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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

 

A ciência Biologia tem como objeto de estudo o fenômeno VIDA.  De acordo com as 

Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCEs), ao longo da história da humanidade, 

muitos foram os conceitos elaborados sobre esse fenômeno, numa tentativa de explicá-lo e, ao 

mesmo tempo, compreendê-lo. Como descrito nesse documento, “A preocupação com a 

descrição dos seres vivos e dos Fenômenos naturais levou o ser humano a diferentes 

concepções de VIDA, de mundo e de seu papel como parte deste” (PARANÁ, 2008, p.38). 

 As Diretrizes Curriculares da Educação Básica/Biologia do Estado do Paraná (DCEs) 

nos traz direcionamentos para o processo de ensino e aprendizagem. Todavia, mesmo nos dias 

atuais, em que se reconhece o papel essencial da educação na formação de cidadãos críticos e 

atuantes na sociedade, verifica-se que o processo educativo se confronta com a necessidade de 

um sistema que possibilite um ensino voltado para a construção do conhecimento científico. 

A educação na escola está atrelada a vários fatores que determinam à formação do educando, 

nos quais os conteúdos sistematizados servem de base para a construção do conhecimento e 

formação da consciência. Diante disto, a função social escolar é estabelecer estratégias e 

mecanismos didáticos que possam favorecer o saber cientifico, a construção de valores e o 

desenvolvimento de atitudes. Sendo assim, a função do professor não é a de transmissor do 

conhecimento, mas sim, de mediador da construção de significados pelo aprendiz, de modo 

que possa aplicar os conhecimentos apropriados para explicar a realidade física, social e 

cultural. 

Segundo a concepção de Vygotsky (2007), a aprendizagem e o desenvolvimento 

humano são processos interdependentes que se originam nas inter-relações sociais que 

ocorrem por meio da mediação instrumental e simbólica. O “outro social” pode apresentar-se 

por meio de objetos, da organização do ambiente, do professor e do mundo cultural que rodeia 

o aluno. 

 Nesse sentido, o ensino deve atuar de forma prospectiva, isto é, orientado para as 

funções que ainda estão em processo de maturação, sendo o papel do professor é de  interferir 

de modo intencional na zona de desenvolvimento proximal dos alunos, provocando 

mudanças, progressos na aprendizagem. Portanto a escola se configura em um espaço no qual 
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a intervenção pedagógica intencional pode desencadear a aprendizagem e o desenvolvimento 

de capacidades cognitivas, afetiva, psicomotoras e sociais. 

 A pedagogia histórico-crítica valoriza o saber historicamente acumulado pelos 

homens, saber este que gerou o desenvolvimento das sociedades no transcorrer dos séculos. 

Portanto, para essa corrente pedagógica, os conteúdos escolares, quando organizados de 

forma intencional e articulados com os contextos da realidade, são importantes para a 

formação integral dos estudantes.  Ao mediar o processo de ensino aprendizagem, o professor 

deve partir do saber, do conhecimento que os educandos já possuem sobre o conteúdo, isto é, 

investigando suas experiências e concepções espontâneas acerca do que se pretende ensinar. 

Conforme Vygotsky (2006, p.109), “a aprendizagem da criança começa muito antes da 

aprendizagem escolar e, dessa forma, nunca parte do zero”. 

 A investigação dos conhecimentos prévios pelo professor torna-se essencial constitui-

se em um procedimento essencial para a realização de um trabalho pedagógico adequado, 

voltado a apropriação significativa de conhecimentos pelos alunos. Portanto, conhecer a 

realidade dos educandos implica em fazer um levantamento das representações sociais dos 

alunos sobre o tema de estudo.  É dever do educador garantir que o conhecimento seja 

apropriado, por meio de procedimentos metodológicos que estimulem a iniciativa, 

participação e atividade dos alunos,  sem deixar de favorecer o diálogo dos alunos entre si, 

com o professor e sobre a cultura acumulada historicamente (SAVIANI,1989). Desse modo, 

notamos a importância de desenvolver um trabalho docente que permita um ensino 

significativo, em que o professor vai além da transmissão e exposição do conhecimento 

científico, estimulando a curiosidade, problematizando o conteúdo de forma contextualizada e 

considerando o posicionamento dos alunos. 

 Na concepção de Saviani (1989, p. 80) a problematização “trata-se de detectar que 

questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e, em consequência, que 

conhecimento é necessário dominar”. Nessa forma de conduzir o ensino, os conhecimentos 

espontâneos abordados pelos alunos podem ser confrontados com os conhecimentos 

científicos provocando questionamentos que possibilitem a retomada e a sistematização de 

conteúdos. 

  A Biologia, uma das amplas áreas do conhecimento científico, tem empregado em seu 

percurso histórico, várias investigações que englobam o fenômeno da vida, em diferentes 

perspectivas, nas suas explicações sobre o mundo natural. Este fato se deve aos diferentes 
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contextos sócio-culturais e situações problema inseridos em cada época, contemplando 

pensamentos diversificados e, portanto, não orientados por um aporte teórico único e linear. 

 Considerando as diversas áreas da Biologia, não se pode exigir a construção de uma 

definição única para a vida da mesma forma que ocorre com conceitos científicos específicos. 

Considerando a vasta produção histórica de conhecimentos biológicos, diversas tentativas de 

definir o termo vida seriam possíveis, pautando-se nas peculiaridades de cada área de 

conhecimento desta ciência, a Biologia.  

 Na disciplina de Biologia, as diferentes atividades de ensino e aprendizagem deveriam 

auxiliar o educando a compreender o fenômeno da vida, possibilitando a construção do 

conceito e emprego do termo nos diferentes contextos de estudo sobre os seres vivos. Nessa 

perspectiva essa unidade didática será desenvolvida no primeiro ano do Ensino Médio, com o 

intuito de possibilitar a compreensão do conceito e a construção coletiva de definições de 

vida, a partir dos estudos detalhados das características e propriedades dos seres vivos.  
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2. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

O projeto de pesquisa será desenvolvido com uma turma de 1ª série do Ensino Médio 

do Colégio Estadual Dr. José Gerardo Braga, pertencente ao Município de Maringá, Estado 

do Paraná. 

A proposta pedagógica curricular da 1ª série do Ensino Médio, parte integrante do 

projeto político pedagógico da escola, retrata os conteúdos que serão objetos de estudo nesse 

projeto: - Histórico, importância e abrangência da Biologia; - Caracterização dos seres vivos. 

 

Compreender o fenômeno da VIDA e sua complexidade de relações, na disciplina 

de Biologia, significa analisar uma ciência em transformação, cujo caráter provisório 

permite a reavaliação dos seus resultados e possibilita repensar, mudar conceitos e 

teorias elaborados em cada momento histórico, social, político, econômico e cultural 
(PARANÀ, 2008, p.61). 

 

Na intervenção pedagógica os procedimentos didáticos abordarão a perspectiva da 

pedagogia histórico-crítica defendida por Gasparin (2007) e Santos (2005). Nessa proposta os 

autores enfatizam a importância da prática social inicial e a contextualização dos conteúdos 

com a realidade cