (1998) questiona se é possível uma definição objetiva, não-arbitrária, a 

categorias taxonômicas como gênero, família ou ordem. Para Guimarães (2005), a 

classificação dos seres vivos, baseada apenas nas idéias de Lineu, pode confundir o 

aluno, pois tais idéias tipológicas, além da simplificação, negam o conhecimento oriundo de 

outras áreas da biologia e, há muito, esse essencialismo foi abandonado pela biologia.  

 De maneira geral, detecta-se uma homogeneização dos tópicos trabalhados, o que 

explica parcialmente a limitada abordagem da filogenia tanto no capítulo que trata da 

classificação geral dos seres vivos quanto nos capítulos sobre biodiversidade e evolução. 

A maioria dos livros revela uma disposição linear de informações e uma fragmentação do 

conhecimento que limitam a perspectiva interdisciplinar. Waizbort (2001) sugere que a 

origem do problema de aprendizagem das teorias evolutivas, e conseqüentemente da 

sistemática, por parte de alunos da educação básica reflete esse caráter fragmentário do 

conhecimento, configurando-se em um dos maiores problemas do nosso currículo.  

 Quanto ao momento da abordagem, as cinco obras que contemplam o tema o 

apresentam no capítulo referente à classificação geral dos seres vivos. Destas, três 

retomam a Filogenia na descrição de alguns grupos biológicos e duas fazem essa 
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retomada quando apresentam o tema Evolução. Em onze dos treze livros analisados o 

autor apresenta os grupos ainda de forma estática e fora do contexto evolutivo; descreve 

suas principais características morfofisiológicas, informa sua classificação e destaca alguns 

tópicos como importância ecológica, médica e econômica. De acordo com Amorim (2002), 

essa visão fragmentada das linhagens e de suas características impede que o aluno 

desenvolva um pensamento reflexivo sobre a diversidade biológica fundamentado no 

processo evolutivo. 

 As linhagens são apresentadas nos livros didáticos e, conseqüentemente, nas aulas 

em capítulos separados. Assim são repassadas aos alunos informações relativas às 

características gerais (compartilhadas com outros grupos) misturadas com as 

características próprias (diagnósticas) do grupo. Isso pode causar conflito agravando o fato 

de que o aluno se vê obrigado a memorizar uma grande quantidade de características para 

cada grupo biológico estudado. 

 A intenção aqui não é exigir que os conceitos e as bases teóricas da sistemática 

filogenética sejam ensinados no ensino médio e, portanto, sejam contemplados nos livros 

didáticos de Biologia. A questão é que uma vez que os PCNs orientam que a evolução seja 

o eixo integralizador dos conteúdos em Biologia, usar as filogenias ou cladogramas como 

ferramentas na abordagem da biodiversidade seria coerente com as bases teóricas 

vigentes, tornando o ensino mais dinâmico e significativo. Sabe-se que muitos cursos de 

graduação em Ciências Biológicas sequer oferecem aos alunos a oportunidade de 

conhecer os conceitos e termos relacionados à sistemática filogenética. Esse fato agrava-

se quando voltamos nossos olhares aos cursos de licenciaturas em ciências biológicas.  

 Por outro lado, alguns livros didáticos e vestibulares de grandes universidades 

brasileiras apresentam questões que exigem dos candidatos pelo menos a interpretação 

de árvores filogenéticas simples. Nessas questões, uma compreensão básica de 

“ancestralidade comum”, “características exclusivas”, “características compartilhadas” e 

“novidades evolutivas” assegurariam aos vestibulandos condições para respondê-las. Não 

se trata apenas de adotar uma postura de discurso dentro de um contexto evolutivo. Mais 

que isso, trata-se de usar uma ferramenta, uma representação (a filogenia), que além de 

oportunizar aos alunos a aprendizagem significativa de tais termos e conceitos apresenta 

uma forma dinâmica de organização e de sistematização da biodiversidade. 

 Neste estudo, também detectamos inadequações e impropriedades de conceitos. 

Equívocos conceituais sobre evolução e filogenia, decorrentes de posicionamentos e/ou 

entendimentos equivocados em virtude de dificuldades não-resolvidas no decorrer da 

formação do docente foram registrados em diversos estudos (BIZZO, 1991; SANTOS & 

BIZZO, 2000; ROSA et al. 2002; SANTOS, 2002; CARNEIRO, 2004). A detecção dessas 
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concepções distorcidas é fundamental para abolir a veiculação inexata de conceitos e por 

sua magnitude tem sido alvo de programas oficiais, como o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), do Ministério da Educação. 

 A evolução tem sido abordada de maneira repetitiva utilizando-se sempre os 

mesmos exemplos dando ênfase às teorias e evidências evolutivas e aos mecanismos da 

especiação. Tratada pelos livros didáticos como sendo mais um tópico no rol dos 

conteúdos da biologia, não se evidencia a evolução como eixo integrador que envolve 

todas as áreas da biodiversidade como se destina. 

 Os livros didáticos analisados priorizam a abordagem do evolucionismo em 

oposição ao fixismo e o confronto entre o lamarckismo e o darwinismo. Muitas das 

orientações programáticas estão refletidas apenas na apresentação de eventos isolados da 

evolução dos organismos e na exploração de alguns termos como 'parentesco' e 'ancestral 

comum', algumas vezes associados à interpretação de árvores filogenéticas simplificadas. 

 A idéia de processo evolutivo como uma seqüência linear de modificações dos 

organismos (caracterizando a analogia da escada) esteve presente em 53,8% das 

coleções. Nesta analogia, os livros de Biologia perpetuam a noção de evolução ao longo 

do tempo como se este fosse uma entidade à parte, linear, necessariamente lenta e 

gradual, um equívoco também destacado por Bellini (2006). Os seres vivos são, muitas 

vezes, apresentados enfileirados onde o antecessor gera o sucessor, mais complexo e 

mais aprimorado. 

 Foi constatada a classificação dos seres vivos em ordem crescente de 

complexidade, a qual pode se confundir com a idéia de “aprimoramento”, categorizando-os 

em grupos de seres “inferiores’” “intermediários” e “superiores”. Isso remonta a uma idéia 

influente no pensamento ocidental, a de uma scala naturae que, de acordo com El-Hani 

(2000), permanece nas visões sobre a evolução que enfatizam o progresso e o 

aperfeiçoamento.  

 Os seres vivos não se apresentam na natureza como estão nos livros didáticos, de 

forma linear, como uma scala naturae (GUIMARÃES, 2005). Apesar disso, esta idéia se 

mantém em textos didáticos de biologia em vários níveis de ensino. Não há uma seqüência 

evolutiva para a descrição das espécies vivas como mostram os manuais didáticos 

(BELLINI, 2006). A idéia de uma “escala evolutiva” que termina no homem é uma idéia 

recorrente no pensamento ocidental, mas que desconsidera a concepção moderna de um 

processo aleatório e sem um “propósito pensado, definido” para a evolução (ANTÔNIO, 

2004). 

 Foram encontradas também expressões que transmitem ao aluno a idéia de que o 

processo evolutivo apresenta um objetivo ou uma finalidade (53,8% dos livros) (Quadro 6). 
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Estas idéias refletem o entendimento de que a evolução é um processo com uma 

finalidade específica e de que os organismos se modificam “para” se adaptar ao meio, ou 

ainda que o meio pudesse “induzir a mutação” dos seres. De acordo com Antônio (2004), 

trata-se de erro comum na interpretação da evolução no sentido lamarckiano. 

Corroborando esta idéia, Guimarães (2005) afirma que a adaptação é vista por estudantes 

do ensino médio como um resultado da ação consciente dos organismos que conseguem 

“avaliar” as condições do meio ambiente de forma a poder “escolher” qual o melhor local 

para sua sobrevivência, surgindo geralmente após mudanças do meio ambiente. Estes 

estudantes normalmente acreditam que as modificações no organismo ocorrem sempre em 

resposta a alguma necessidade (SANTOS & BIZZO, 2000). Para eles, a evolução biológica 

significava crescer, desenvolver e melhorar, ou seja, as modificações acontecem sempre 

no sentido de aperfeiçoamento, do progresso. 

 Nenhum processo evolutivo é providencial. A seleção natural, por exemplo, não 

pode equipar uma espécie para encarar novas contingências futuras e também não tem 

propósito ou direção (FUTUYMA, 1992). Para Gould (2001), não se pode esperar uma 

direção consistente na evolução biológica de qualquer linhagem, muito menos uma direção 

a causas finais e eficientes. Isso reforça a idéia equivocada de que grupos atuais 

originaram outros grupos atuais, como na noção de que os homens descendem dos 

chimpanzés, e não que eles possuem um ancestral comum. 

 Os estudantes ainda compreendem a Evolução como melhoramento, crescimento e 

aperfeiçoamento acontecendo a partir de um objetivo determinado (ROSA et al, 2002). Os 

alunos levam para a vida profissional e acadêmica a idéia lamarckista e cartesiana de que 

o homem é o ápice da evolução (WAIZBORT, 2001), confundindo evolução biológica com 

evolução cultural. Esse tipo de confusão faz com que se interprete a teoria de Darwin-

Wallace de uma forma completamente diferente de como a ciência trata da questão, além 

de interpretar a classificação dos organismos como um conjunto de regras fixas para 

chegar a um resultado verdadeiro e definitivo (ibidem). Isso se reflete no resultado de que a 

equivalência entre os termos “evolução” e “progresso” foi encontrada em 61,5% dos livros. 

 Enquanto Lamarck utilizou a palavra “progressão” para definir o surgimento de 

novos grupos de seres vivos, Darwin utilizou o termo “descendência com modificação” para 

caracterizar a diversificação destes (MEGLHIORATTI et al., 2005). O termo 

“desenvolvimento” expressa idéias diferentes da evolução, sendo em Biologia melhor 

adequado na abordagem dos mecanismos envolvidos na formação progressiva de um 

animal a partir do ovo fertilizado, bem como para descrever as fases da vida do ser vivo. 

Porém, em 30,8% das obras analisadas esse termo parece sugerir o processo evolutivo.  
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Quadro 6. Trechos de argumentos presentes nos livros didáticos nos quais se detecta algum grau de 
imprecisão ou distorção conceitual 

Argumento Categoria de distorção conceitual 
“Quanto à filogenia, os moluscos são triblásticos, 
celomados, protostômios, bilatérios e não 
segmentados.” 

Abordagem da filogenia como 
simplesmente descrição de um conjunto de 
caracteres 

“...os artrópodes evoluíram de forma extraordinária 
porque se adaptaram aos diversos habitats” 

Evolução como um processo com 
finalidade específica 

“...os vertebrados surgiram nos ambientes 
marinhos e evoluíram para dominar os ambientes 
terrestres” 

Evolução como um processo com 
finalidade específica 

“Os peixes agnatos originaram os peixes 
condrícties e osteíctes, e estes últimos originaram 
os tetrápodos” 

Evolução como uma seqüência linear com 
grupos atuais se transformando em outros 
grupos atuais 

“Considerados os seres mais evoluídos da escala 
zoológica, os mamíferos distribuem-se por 
praticamente todos os ambientes do planeta” 

Equivalência entre os termos “evolução” e 
“progressão”, Analogia da escada 

“...os peixes adaptaram-se à natação” Evolução como um processo com 
finalidade específica 

“O sistema de classificação lineano é referência 
para a classificação atual” 

Desconhecimento da sistemática 
filogenética 

“A sistemática ou taxonomia é a ciência que 
estuda a classificação dos seres vivos em grupos 
conhecidos por categorias hierárquicas ou táxons” 

Taxonomia como sinônimo de Sistemática 

“A taxonomia ou sistemática é o método de 
classificação dos seres vivos” 

Taxonomia como sinônimo de Sistemática 

“Foi Lineu quem elaborou o sistema de 
classificação universal dos seres vivos” 

Desconhecimento da sistemática 
filogenética, desconsideração da 
contribuição de outros cientistas. 

“A evolução é uma contínua adaptação dos seres 
vivos ao ambiente” 

Evolução linear e direcional 

 
 
 Outro exemplo de distorção conceitual leva em conta que 76,9% das obras 

consideram a Taxonomia e a Sistemática como sinônimos. Sabe-se que, embora 

expressem idéias semelhantes, a Sistemática apresenta como objetivo não apenas 

descrever a diversidade existente elaborando um sistema geral de referência, mas também 

contribuir para a compreensão dessa diversidade. Nesse sentido, as classificações devem 

refletir a história filogenética e, portanto, possibilitar o resgate histórico evolutivo dos 

caracteres e dos organismos atuais. Já a Taxonomia é a ciência responsável por 

descrever, nomear e classificar os organismos, ou seja, é a parte da Sistemática que se 

ocupa das regras e dos princípios a serem usados para nomear, delimitar e classificar os 

organismos. Expressam, portanto, idéias diferentes, e sua fusão pode causar 

interpretações superficiais dos termos. 

 Sabendo que boa parte do conhecimento prévio dos alunos iniciantes em um curso 

superior é construído na educação básica, e que está atrelado ao tipo de informação 

veiculada nos livros didáticos, os dados aqui apresentados permitem inferir como se dá a 

formação de conhecimentos prévios, bem como os equívocos e dificuldades de 

aprendizagem sobre o tema Filogenia. Muitos alunos que terminam o ensino médio 
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enfrentam dificuldades de aprendizagem na graduação; se estas dificuldades fossem 

conhecidas pelos docentes poder-se-ia facilitar sua aprendizagem (LAZAROWITZ & LIEB, 

2006). 

 Yen et al. (2004) afirmam que pesquisas estão sendo realizadas no intuito de 

investigar e compreender como os alunos constroem conceitos relativos à sistemática 

biológica. No entanto, sugerem que a aprendizagem de conceitos norteadores como 

evolução pode ser negativamente afetada por concepções alternativas, ou distorções 

conceituais. Segundo esses autores, é difícil imaginar como a compreensão de assuntos 

como a biodiversidade e seu estado de atual crise possa fazer sentido a alunos sem que 

exista uma base consistente de conceitos relacionados à classificação biológica. 

 De acordo com Dobzhansky (1973) “nada faz sentido em Biologia, exceto à luz da 

evolução”. Portanto, utilizar o conhecimento evolutivo para a classificação dos seres 

aplicando os princípios da Sistemática Filogenética, bem como o uso de noções de 

tectônica de placas e deriva continental para a compreensão de eventos de vicariância, 

poderia ao menos minimizar idéias errôneas que muitos professores e alunos possuem da 

idéia de evolução associada ao progresso e de adaptação ligada à idéia de melhoria. 

 

Recursos Visuais, Atividades Complementares e Apoio ao Professor 

 De modo geral, todas as coleções apresentaram ilustrações atrativas, coloridas e 

adequadas ao projeto gráfico do livro. A grande maioria dos livros é ilustrada com 

desenhos ou fotos coloridas e legendas auto-explicativas. Há, em alguns deles, a 

preocupação excessiva com a diagramação, tornando o livro graficamente semelhante a 

uma revista. Títulos, chamadas, boxes são outros recursos gráficos bastante utilizados. 

Entretanto, os recursos visuais específicos para ilustrar tópicos relacionados à Filogenia 

apresentaram qualidade de regular a boa em relação à cor e nitidez.  

 A maioria das imagens possui boa relação com texto e é inserida adequadamente. 

Porém, em seis (46,2%) dos livros analisados foram encontradas imagens (árvores ou 

cladogramas) que podem induzir à interpretação incorreta. Outro agravante é a falta de 

referência aos autores das ilustrações. Vale ressaltar que, apesar da filogenia ter sido 

contemplada apenas por cinco das treze coleções analisadas, uma das obras analisadas 

apresentou uma árvore como recurso visual em seu livro texto.  

 Carneiro (1997) explica que as imagens podem constituir um bom recurso para 

facilitar a aprendizagem dos conhecimentos, mas deve se refletir sobre a relação entre o 

texto escrito e as figuras, as quais também apresentam um caráter científico. De acordo 

com Nuñez et al. (2003), a discussão sobre as ilustrações dos livros didáticos é alvo de 

inquietações nos professores porque comumente na prática de seleção dos livros 
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didáticos, a qualidade gráfica prevalece ao conteúdo. Tradicionalmente, figuras, gráficos e 

diagramas são utilizados nos livros didáticos como recursos para facilitar a compreensão 

dos conteúdos teóricos, e muitos livros dependem das ilustrações para contextualizar ou 

vincular à prática esses conhecimentos teóricos. 

 Os alunos podem ler imagens de formas diferentes o que torna necessário conhecer 

essas possíveis leituras para intervir em sua produção uma vez que podem revelar 

dificuldades de elaborações conceituais, obstáculos epistemológicos ou ainda concepções 

alternativas e ideologias associados à produção científico-tecnológica (SILVA et al., 2006). 

 Ao se praticar uma abordagem norteada pela sistemática filogenética, as árvores 

filogenéticas ou cladogramas são representações indispensáveis pois representam uma 

possível relação filogenética entre os grupos (ou linhagens) (AMORIM, 2002). Mais ainda, 

essas ilustrações veiculam uma série de informações que tentam explicar como ocorreu a 

história da vida no planeta (GUIMARÃES, 2005). 

 As atividades propostas ou recursos adicionais verificados nos livros constaram 

basicamente de questionários, e exercícios de fixação e memorização, evidenciando a 

preocupação principal do autor em “treinar” o aluno para a resolução de testes de 

vestibulares. Dos livros didáticos analisados, um (7,7%) apresentou textos adicionais que 

auxiliavam os alunos na compreensão da filogenia, procurando estimular o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes científicas diversificadas. Atividades como 

construção de maquetes ou coleções alternativas, orientação na preparação de 

seminários, e dinâmicas ou pesquisas em grupo, não foram encontradas nas coleções.  

 Não foi registrado o estímulo ao uso de recursos de informática na compreensão 

deste tema em qualquer das coleções analisadas. Vale ressaltar que a leitura 

complementar, ao oferecer textos para leitura e pesquisa, dá sentido ao aprendizado 

teórico, ajudando na compreensão e contextualização dos conteúdos (FREDENOZO et al., 

2005). 

 Os livros também não ofereciam propostas de exercícios visando pôr em prática o 

conhecimento sobre Filogenia, mesmo naqueles que o abordavam diretamente. Seria 

interessante encontrar nesses manuais "problemas abertos" com situações ou estudos de 

caso que possibilitassem a aproximação do ensino de ciências biológicas à lógica da 

ciência e do cotidiano. A Sistemática Filogenética, por sua natureza multidisciplinar, 

adequa-se bem à proposição de situações-problema. Segundo Nuñez et al. (2003), o fato 

de os professores poderem pensar sobre as atividades nos livros didáticos possibilita 

refletir sobre suas próprias práticas e rotinas, orientados pelos livros diante dos quais, 

reconheceram, deviam assumir uma postura crítica.  
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 Quanto aos manuais destinados aos professores, dois (15,4%) apresentavam textos 

com informações que auxiliavam na compreensão do tema. Nenhum manual apresentou 

sugestões de bibliografia ou propostas de leituras complementares sobre Filogenia para o 

professor. A maioria dos manuais do professor limitava-se a apresentar as resoluções dos 

exercícios propostos no livro do aluno. Em nenhuma obra foram verificados exemplos de 

atividades práticas que pudessem se relacionar com o assunto. É fundamental que o livro 

didático traga uma bibliografia de referência, no sentido de disponibilizar o amparo 

necessário em torno dos conceitos centrais ali abordados, evitando a veiculação de 

afirmações duvidosas, principalmente no caso das abordagens científicas mais recentes, 

como é o caso da Filogenia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Esta pesquisa revela que a maioria dos autores de livros didáticos procura inserir as 

novidades/mudanças conceituais e os avanços educacionais na área de Ciências, tanto no 

início das coleções ou na introdução do conteúdo no livro do aluno, quanto nas 

observações e explicações na obra complementar ao professor. Contudo, de acordo com 

Amaral & Megid Neto (1997), a implementação dessas idéias usualmente não se efetiva no 

texto do livro como um todo, nas atividades propostas, nem ao menos nas orientações 

metodológicas contidas na obra.  

 O livro didático é o primeiro e provavelmente o mais acessível veículo de mudança. 

Mudanças nos livros didáticos não representam necessariamente alterações nas práticas 

de sala de aula. Mesmo porque os professores precisam apresentar um conhecimento 

básico para refletir e discutir tais novidades científicas com um mínimo de segurança. Se o 

educador não apresenta tais conhecimentos agregados de forma significativa à sua 

estrutura cognitiva, ele tampouco será capaz de promover uma aprendizagem significativa 

com seus alunos. O conteúdo de um livro didático deve ser elaborado no sentido de 

provocar professores e alunos para um debate das novas questões que a biologia 

apresenta. Uma conscientização de professores, alunos e autores dos livros didáticos 

sobre a necessidade de inserir, questionar e exercitar os princípios da Filogenia nos 

materiais de apoio didático tem sido notada, e permite inferir que as próximas edições dos 

livros didáticos de Biologia abordarão o tema com mais fidedignidade e correção 

conceitual. 

 Embora tradicionalmente encarada como um conteúdo abstruso, endereçado 

somente a estudantes em níveis mais “evoluídos” de formação (o trocadilho reflete o senso 

comum), a Filogenia pode, sim, ser trabalhada com alunos de ensino médio, e, na nossa 
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perspectiva, até mesmo com alunos de ensino fundamental. Não se trata de priorizar a 

apresentação de termos de difícil compreensão como apomorfias, plesiomorfias, 

sinapomorfias, homoplasias, agrupamento monofilético, parafilético, entre outros próprios 

da Sistemática Filogenética. Deve-se focar a abordagem, as ferramentas e, principalmente 

o resultado (a árvore filogenética) dessa linha de pensamento. 

 Partindo de uma análise didática, adotar a Filogenia como uma forma concreta de 

abordar a biodiversidade implica que os grupos não sejam vistos isoladamente, ensinados 

sequencialmente, mostrando apenas como eles são, mas sim ensina-se como os vários 

grupos foram surgindo e como eles foram se diferenciando. Nesse contexto, os grupos 

emergem de um conjunto (AMORIM, 2002).  

 Vale ressaltar também que se deve investir na formação inicial e continuada dos 

professores uma vez que estes pouco ou nenhum contato tiveram com conteúdos e 

conceitos relacionados com a Sistemática Filogenética. O professor que não conhece a 

sistemática filogenética e não sabe interpretar as informações contidas numa filogenia 

pode encontrar dois problemas: (a) não compreender o que é filogenia e, portanto, não 

trabalhar o assunto com o aluno, omitindo-o; ou (b) interpretar erroneamente uma filogenia 

e, conseqüentemente, trabalhar o assunto de forma equivocada com o aluno, podendo 

disseminar erros conceituais. 

 Apesar dos equívocos registrados, é possível adotar uma atitude otimista. Mesmo 

que ainda de forma discreta, em algumas obras notamos um avanço em direção a um novo 

modelo de organização e de abordagem dos conteúdos relativos à sistemática. Faz-se 

necessária a elaboração de propostas que levem em conta o caráter interdisciplinar deste 

conteúdo, bem como a inclusão de atividades diferenciadas como a utilização de 

cladogramas, sua construção e interpretação.  
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entendimento de que são originais e que não estão sendo submetidos à publicação em outras 
revistas. São apreciados trabalhos em português, espanhol ou inglês; os que forem aceitos serão 
publicados na língua original sem traduções.  

A freqüência inicial é de três números por ano, em abril, agosto e dezembro. O apoio é do 
Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. A 
distribuição é, principalmente, eletrônica, via World Wide Web, ou em disquete. Salvo indicação 
em contrário, é permitida a reprodução de qualquer artigo publicado em Investigações em 
Ensino de Ciências, para uso pessoal e instrucional.  

A submissão de artigos à publicação pode ser feita ao Editor em três vias impressas; na folha de 
rosto deverão constar título, nome(s) do(s)/da(s) autor(es)/autora(s), afiliação institucional e 
resumo no idioma original; a partir da segunda folha, não deverão aparecer dados que permitam 
identificar o(s) autor(es)/autora(s), inclusive referências (i.e., autocitações deverão ser omitidas 
no manuscrito e incorporadas somente após a aceitação do trabalho). Manuscritos que não 
seguirem estas orientações serão devolvidos. Endereço para remessa de artigos: M.A. Moreira, 
Instituto de Física, UFRGS; Caixa Postal 15051, Campus do Vale; 91501-970 Porto Alegre, RS, 
Brasil.  
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RESUMO 

Este trabalho investigou a inserção de uma atividade interativa de extensão como experiência 
didática para alunos de Licenciatura em Ciências Biológicas, propondo uma exposição de 
Zoologia dirigida a estudantes de um curso pré-vestibular inclusivo, onde foram apresentados 
painéis, atividades lúdicas e exibição de material biológico (artrópodos). Buscou-se identificar as 
dificuldades no desenvolvimento das atividades sobre “Filogenia”. Houve ênfase nos aspectos 
visuais da apresentação dos temas, o nível das atividades interativas ficou abaixo do nível 
público-alvo e  o material biológico exposto esteve entre os itens de maior atratividade para o 
público. Os graduandos ressaltaram a dificuldade em construir atividades práticas usando 
conceitos de sistemática filogenética, por acharem o assunto abstrato e pela falta de familiaridade 
com as idéias centrais do tema. Os resultados refletem lacunas no curso universitário, que nem 
sempre oferece oportunidades suficientes para o aluno criar atividades didáticas “reais”, 
especialmente em temas que não são formalmente contempladas no currículo.  
 
Palavras-chave: Ensino de Zoologia, Sistemática Filogenética, extensão universitária, 
dificuldades pedagógicas. 
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EXHIBITIONS INTERACTIVE AND INSERTION OF CONTENT "PHYLOGENY": 
EVALUATION OF AN EXPERIENCE FOR STUDENTS OF BIOLOGICAL SCIENCES. 
 

ABSTRACT 
This work investigated the insertion of an interactive extension activity as a didactic experience 
for students of Biological Sciences. A Zoology exhibition aimed at students from a pre-
university course of Zoology was proposed aimed at students from an inclusive pre-university 
course was proposed, in which posters, interactive activities and biological material (arthropods) 
were displayed. Additionally, we aimed to identify the difficulties in developing the exhibition 
dealing with a specific theme, "Phylogeny". We noticed strong emphasis on the visual aspects of 
the presentation of the subjects; that the level of the interactive activities was below the target 
audience, and that the biological material exposed was among most attractive items to the public. 
The Biology students highlighted the difficulty in building practical activities using concepts of 
phylogenetic systematics for considering the theme too abstract and to the lack of familiarity 
with the central ideas. The results reflect gaps in the university course that do not always provide 
enough opportunities for the student to create “real” didactical activities, especially in topics 
which are not formally included in their curriculum. 
 
Keywords: Zoology teaching, Phylogenetic Systematics, university extension, pedagogical 
difficulties. 
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INTRODUÇÃO 
 
Ensino de Biologia e o papel do professor 

 O ensino de Biologia tem cada vez mais procurado valorizar o conhecimento prévio do 
aluno e a interação entre os fatos do cotidiano e o saber sistematizado, estimulando uma leitura 
crítica das interferências da ciência e da tecnologia na sociedade. Essa concepção de ensino 
pressupõe do professor a aplicação de metodologias e instrumentação didática adequadas para 
uma aprendizagem que leve o aluno a construir o conhecimento, em vez de receber conceitos 
prontos, inquestionáveis e de difícil compreensão. 
 Vianna & Carvalho (2000) apontam que no ensino de Ciências, e em específico de 
Biologia, é necessário que os licenciandos - futuros professores – tenham, além dos 
conhecimentos fundamentais da Ciência em si, uma compreensão adequada sobre as estratégias 
do método científico, bem como das interações da Biologia com outras áreas do conhecimento. 
Mais ainda, o educador precisa estar atento às novas perspectivas científicas e tecnológicas para 
transmitir uma visão dinâmica e integradora da Ciência.  
 Napolitano & Moraes (2002) apresentam argumentos favoráveis a quatro elementos 
essenciais aplicáveis ao ensino de ciências: compreensão social, competência didática, domínio 
do conteúdo e compromisso ético. Estes elementos, se articulados, podem aumentar sua 
capacidade potencial de ser significativa ao aluno levando-o a pensar ciência como o espaço da 
razão, da crítica e da lógica, estimulando a prática do exercício do questionamento e do pensar, 
inerente e constitutivo desse processo. 
 Desta forma, quando se discute sobre práticas pedagógicas, a questão da diversidade e 
inovação de estratégias didáticas é fundamental. Afinal, o tipo de atividade freqüentemente 
representa o diferencial entre uma experiência monótona e sem sentido e outra interessante e 
significativa para o aluno. De acordo com Krasilchik (2004), todo projeto educacional deve 
incluir uma diversidade de modalidades didáticas, pois cada situação exige uma solução própria; 
além da qual, a variação das atividades pode atrair e interessar os alunos, atendendo às diferenças 
individuais. 
 Nesse sentido, é necessário refletir sobre a formação do professor e seu estímulo à 
renovação e adaptação das atividades experimentais às quais foi exposto. O professor deve 
pensar em como aplicar em uma situação escolar o que aprendeu no curso de licenciatura. É 
fundamental que o professor analise de modo crítico como desenvolver e utilizar materiais 
didáticos adaptados à sua própria realidade, para que as inovações sejam incorporadas de forma 
efetiva à rotina de ensino. 
 O desenvolvimento de propostas pedagógicas alternativas que integrem o saber biológico 
com atividades capazes de valorizar esta área do conhecimento proporciona, segundo Shwanke 
et al. (2001), uma nova perspectiva para o ensino da biologia uma vez que insere uma dinâmica 
diferenciada de aulas, sejam elas expositivas, práticas de campo e de laboratório, coleções de 
seres vivos, maquetes, jogos, dramatizações ou simulações. 
 Entretanto, as universidades brasileiras freqüentemente se deparam com limitações ao 
desenvolvimento de cursos de Licenciatura que incorporem novas orientações sobre o papel e a 
formação dos professores concreta e efetivamente, articulando pesquisa, extensão e ensino. Estas 
barreiras são ainda mais graves quando conteúdos e abordagens relativamente recentes precisam 
ser incorporados à estrutura curricular e à vivência didática da instituição. 
 

Ensino de conteúdos específicos emergentes 
 Embora desperte grande interesse nos alunos, o conteúdo “Zoologia” nem sempre tem 
sido trabalhado de forma adequada, sendo usualmente marcado pela forma fragmentada e 
disciplinar de organização, enfatizando a memorização de características morfofisiológicas dos 
animais, sua classificação e importância ecológica, médica e econômica.  
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 Enquanto os avanços no conhecimento em Zoologia e Evolução têm crescido 
rapidamente nestes últimos anos, muito pouco se avançou no sentido de incluir uma visão 
atualizada dos sistemas de organização e classificação dos seres vivos nos cursos de graduação, 
e, de modo ainda mais grave, no Ensino Médio. Temas relacionados à Sistemática Zoológica, e 
especificamente à Filogenia, na maioria das vezes, sequer são abordados. 
 As ferramentas da Sistemática Filogenética, por sua natureza dinâmica, reforçam a idéia 
de que no ensino de Zoologia o enfoque evolutivo fundamenta a indissociabilidade entre 
estrutura e função, procurando explicar as causas da diversidade e adaptação dos seres vivos com 
base na relação espaço-tempo. O papel da Sistemática Filogenética é organizar o conhecimento 
sobre a diversidade biológica a partir das relações de parentesco entre os grupos e do 
conhecimento da evolução das características morfológicas, comportamentais, ecológicas, 
fisiológicas, citogenéticas e moleculares dos grupos (AMORIM et al., 2001), permitindo uma 
abordagem comparativa da vida e diminuindo a distância na classificação entre os seres vivos. 
 

A Extensão como ferramenta na formação de licenciandos  
 Enquanto processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de 
forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade, a 
extensão é o veículo para que o conhecimento produzido na universidade seja divulgado e 
trabalhado na sociedade e devolvido sob forma de novos saberes e demandas, resultando em um 
conhecimento construído coletivamente. 
 A formação de licenciandos conscientes de seu papel como educador e transformador 
encontra na extensão uma ferramenta para sair do academicismo e explorar, por exemplo, o 
contato com futuros alunos de comunidades carentes. Esta abordagem auxilia a pensar a 
Universidade como uma instituição capaz de expressar multiplicidade de pensamentos, por vezes 
conflitantes, pautada em princípios que promovam a inclusão social de segmentos 
tradicionalmente marginalizados.  
 Garantir ao aluno da graduação experimentar esta interação com a comunidade deveria 
ser pauta da formação de professores. Entretanto, Silva & Vasconcelos (2006) afirmam que o 
estímulo à interação entre universidade e comunidade como elemento da formação do 
graduando, inclusive o de licenciatura, situa-se ainda bastante aquém de suas necessidades e 
possibilidades. Falta informação, organização e – freqüentemente - interesse, dos professores 
para formalizar experiências como cursos, eventos, programas e projetos de extensão. Em 
virtude desta aparente apatia, poucas situações didáticas de veiculação de conhecimento 
específico para a comunidade externa são viabilizadas. 
 

Delineamento da pesquisa e objetivos 
 A tendência a atividades cooperativas de aprendizagem condizentes com as teorias 
construtivista de Piaget (1996), sócio–interacionista de Vygotsky (1994) e da sociobiologia de 
Maturana & Varela (1995) oferecem um caminho para conduzir o processo de aprendizagem 
científica significativa. Nesse contexto, o construtivismo e as teorias de aprendizagem por 
mudança conceitual fundamentam o design desta pesquisa. No enfoque pedagógico da 
perspectiva construtivista (PIAGET, 1996) a aprendizagem é tida como um processo em que o 
aluno constrói conhecimento científico significativo (AUSUBEL et al.,1980) em um contexto 
social (VYGOSTKY, 1994) com base em seus conhecimentos prévios, e, não como a 
transferência de conhecimento do professor para o aluno. 
 Nossa proposta teve dupla intenção: primeiro expor os licenciandos a uma situação real 
de ensino mediada pela extensão universitária, estimulando a percepção do poder da 
universidade pública – e do curso de Licenciatura – como ferramenta de inclusão social. Por 
outro lado, e complementando esta primeira faceta, a proposta visou investigar as peculiaridades 



 112

na abordagem de um tema subexplorado, no caso Filogenia, para a construção de atividades 
interativas de ensino, partindo de uma experiência de disciplina de graduação. 
 Busca-se com esta contribuição fomentar a discussão sobre a necessidade do licenciando 
em desenvolver a habilidade de propor atividades práticas e significativas vinculadas à realidade 
dos alunos, relacionando e confrontando o conhecimento cotidiano com o científico sob uma 
perspectiva inclusiva. Especificamente, buscou-se: 
a) inserir uma atividade de extensão como prática pedagógica para futuros professores de 
Biologia, envolvendo a comunidade carente, não-acadêmica; 
b) analisar as percepções e dificuldades dos alunos em criar e desenvolver atividades interativas 
de Biologia para um público pré-vestibulando; 
c) investigar as dificuldades pertinentes à exploração de um tema específico tradicionalmente 
pouco explorado, no caso “Filogenia”, comparado a temas mais “tradicionais”. 
 
 

METODOLOGIA 
 
Descrição do público alvo e do fórum do estudo 

A proposta de ensino apresentada neste trabalho foi elaborada e desenvolvida em uma 
disciplina obrigatória (Zoologia dos Invertebrados Superiores) do curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco oferecida no segundo semestre de 
2006, ministrada e acompanhada pelos autores deste trabalho. A disciplina possui carga horária 
total de 60 horas distribuídas em 15 aulas semanais. Contempla os filos Arthropoda e 
Echinodermata abordando aspectos da morfologia, diversidade e ecologia de cada grupo, bem 
como sua inserção em áreas aplicadas, como importância médica e econômica. 

 A disciplina é oferecida na forma de exposição oral, aulas práticas de laboratório, e, como 
critério de avaliação principal, um projeto de pesquisa ou extensão. No semestre em questão, 
propôs-se a organização de um evento de extensão no modelo de uma exposição interativa tendo 
como público-alvo alunos concluintes do ensino médio da rede pública que participam de um 
curso pré-vestibular gratuito oferecido no horário noturno. 
 Este curso (Programa de Formação de Professores do Terceiro Milênio), criado em 1997, 
é uma ação de extensão desenvolvida pela Universidade Federal de Pernambuco, em parceria 
com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Visa oferecer a estudantes de baixa renda a 
oportunidade de adquirir e aprofundar seus conhecimentos nas diversas áreas do conhecimento 
da educação básica, fortalecendo e ampliando sua competitividade na disputa por vaga nos 
cursos de licenciatura gratuitos (VASCONCELOS & SILVA, 2005). O estudante deve ter 
concluído o ensino médio em escola pública e comprometer-se a prestar vestibular para um dos 
cursos de licenciatura oferecidos pelas universidades integrantes do projeto (UFPE e UFRPE). 
As aulas são ministradas por licenciandos e orientados por professores destas instituições. 
 O evento denominado “Exposição de Zoologia para o Ensino Básico” foi realizado em 
março de 2007 no Centro de Ciências Biológicas da UFPE e devidamente registrado nas 
instâncias pertinentes. Os alunos do pré-vestibular foram liberados no dia para estimular a 
participação no evento. 
 
Metodologia de trabalho 
 No início da disciplina, os graduandos foram divididos em grupos com cinco ou seis 
integrantes cada, formados espontaneamente. Posteriormente, os grupos foram sorteados para 
que pudessem escolher seu tema de trabalho, dentre as opções a seguir: Filogenia de Artrópodos, 
Fisiologia de Artrópodos, Artrópodos “Úteis”, Artrópodos “Nocivos”, Ecologia e Conservação 
de Artrópodos, Reprodução e Desenvolvimento de Artrópodos. À medida que fossem sorteados, 
os grupos escolhiam o tema do projeto. 
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 Para a exposição do tema, cada grupo deveria desenvolver pelo menos três tipos de 
atividade. A primeira seria a construção de um painel ilustrativo sobre o tema, com textos e 
ilustrações, no formato de pôster, banner, ou similar. Sua confecção, estrutura e organização 
ficariam a critério do grupo. A segunda atividade seria a elaboração de uma atividade lúdico-
interativa envolvendo assuntos ligados ao tema. O objetivo era promover a integração entre os 
expositores e o público alvo, além de reforçar a apresentação de conceitos. A terceira atividade 
seria a exposição de material biológico, que poderia ser vivo ou montado e fixado. 

 
Sistema de monitoramento e avaliação 
 Toda a preparação da exposição foi acompanhada pelos autores desta pesquisa junto aos 
alunos, por meio de reuniões semanais em horários adicionais previamente estabelecidos. Ao se 
oferecer sugestões e literatura, teve-se o cuidado de respeitar as idéias originais dos alunos, 
estimulando sua criatividade. Eventuais incorreções conceituais ou de abordagem eram 
discutidas e corrigidas. Foi elaborado um cronograma de acompanhamento das equipes ao longo 
das onze semanas decorridas entre a escolha dos temas e o evento. 

O evento foi continuamente acompanhado e, quando necessário, intermediado pelos 
orientadores. O projeto e a exposição foram avaliados sob duas perspectivas: a dos alunos e a dos 
orientadores desta pesquisa. Ao final das apresentações, os licenciandos expositores 
preencheram uma ficha de acompanhamento com o objetivo de avaliar as atividades propostas, 
as fontes utilizadas para o embasamento teórico e as dificuldades encontradas para a elaboração 
e desenvolvimento das atividades. Embora a diversidade de respostas fosse estimulada, 
considerou-se a opinião do grupo como um todo, representando a opinião da maioria, sendo 
designado um secretário para responder o questionário de avaliação. 
 As apresentações foram avaliadas pelos autores desta pesquisa sob critérios referentes à 
estruturação, correção conceitual nos painéis, discursos e/ou ilustrações expostas pelos grupos. 
Também se avaliou a adequação dos jogos à idade e ao nível de conhecimento dos participantes, 
e a contribuição das atividades lúdicas para a construção de conceitos. Por último, analisou-se a 
qualidade, pertinência e contribuição do material biológico exposto para a compreensão do 
assunto. Na avaliação do conteúdo, foram consideradas abrangência, adequação da terminologia 
e sua estruturação, além de aspectos específicos, como profundidade, clareza conceitual e 
apresentação dos conceitos básicos pertinentes a cada tópico.  
 Os painéis foram avaliados tendo como critérios a estrutura e diagramação, o conteúdo 
exposto, a clareza da linguagem e sua pertinência ao tema de cada grupo. Com relação à 
estrutura, verificou-se a dimensão e o tipo de material utilizado, e quanto à diagramação, 
observou-se a disposição visual dos elementos no contexto. Foram avaliados aspectos relativos à 
comunicação visual como clareza e pertinência conceitual das ilustrações, adequação do texto e 
tipografia e harmonia entre elementos visuais. 
 Avaliou-se a adequação da atividade interativa ao nível do público-alvo, estímulo à 
participação dos visitantes, bem como o cumprimento do tempo determinado para a atividade e a 
clareza nas regras de execução, entre outros. Um quadro comparativo dos níveis de dificuldade 
dos licenciandos na preparação, execução e apresentação dos projetos no evento foi elaborado 
com níveis de dificuldade variando entre “1” (dificuldade mínima) e “5” (extrema dificuldade). 
 
 

RESULTADOS 
 
Descrição das atividades apresentadas 

Todos os grupos organizaram mais de um painel ilustrativo, com formatos variados 
(cartolina, material emborrachado). Cinco grupos usaram imagens obtidas da internet, enquanto 
dois grupos obtiveram figuras e imagens de livros e revistas. Nenhuma equipe teve a iniciativa 
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de usar fotografias originais, de autoria dos próprios membros. Três dos trabalhos apresentados 
apresentaram, além dos painéis, maquetes relacionadas ao seu tema. 

Com relação à atividade interativa e/ou lúdica, quatro grupos apresentaram jogos onde os 
alunos disputavam entre si. Estes jogos consistiam de perguntas com respostas do tipo 
“verdadeiro ou falso”, pontuação por acertos, e correlação entre estruturas e funções. Os outros 
dois grupos apresentaram jogos de tabuleiro, em que os participantes avançavam à medida que 
acertavam as perguntas elaboradas pelos expositores. Todos os grupos ofereceram brindes 
simbólicos aos vencedores. 
 No que se refere à exposição de material biológico, quatro grupos apresentaram animais 
vivos e montados; um único grupo expôs apenas escorpiões vivos e outro grupo, apenas animais 
montados e fixados. Todas as equipes apresentaram insetos e aracnídeos (aranhas, escorpiões); 
cinco grupos apresentaram crustáceos (caranguejos, camarões) e quatro apresentaram diplópodos 
(embuás, piolho de cobra). As fontes de obtenção foram diversas: coleta de material pelos 
graduandos, empréstimo junto a laboratórios da UFPE ou outras instituições. 
 Livros texto sobre Zoologia de Invertebrados e a internet foram as fontes mais utilizadas 
pelos alunos expositores (cinco grupos), seguidos pelos livros específicos de Entomologia (três) 
e artigos científicos (dois grupos). Dois grupos citaram as aulas como fontes utilizadas no 
embasamento teórico e outros dois grupos utilizaram livros texto de Biologia para o Ensino 
Médio. Todos os alunos consideraram as fontes utilizadas como suficientes para seu 
embasamento teórico. 
 Com relação às principais dificuldades encontradas na elaboração do trabalho, a obtenção 
dos espécimes foi a mais citada (quatro grupos), bem como a verticalização do tema, indicada 
por três grupos. Todos os alunos consideraram adequadas a profundidade dos conteúdos e a 
quantidade de fontes bibliográficas acessadas.  
 
Percepção dos alunos expositores sobre o “sucesso” de sua exposição 
 Observamos que metade dos grupos classificou o nível de atratividade ou interesse do 
público pelo seu painel como “muito bom” e os demais consideram-no “razoável”. Quatro 
grupos consideraram que as imagens foram o que mais chamou atenção dos visitantes no painel; 
três grupos atribuíram esse interesse às informações expostas e apenas um à estrutura e 
organização geral. Com relação à atividade lúdica proposta, quatro equipes consideraram a 
atratividade “muito boa” e dois, apenas “razoável”. Todos afirmaram que as regras da atividade 
ficaram suficientemente claras para os participantes. 
 Cinco grupos consideraram que o nível de atratividade/interesse do público pelo material 
biológico apresentado foi “muito bom”. Metade dos grupos constatou que a maior atenção do 
público foi dispensada ao material biológico vivo e a outra metade afirmou que os materiais 
biológicos montados e fixados chamaram mais atenção dos visitantes. 
 Quanto à atratividade do tema desenvolvido, cinco grupos consideraram seu tópico 
“muito atrativo”, enquanto somente um grupo (Filogenia) considerou-o “razoável”. Dois grupos 
categorizaram o conhecimento prévio dos alunos acerca do tema em questão como “fraco”, três 
classificaram-no como “razoável” e um como “bom”. Por fim, os integrantes de cinco grupos 
atribuíram a categorização “boa” em relação à contribuição do trabalho para a construção do 
conhecimento científico sobre o tema/conteúdo apresentado por eles e um único grupo 
considerou tal contribuição como “muito boa” (Fig. 1). 
 
Avaliação externa  
 Os trabalhos apresentados foram, em geral, considerados de boa qualidade, uma vez que 
a maioria atingiu satisfatoriamente os objetivos propostos. Apesar de terem sido propostas três 
modalidades de atividades, os alunos expositores tiveram total liberdade para criar um formato 
de exposição da maneira que considerassem mais interessante e/ou produtiva.  
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Figura 1. Grau de impacto e atratividade das modalidades de atividade e do tema apresentado em uma exposição 
didática sobre os visitantes, segundo a percepção dos expositores. Obs: a categoria “fraco” não foi escolhida. 
 
 O número de painéis por grupo variou entre um e quatro. Três trabalhos tiveram painéis 
com estrutura, diagramação e distribuição dos conteúdos consideradas boas, duas, regulares e 
somente um foi classificado como muito bom nesses quesitos. Com relação à linguagem textual 
nos painéis, três trabalhos foram considerados regulares, dois deles bons, e um único se 
apresentou como muito bom. Quando avaliamos a qualidade das ilustrações, um trabalho foi 
considerado regular, dois foram avaliados como bons e os outros três como muito bons. E, 
finalmente, em relação à pertinência e adequação do painel à proposta do trabalho e do tema 
como um todo, dois trabalhos foram avaliados como regulares, dois como bons e outros dois 
como muito bons (Tabela 1). 
 

Tabela 1. Avaliação dos painéis pelos examinadores externos, de acordo com diferentes critérios. 
Os valores referem-se à percentagem dos grupos que se enquadraram em cada categoria.  
CRITÉRIO ANALISADO Fraco Razoável Bom Muito Bom
Diagramação 0 33,3 50,0 16,7 
Conteúdo 0 33,3 50,0 16,7 
Linguagem 0 50,0 33,3 16,7 
Ilustrações  0 16,7 33,3 50,0 
Pertinência 0 33,3 33,3 33,3 

 
No que diz respeito às atividades interativas propostas, metade dos grupos conseguiu 

expor as regras de execução das atividades com clareza. Porém, com relação ao estabelecimento 
do tempo destinado para a atividade, dois grupos foram considerados fracos, e dois, regulares, 
enquanto dois usaram o tempo de forma adequada. Somente metade dos grupos conseguiu 
elaborar e desenvolver uma atividade interativa que, de forma satisfatória, subsidiasse de forma 
significativa para a construção de conhecimento científico (Tabela 2). 

Verificou-se que a maioria das atividades estava aquém do nível dos alunos visitantes, 
parecendo ter sido designada para um público mais jovem, o que em alguns casos subestimou a 
maturidade do público-alvo. Isto foi comentado pelos próprios visitantes, que em diversas 
ocasiões manifestaram que esperavam algo mais “ousado”. As gincanas foram infantilizadas e 
alguns participantes se sentiram de certa forma subestimados com as atividade propostas. Os 
jogos de tabuleiros foram mais bem construídos, porém, também poderiam ter sido elaborados 
com um público mais amadurecido em mente. 
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Tabela 2. Critérios para avaliação da atividade interativa criada pelos licenciandos. Os valores referem-se à 
percentagem dos grupos que se enquadraram em cada categoria.   
Critério Fraco Razoável Bom Muito Bom
Clareza nas regras de execução 0 50,0 50,0 0 
Adequação pedagógica ao nível do público 50,0 50,0 0 0 
Estímulos à participação 0 33,3 66,7 0 
Cumprimento do tempo 33,3 33,3 33,3 0 
Contribuição para a construção de conhecimento científico  33,3 16,7 50,0 0 
Recursos 0 33,3 33,3 33,3 
Criatividade 0 16,7 50,0 33,3 
 
 O material biológico exposto foi bastante diversificado, tanto animais vivos quanto 
montados, e os alunos recorreram a diversas fontes. Na maioria dos grupos, os animais foram 
tratados e apresentados respeitando-se os princípios da bioética. Porém, tal material poderia ter 
sido mais bem explorado e abordado de maneira pertinente ao tema proposto. 

Ao avaliarmos o nível de atratividade de cada grupo temático, segundo critérios 
numéricos, isto é, a quantidade de visitantes e o tempo de permanência em cada estande e a 
freqüência de questionamentos por parte dos visitantes, os grupos de maior sucesso foram os que 
abordaram “Ecologia e Conservação de Artrópodos” e ”Reprodução e Desenvolvimento de 
Artrópodos”, em parte pela empatia causada entre os expositores e o público-visitante, por meio 
de uma interação mais participativa. 

 
Inserção do tema Filogenia de Artrópodos 
 O grupo responsável pelo tema “Filogenia de Artrópodos”, composto por seis alunos, 
apresentou quatro painéis ilustrativos. Um deles continha ilustrações de exemplares do Filo 
Arthropoda e outro continha um cladograma dos grandes filos de metazoários obtido do sítio 
“Tree of Life” (http://www.tolweb.org/Arthropoda/2469) e um conceito de filogenia extraído do 
livro “Fundamentos de Sistemática Filogenética” (AMORIM, 2002). O terceiro painel era 
composto por uma matriz ou um quadro comparativo de características/estruturas apresentadas 
por cada linhagem. O último painel apresentou um cladograma de Arthropoda (RUPPERT et al., 
2005) indicando a posição de alguns caracteres nessa árvore. 
 Os livros utilizados como fonte, apesar de serem considerados adequados pelos alunos, 
não apresentavam um consenso no que diz respeito às categorias em que alguns taxa estão 
incluídos. Por exemplo, alguns taxa considerados filos em um livro texto, são “elevados” ao 
nível de superfilo em outro. Essa falta de consenso por parte dos autores foi apontada pelos 
alunos como uma dificuldade em divulgar o conteúdo proposto. 
 Para a montagem do painel, os licenciandos apresentaram dificuldade em escolher a 
“melhor” arvore filogenética de artrópodos uma vez que não encontraram uma única hipótese 
filogenética para o grupo. Em nenhum instante os expositores fizeram correlação entre o quadro 
comparativo de características morfológicas e a árvore filogenética de artrópodos apresentada. 
 Os graduandos também ressaltaram a grande dificuldade em transpor conceitos e termos 
relativos à Sistemática Filogenética, principalmente em uma atividade interativa, uma vez que 
achavam o tema abstrato e, até então, praticamente desconhecido. O grupo apresentou um jogo 
de tabuleiro no qual os participantes tinham que percorrer um cladograma respondendo a 
questões diversas, demonstrando conhecimentos sobre filogenia de artrópodos. Um dos pontos 
incongruentes desta exposição interativa foi que as questões propostas não se integravam ao 
tema Filogenia, mas representavam meramente conceitos gerais de classificação dos seres vivos. 

O material biológico - crustáceos, diplópodos, insetos e aracnídeos - apresentado pelo 
grupo foi disposto no estande com função meramente decorativa. Não houve qualquer 
correlação, por parte dos expositores, entre um caráter morfológico observável nesses 
exemplares e o cladograma exposto e muito menos com a atividade interativa desenvolvida. 
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Tabela 3. Níveis de dificuldade na preparação e apresentação dos projetos, segundo os próprios 
licenciandos. Os níveis variam de 1 (dificuldade mínima) a 5 (extrema dificuldade) e os temas estão 
representados por AU: Artrópodos “Úteis”; AN: Artrópodos “Nocivos”; ECA: Ecologia e Conservação de 
Artrópodos; FisA: Fisiologia de Artrópodos; RDA: Reprodução e Desenvolvimento de Artrópodos; FA: 
Filogenia de Artrópodos. 

 AU AN ECA FisA RDA FA 
Painéis 
Estruturação  3 3 4 4 3 4 
Obtenção de imagens e figuras 2 2 2 3 3 4 
Seleção de informações  4 4 4 4 4 5 
Atividade Interativa 
Elaboração da atividade 3 3 5 4 4 5 
Determinação de regras 3 3 3 3 3 3 
Adequação do tempo 4 4 4 4 4 4 
Adequação do nível 4 4 5 5 4 5 
Exposição de Material Biológico
Obtenção de material biológico 3 3 2 4 3 4 
Montagem e preparação 3 3 3 4 4 5 
Adequação do material ao tema 4 4 4 4 4 5 
Aspectos Gerais 
Exposição dos materiais 2 2 2 3 3 4 
Apresentação oral 2 2 2 4 2 5 
Transposição didática dos conceitos 4 4 5 5 4 5 
Fontes bibliográficas 3 3 3 3 3 5 

 
 

Enfim, ao se comparar com os grupos que apresentaram trabalhos sobre outros temas, o 
grupo que trabalhou o tema Filogenia de artrópodos apresentou os maiores índices de dificuldade 
(Tabela 3), principalmente com relação à elaboração da atividade interativa e sua adequação ao 
nível dos alunos visitantes, bem como no que diz respeito à exposição, apresentação, obtenção de 
fontes bibliográficas e transposição didática dos termos e conceitos acerca do tema em questão. 

 

DISCUSSÃO 
 
Sobre a experiência didático-extensionista 
 A abordagem utilizada nesse trabalho permitiu interpretar situações de aprendizagem 
envolvendo a elaboração de materiais didáticos e sua socialização em um evento de extensão. 
Adquiriu, assim, características de uma pesquisa-ação, pois desenvolve situações de aprendizado 
significativo sobre a diversidade dos artrópodos e sua história evolutiva permitindo ao aluno-
expositor a criação e teste de seu próprio modelo de aprendizagem, bem como a partilha de 
experiências mútuas. 
 Os temas selecionados para o desenvolvimento dos trabalhos em questão foram tópicos 
atuais e pertinentes sobre o grupo Arthropoda abrangendo características morfológicas gerais, 
diversidade e ecologia, e sua inserção em áreas aplicadas, como importância médica e econômica 
e aspectos relacionados à história evolutiva do grupo. Esses tópicos foram contemplados durante 
a disciplina Zoologia de Invertebrados Superiores fornecendo parte do embasamento teórico 
necessário para que os grupos desenvolvessem seus projetos satisfatoriamente. 
 Vale ressaltar que o evento de extensão aconteceu no final do período e haviam sido 
oferecidos subsídios teóricos básicos necessários, incluindo material para consulta, em dois 
horários semanais para acompanhamento. Partiu-se da idéia de que o aprendizado é um processo 
contínuo de construção e reconstrução do conhecimento (DEMO, 2002). Apesar de serem 
disponibilizados vinte e quatro horários de atendimento aos grupos ao longo do semestre, 
praticamente não houve procura por parte dos alunos, e, quando esta aconteceu, limitou-se a 
apenas dois grupos. Isto frustrou nossas expectativas de que seria despertado nos alunos interesse 
suficiente para contactar os professores nos horários extra-aula por ele mesmos sugeridos. 
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 No que diz respeito à atividade de extensão em si, acreditamos que professores e 
estudantes, quando confrontados com a realidade, são sujeitos do ato de aprender e produzir 
conhecimento. A relação entre ensino e extensão conduz a mudanças no processo pedagógico, na 
medida em que ambos constituem-se em sujeitos do mesmo ato: aprender. Assim, a extensão é 
parte integrante do processo de democratização do saber acadêmico. 
 Carvalho & Gil-Pérez (1998) apontam vários aspectos a serem considerados no estudo 
das chamadas “necessidades formativas”. Entre esses, é relevante citar a ruptura com visões 
simplistas sobre o ensino de ciências, a aquisição de conhecimentos teóricos sobre a 
aprendizagem das ciências, a habilidade em dirigir e avaliar o trabalho dos alunos, bem como em 
preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva, adquirindo a formação 
necessária para associar ensino e pesquisa didática. Cunha e Fernandes (1994) fazem uma crítica 
pertinente ao modelo de reprodução do conhecimento em que se calca o ensino de graduação, 
que pouco ou quase nada contempla a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pedra 
angular do ensino superior.  
 O presente estudo pretendeu enfatizar a importância da atuação docente no ensino básico, 
para aproximação do conhecimento científico ao cotidiano escolar, assegurando durante a 
formação do licenciando o trinômio indissociável ensino, pesquisa e extensão, através da 
integração entre licenciandos, licenciados, universidade e comunidade. Perceberam-se várias 
contribuições tanto no conhecimento científico e pedagógico construído pelos licenciandos 
quanto na percepção sobre os alunos visitantes. Tais contribuições possibilitam uma análise mais 
crítica e uma visão mais concreta do trabalho docente e da função social da universidade, 
proporcionando um processo de construção e socialização do conhecimento científico. 
 O evento de extensão proposto representou uma oportunidade de integrar a universidade 
(representada pelos licenciandos) com a comunidade (alunos do curso pré-vestibular). Nesta 
oportunidade, além da socialização, que se constitui em uma situação única e extremamente 
interessante, foi possível aproximar o conhecimento científico do aluno concluinte da educação 
básica, além de ter consolidado um momento para exercitar as habilidades de elaboração, 
exposição de idéias de forma oral e escrita, elaboração de hipóteses, domínio de público. Enfim, 
uma situação adequada para promover a construção do conhecimento pelos próprios alunos. 
 O estudante que vivencia a metodologia da descoberta e da investigação não se contenta 
mais com aulas meramente expositivas: ele passa a solicitar de seu professor a continuidade do 
trabalho, como maneira de atender à “nova” forma de aprender. E o indivíduo que aprende 
fazendo não esquece mais. Além disso, nesse tipo de evento, como nas feiras de ciências, a 
relação expositor-visitante e o ambiente informal são altamente positivos para os todos os atores 
envolvidos. 
 
Sobre as atividades desenvolvidas 
 Para compreender a multiplicidade de abordagens contempladas no ensino das ciências, 
os licenciandos, futuros professores, precisam diversificar suas experiências pedagógicas e 
“expor-se”, sempre com o necessário acompanhamento, ao contato com alunos da educação 
básica. A presente experiência revela alguns “vícios” e prioridades presentes na percepção dos 
licenciandos sobre sua prática. Por exemplo, a grande quantidade de materiais ilustrativos como 
painéis e maquetes reflete a relevância dada aos recursos visuais como fontes de informação e 
como recursos didáticos. Carneiro (1997) explica que as imagens podem constituir um bom 
recurso para facilitar a aprendizagem dos conhecimentos, mas deve ser compreendida a relação 
entre o texto escrito e as figuras, as quais também têm um caráter científico. 
 Jogos, quando convenientemente planejados, constituem recursos pedagógicos eficazes 
para a construção do conhecimento científico e são eficientes para despertar interesse nos alunos 
por seu caráter lúdico, tendo efeito positivo no aspecto disciplinar, configurando-se como 
elementos facilitadores do processo de ensino-aprendizagem. 
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 Atividades envolvendo a manipulação de peças biológicas, além de estimular o interesse 
do aluno, permitem uma assimilação mais imediata do tema abordado. De acordo com Shwanke 
et al. (2001), o ensino de biologia é ainda impregnado pela valorização dos aspectos relativos aos 
conteúdos, conceitos e classificações, o que exige do aluno uma capacidade de abstração muito 
além para a compreensão das teorias, hipóteses e conceitos acerca do conhecimento científico 
veiculado nas salas de aula. A exposição de material biológico, além de provocar a curiosidade e 
chamar a atenção dos alunos para os trabalhos expostos, permite evidenciar as características 
fundamentais do grupo estudado, no caso, artrópodos. Outro aspecto a ser ressaltado é que a 
tagmatização, a segmentação abdominal e os diferentes tipos de apêndices modificados, 
permitem aos integrantes dos grupos discutir temas como a metameria entre as linhagens 
(SHWANKE et al., 2001). Teria sido pertinente inserir essa discussão pelo grupo responsável 
pelo tema “Filogenia de Artrópodos” remetendo à idéia de ancestralidade comum que poderia 
estimular nos visitantes o questionamento acerca do sucesso evolutivo de cada linhagem. 
 
Sobre a abordagem do conteúdo Filogenia 
 Para discutir sobre as dificuldades pertinentes ao conteúdo Filogenia dos Artrópodos, 
primeiramente é necessário destacar que este trabalho seguiu as idéias presentes na perspectiva 
piagetiana e no movimento construtivista de educação. Dessa forma, as dificuldades encontradas 
pelos alunos em desenvolver o tema “Filogenia de Artrópodos” podem ser caracterizadas como 
dificuldades próprias e necessárias ao processo de produção de conhecimento. O questionamento 
que nos motivou foi: as dificuldades foram maiores por causa do tema ? 
 A aprendizagem de qualquer conceito científico, mesmo partindo de seu enunciado 
formal, contextualmente correto, não garante a eliminação de concepções errôneas correlatas que 
podem se originar, tanto a partir da interferência de concepções espontâneas prévias como a 
partir de dificuldades cognitivas e deficiências de comunicação. Segundo Teixeira & Vale 
(2000), existe uma tendência em transmitir conteúdos biológicos de forma descontextualizada, 
em abordagens reducionistas. Ou seja, verifica-se uma redução do pensamento evolutivo a 
argumentos e modelos ditos “didáticos”, tomando as teorias por elementos periféricos e 
exemplificações simplistas (BELLINI, 2006). 
 Ainda se discute sobre a melhor maneira de ordenar as informações da biodiversidade em 
alguma forma de classificação. No entanto, a própria árvore filogenética organiza de modo claro 
a diversidade biológica. Além disto, traduz muito mais informações à medida que relaciona as 
espécies e as situa em um contexto histórico. Segundo Guimarães (2005), o principal objetivo ao 
utilizar cladogramas em atividades de ensino de zoologia, por exemplo, é poder visualizar a 
história evolutiva dos grupos animais, mostrada por caracteres derivados comuns, e reconhecer 
os mecanismos que levaram a essa história. Cladogramas seriam um excelente recurso tanto para 
deduzir fenômenos evolutivos como para testar hipóteses evolutivas. 
 De forma explícita, as dificuldades metodológicas e conceituais originam-se 
principalmente na falta de conhecimento prévio sobre o método filogenético. Para os alunos de 
licenciatura em Ciências Biológicas, o tema em questão se apresenta muito abstrato e pouco 
coerente com a possibilidade de uso de recursos pedagógicos diferenciados cujo objetivo seria o 
de aproximar os concluintes do ensino médio ao conhecimento científico acerca dos padrões de 
diversidade dos artrópodos e das relações de parentesco entre os membros dessa linhagem. Tal 
dificuldade reflete a realidade educacional do licenciando em Ciências Biológicas, carente da 
inserção deste conteúdo no curso e de material específico sobre Sistemática Filogenética. 
Estudos recentes comprovam que quase a metade dos cursos de Licenciatura em Ciências 
Biológicas das universidades federais brasileiras não possui uma disciplina específica sobre este 
tema (dados não publicados). Esse tipo de argumentação, todavia, apóia-se em responsabilidades 
externas às do aluno-expositor justificando a dificuldade educacional e legitimando posições 
passivas frente à problemática estabelecida. 
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 Complexa, complicada, difícil e contraditória foram adjetivos comumente apresentados 
pelos licenciandos para a linguagem dos conceitos relacionados à sistemática filogenética. Essa 
linguagem pode ser entendida como um dos aspectos restritivos e que trazem dificuldades de 
compreensão e construção do conhecimento científico relacionado a esse tema. Curiosamente, e 
refletindo a pouca familiaridade dos licenciandos, o tema “Filogenia dos Artrópodos” foi o 
último a ser “escolhido”, ou melhor, foi o tema que restou após todos os demais terem sido 
escolhidos pelos grupos sorteados. Alguns depoimentos confirmam esta aparente dificuldade: 
 

“Foi uma tremenda falta de sorte esse tema ter sobrado pro nosso grupo! Ninguém 
sabe nada de filogenia! Nunca tivemos aulas sobre isso e, pra piorar, a linguagem 
dos livros é muito complicada...” (J. F. Vasconcelos, licenciando). 

 
 Os licenciandos encontram grande dificuldade em compreender os critérios utilizados 
pelos autores para delimitar determinadas categorias taxonômicas. Se o estabelecimento de 
critérios para embasar as classificações nunca foi tarefa simples para sistematas, para os alunos 
que se defrontam com as classificações produzidas também não é fácil percebê-los (SALOMÃO, 
2005). Guimarães (2005), por outro lado, em pesquisa realizada com alunos do ensino médio no 
estado de São Paulo, verificou que alguns alunos têm dificuldade na análise dos caracteres para a 
construção dos cladogramas, mas não tiveram tanta dificuldade para entendê-los. No caso dos 
licenciandos da UFPE podemos constatar tais dificuldades através das seguintes afirmações: 
 

“Tentamos achar um padrão nos livros para chegar a um consenso sobre a árvore 
filogenética, mas se os próprios livros têm discordâncias, como podemos ensinar isso 
a outros alunos ?” (V. E. Barbosa, licencianda). 
  
“É muito difícil pra quem nunca teve aula desse conteúdo compreender termos como 
apomorfias, plesiomorfias, homoplasias, etc. É preciso ter uma boa base desse tipo 
de conhecimento para poder ensinar aos alunos” (G. F. Oliveira, licencianda). 
 

 A abordagem das classificações biológicas no ensino de Ciências sem referências a sua 
dimensão histórica mostra-se reducionista com relação às dificuldades envolvidas nesse processo 
e funciona mascarando a complexidade do tema. Dessa forma, apesar de não existirem grandes 
dificuldades para reconhecer a importância das classificações dos seres vivos, a identificação de 
critérios usados para desenvolvê-las não parece tão simples para os alunos (SALOMÃO, 2005). 
 Existe também um outro problema freqüentemente observado que diz respeito às 
inadequações conceituais de termos relacionados ao tema. Longe de ser uma crítica à capacidade 
dos alunos se expressarem adequadamente, esta constatação demonstra que os diversos níveis de 
dificuldades por que passa o ensino de Sistemática Zoológica têm início na própria compreensão 
que os alunos têm sobre o tema e na forma como o expõe aos alunos visitantes. 
 Estes resultados refletem também a dificuldade que a maioria dos professores apresenta 
em ensinar assuntos relacionados à biodiversidade, que muitas vezes envolve grande quantidade 
de termos abstratos e outras de difícil entendimento pelo aluno. 
 Vale destacar que no final do evento didático-extensionista houve um momento de 
avaliação e reflexão sobre a atividade procurando discutir os pontos “facilitadores” e 
“dificultadores” da sua realização. Nesse momento, os alunos de licenciatura reconheceram que 
deixaram a organização e execução das propostas para a última hora e, que, poderiam ter se 
dedicado mais. Mesmo assim, afirmaram que a experiência foi bastante positiva e que 
prefeririam fazer algo com este formato a submeter-se a uma avaliação “tradicional” escrita, 
recomendando tal proposta de atividade para as próximas turmas. Com relação às dificuldades, 
as principais foram referentes à obtenção de material biológico e literatura específica, 
principalmente no grupo que ficou com o tema “Filogenia de Artrópodos”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 A pesquisa buscou estimular a discussão sobre práticas pedagógicas alternativas como 
elemento indispensável da formação dos licenciandos. Os alunos da licenciatura em Ciências 
Biológicas passaram a perceber que o desenvolvimento de uma competência profissional 
envolve não só o domínio do conhecimento acumulado. Envolve também a busca da 
competência plena que passa pelo viés do desenvolvimento de uma atitude investigativa e 
questionadora criando condições para que ele possa, constantemente, manter-se aprendendo. É 
esta capacidade de construção, desconstrução, e reconstrução do conhecimento que qualifica o 
profissional docente. Para o desenvolvimento destas competências, a pesquisa e a extensão são 
imprescindíveis. 
 É necessário que os professores de Biologia depreendam uma visão do mundo científico 
emergente que lhes permita refletir sobre os conteúdos ensinados, sobre as metodologias de 
abordagem pertinentes a esses conteúdos e sobre as formas de avaliação dos mesmos 
proporcionando uma postura crítica e transformadora diante das novas possibilidades. 
 A variedade de recursos aplicados e o caráter interativo que permeou o trabalho 
mostraram-se suficientemente adequados no sentido de despertar o interesse e de viabilizar as 
ações esperadas por parte dos alunos. Além disso, foi possível proporcionar uma visão mais 
adequada da Ciência enquanto processo em construção, servindo de base a elementos de reflexão 
na definição de temas importantes e revelando obstáculos epistemológicos. 
 As limitações encontradas para lidar com o tema Filogenia confirmam um quadro de 
dificuldades na abordagem do tema e indicam a necessidade de iniciativas no sentido de superá-
las, tanto na formação inicial como continuada de professores de Biologia. Pesquisas que 
busquem investigar como a Sistemática Filogenética é trabalhada não só nos cursos de 
Licenciatura em Ciências Biológicas e de formação continuada de professores, mas também na 
educação básica, poderiam proporcionar dados para que estratégias sejam traçadas, visando 
equacionar os problemas apontados, como a falta de domínio do conhecimento científico e 
dificuldades na sua abordagem. 
 Consideramos que para os estudantes concluintes do ensino médio foi uma oportunidade 
de despertar vocações científicas, para a Universidade, um meio de resgatar a sua função social e 
para os jovens licenciandos, um desafio de expor suas produções, além de possibilitar uma 
vivência pedagógica pertinente e construtiva. Essas atividades permitiram um melhor 
aprendizado, além de promover a disseminação do conhecimento gerado dentro da Universidade 
para a sociedade como um todo, onde os alunos são o principal veículo das informações. 
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO PARA AS ATIVIDADES DO EVENTO DE EXTENSÃO 
DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS DE LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLÓGICAS 
 
Grupo nº: ________ 
Tema:___________________________________ 
 

1. Painel ilustrativo 
Tamanho:________x__________ 
Material utilizado: 
(    )Banner                            (    )Cartazes de cartolina                                 (    )Cartazes de papel sulfite 
(    )Fotos                               (    )Imagens de livros e revistas                      (    )Maquete 
(    )Imagens obtidas na internet                                                               

2. Atividade Lúdica 
Tipo de atividade:                   (    )Jogo                                   (    )Mini-gincana 
Nº de alunos envolvidos:  
Breve descrição das Regras:  
 

3.    Manipulação de material biológico 
Material biológico a ser utilizado: 
                       (    )Animal vivo   (    )Animal montado e fixado 
Qual grupo? 
(    )Aracnídeo                        (    ) Crustáceo                          (    ) Inseto 
(    )Chilopoda                          (    )Diplopoda 
Fonte:  

4. Embasamento teórico: 
Fontes utilizadas: 
(    )Livros de invertebrados             (    )Livros de entomologia 
(    )Internet                                      (    ) Artigos Científicos              (    )Outros. Especificar: 
As fontes utilizadas foram:              (    )Insuficientes                   (    )Suficientes 
Qual(is) as principais dificuldade encontradas na elaboração deste trabalho? 
(    )Obtenção dos espécimes                               (    )Fontes com conteúdo superficial      
(    )Verticalização do tema                                   (    )Fontes com conteúdo conflituoso 
(    )Baixa quantidade de fontes                            (    )Fontes com conteúdo repetitivo 

5. Percepção dos visitantes: 
Como o grupo classifica o nível de atratividade ou de interesse do público pelo seu painel? 

(    ) Indiferente (    ) Pouco atrativo (    ) Razoável   (    ) Muito atrativo 

No seu painel o que mais chamou a atenção dos visitantes? 
(    ) Estrutura e Organização (    ) Informações (    ) Imagens 
Com relação a atividade lúdica, qual o nível de atratividade ou de interesse do público? 
(    ) Indiferente (    ) Pouco atrativo (    ) Razoável   (    ) Muito atrativo 
As regras da atividade ficaram claras a todos os participantes? 
(    ) Sim           (    ) Não 
Os participantes tiveram algum tipo de premiação? 
(    ) Não       (     ) Sim. Qual?__________________________ 
Como o grupo considera o tempo disponível para a atividade lúdica? 
(     ) Foi suficiente (     ) Não foi suficiente 
Qual o nível de atratividade ou de interesse do público pelo material biológico apresentado pelo grupo? 
(    ) Indiferente (    ) Pouco atrativo (    ) Razoável   (    ) Muito atrativo 
Qual material chamou mais a atenção do público? 
(    ) Vivo              (    ) Montado e fixado        (    ) Indiferente 
Com relação ao tema do seu trabalho qual o nível de atratividade ou de interesse do público? 
(    ) Indiferente (    ) Pouco atrativo (    ) Razoável   (    ) Muito atrativo 
Como o grupo considera o nível do conhecimento prévio dos visitantes sobre o conteúdo apresentado? 
(    ) Nenhum  (     ) Pouco     (    ) Razoável       (    ) Bom        (    ) Muito bom 
A contribuição do trabalho para a construção do conhecimento científico acerca do tema/conteúdo apresentado pelo 
grupo foi: 
(    ) Nula          (    ) Pouca           (    ) Razoável       (    ) Boa            (    ) Muito boa 
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Submissões Online  

Já possui um login/ senha para a Ciência & Educação? 
Acesso 
Deseja cadastrar um login/senha? 
Cadastro 
  
Cadastro e acesso são necessários para submeter itens online e verificar o status de submissões 
atuais.  

 

Diretrizes para o autor  

Ciência & Educação publica artigos científicos e de revisões de literatura resultantes de pesquisas 
empíricas ou teóricas originais sobre temas relacionados à Educação Científica (Ciências, Física, 
Química, Biologia, Geociências, Educação Ambiental, Matemática e áreas afins) incluindo críticas, 
defesas e comentários sobre artigos publicados na própria revista.  
 
Apresentação dos trabalhos 
Ciência & Educação aceita colaborações em português, espanhol e inglês. Os originais devem ser 
enviados com texto digitado em Word for Windows ou softwares compatíveis, fonte Times New Roman, 
corpo 12, espaço simples, com até 15 laudas. Todos os originais submetidos à publicação devem dispor 
de um resumo/abstract do trabalho, com no máximo 150 palavras, bem como de até cinco palavras-
chave alusivas à temática do trabalho, em português ou espanhol e inglês. 
Na folha de rosto deve constar o título do trabalho (em português ou espanhol e inglês) e afiliação 
completa de todos os autores na seguinte ordem: última formação (graduado em..., especialista 
em..., mestre em..., doutor em..., mestrando em..., doutorando em...), função (docente, 
pesquisador, coordenador, diretor...), departamento, unidade, universidade por extenso (sigla). 
Cidade, estado, e-mail . Endereço para correspondência do primeiro autor. 
Na primeira página do texto deve constar o título completo do artigo em português e/ou espanhol e 
inglês, resumo em português e/ou espanhol, abstract de até 150 palavras. Palavras-chave/key words 
(nos dois idiomas), omitindo-se o nome do autor. Os descritores do artigo (palavras-chave e key 
words) devem refletir da melhor maneira possível o conteúdo abordado no artigo, uma forma de 
pronta localização da temática pelos usuários. 
 
Ilustrações 
Tabelas, figuras, gráficos e desenhos devem estar inseridas no texto, segundo as normas de 
apresentação tabular do IBGE (1993). As figuras devem estar em extensão .jpeg, com resolução 
mínima de 400 dpi. O título da tabela deve ser colocado em cima e os quadros, figuras e imagens 
devem conter as legendas embaixo. 
Quando se tratar de gráficos e imagens coloridas, os autores devem enviar gráficos e imagens em 
versão colorida e em versão preto e branco ou tons de cinza. Apesar de a revista não imprimir páginas 
coloridas, a versão on-line disponibilizará a versão colorida. 
Notas de rodapé 
Devem ser numeradas, sucintas e usadas somente quando estritamente necessário. Além disso, 
devem estar em fonte menor e alinhadas à esquerda. 
 
Transcrições 
Devem ser colocadas entre aspas e em itálico. 
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Citações 
1. Citações diretas ou literais no texto: devem subordinar-se à forma: (Autor, data e página). Quando 
estiver dentro do parênteses o autor fica em letras maiúsculas (AUTOR, data, página) conforme Norma 
ABNT (NBR 10520/2002). Com até três linhas, as citações devem ficar entre aspas e sem itálico. Com 
mais de três linhas, as citações devem seguir o seguinte padrão: recuo de 4 cm na margem, fonte 
menor, sem aspas e sem itálico. 
 
2. Citações indiretas: quando o autor estiver citado na frase, colocar somente autor e ano. Se o autor 
estiver fora da frase e entre parênteses o sobrenome do autor fica em letras maiúsculas. 
 
Exemplos:  
Seu caráter interdisciplinar compreende “[...] uma área de estudos onde a preocupação maior é tratar 
a ciência e a tecnologia, tendo em vista suas relações, conseqüências e respostas sociais” (BAZZO e 
COLOMBO, 2001, p. 93). 
 
Na mesma perspectiva, Peixoto e Marcondes (2003) discutem visões equivocadas da ciência presentes 
nas interpretações de alunos inscritos em um programa especial de formação de professores de 
química para o Ensino Médio. 
 
3. Citações de diversos documentos de um mesmo autor publicados no mesmo ano são distinguidas 
pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e sem espacejamento. 
 
Reside (1927a) 
Reside (1927b) 
 
4. Os autores citados devem constar das referências listadas no final do texto, em ordem alfabética, 
segundo as normas. 
 
Referências 
ABNT (NBR 6023/2002) 
 
Livros 
SILVA, F. Como estabelecer os parâmetros da globalização. 2. ed. São Paulo: Macuco, 1999. 
 
MINAYO, M. C. S. O desafio de conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 7. ed. São 
Paulo; Rio de Janeiro: Hucitec-Abrasco, 2000. 
 
Capítulo de Livro 
 
Regra 1: Autor do livro igual ao autor do capítulo 
SANTOS, J. R. dos. Avaliação econômica de empresas. In: ______. Técnicas de análise financeira. 
6. ed. São Paulo: Macuco, 2001. p. 58-88. (página inicial e final do capítulo são elementos 
obrigatórios) 
 
Regra 2: Autor do livro diferente do autor do capítulo 
ROSA, C. Solução para a desigualdade. In: SILVA, F. (Org.). Como estabelecer os parâmetros da 
globalização. 2. ed. São Paulo: Macuco, 1999. (página inicial e final do capítulo são elementos 
obrigatórios) 
 
Regra 3: Quando o autor for uma entidade: 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais: meio Ambiente e saúde. 3. ed. Brasília: SEF, 2001. v. 9. 
 
Regra 4: Quando houver mais de um autor, separá-los com ponto-e-vírgula: 
MERGULHÃO, M. C.; VASAKI, B. N. G. Educando para a conservação da natureza:sugestão de 
atividades em educação ambiental. São Paulo: EDUC, 1998. 
 
*Quando existirem mais de três autores, indica-se apenas o primeiro, acrescentando-se a expressão et 
al. (sem itálico). 
SANZ, M. A. et al. Ciencia, Tecnología y Sociedad. Madrid: Noesis, 1996. 
 
Regra 5: Séries e Coleções 
MIGLIORI, R. Paradigmas e educação. São Paulo: Aquariana, 1993. 20 p. (Visão do futuro, v. 1).  
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Regra 6: Livro em meio eletrônico 
ALVES, C. Navio negreiro. [S.L.]: Virtual Books, 2000. Disponível em:  
Acesso em: dia, mês e ano.  
 
Periódicos 
A regra para autores segue a mesma orientação de livros. 
 
Regra 1: Artigos em revistas 
VILLANI, A.; SANTANA, D. A. analisando as interações dos participantes numa disciplina de Física. 
Ciência & Educação, Bauru, v. 10, n. 2, p. 197-217, 2004. 
 
LOPES, J. B. Perspectivar novas modelizações da prática relevantes para o conhecimento 
profissional do futuro professor de Física. Disponível em:  
Acesso em: dia, mês e ano. 
 
Teses, Dissertações e Monografias 
BOZELLI, F. C. Analogias e metáforas no ensino de física: o discurso do professor e o discurso do 
aluno. 2005. 234f. Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência) – Faculdade de Ciências, 
Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2005.  
 
*Quando o trabalho for consultado on-line mencionar o endereço eletrônico: Disponível em:  
Acesso em: dia, mês e ano. 
 
Trabalho apresentado em evento (Atas, anais, resultados, proceedings, resumos, entre outras 
denominações) 
 
ZYLBERSZTAJN, A. Resolução de problemas: uma perspectiva Kuhniana. In: ENCONTRO DE PESQUISA 
EM ENSINO DE FÍSICA, 6., 1998, Florianópolis. Anais... Florianópolis: SBF, 1998. 1 CD-ROM. 
 
*Quando o trabalho for consultado em material impresso colocar página inicial e final. Se o evento 
estiver publicado on-line mencionar o endereço eletrônico: Disponível em:  
Acesso em: dia, mês e ano. 
 
Ordenação das Referências 
 
Sistema Alfabético 
As referências citadas no texto devem corresponder as referências no final.  
 
Referência de mesmo autor(es) devem ser substituídas por um traço sublinear (equivalente a seis 
espaços) e ponto. 
 
 
O(s) autor(es) deve(m) verificar se os endereços eletrônicos (url) citados no texto estão ativos. 

 

 



 128

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 



 129

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O ensino da Biologia deve refletir um universo em transformação constante que 

deve ser entendido como tal. No entanto, é preciso uma reorientação dos conteúdos e 

dos procedimentos das aulas, tanto para o ensino superior quanto para os ensinos 

fundamental e médio. 

 Tomando como ponto de partida o atual estado do ensino de Biologia, se faz 

necessário uma análise do papel do professor, do aluno e do conteúdo no ensino de 

Zoologia tanto na educação básica, em específico no Ensino Médio, quanto no nível da 

educação superior (licenciatura em Ciências Biológicas). 

As dificuldades nos cursos de formação inicial revelam a necessidade de 

alterações em relação a diversos aspectos, principalmente no que diz respeito a 

articulação entre teoria e prática, ao estágio supervisionado e o vínculo entre as 

disciplinas específicas e pedagógicas. Verifica-se nas disciplinas de zoologia desses 

cursos uma ênfase ao caráter descritivo-funcional dos filos animais em detrimento do 

enfoque evolutivo-ecológico. 

A Sistemática Filogenética é um assunto bastante recente nas escolas. Apesar 

disso, os livros de biologia, mesmo que aos poucos, já começam a inserir este tema no 

seu rol de conteúdos. Alguns deles apresentam árvores filogenéticas nos capítulos 

dedicados à classificação geral dos seres vivos, e apresentam questões de 

vestibulares que exigem a interpretação de filogenias.  

 Ainda com relação aos livros didáticos, os autores procuram inserir as novidades 

e mudanças conceituais e os avanços educacionais na área de Ciências, tanto no início 

das coleções ou na introdução do conteúdo no livro do aluno, quanto nas observações 

e explicações na obra complementar ao professor. No estudo da biodiversidade deve-

se focar a abordagem filogenética, as ferramentas e, principalmente o resultado (a 

árvore filogenética) dessa linha de pensamento. 

Com relação à exposição didática, houve ênfase nos aspectos visuais da 

apresentação dos temas, o nível das atividades interativas não foi satisfatório, e o 

material biológico exposto esteve entre os itens de maior atratividade para o público. 

Os graduandos ressaltaram a dificuldade em construir atividades práticas usando 

conceitos de sistemática filogenética, por acharem o assunto abstrato e pela falta de 

familiaridade com as idéias centrais do tema.  
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Os resultados aqui sistematizados refletem lacunas no curso universitário. A 

transposição do conhecimento científico atual é uma tarefa complexa e, no caso 

específico da Zoologia, a demanda pela atualização de suas formas de transmissão de 

conhecimento é urgente e passa pela compreensão de conceitos básicos como de 

relações de parentesco e o de reconstrução de filogenias, ambos ligados à Sistemática 

Filogenética.  

 
 




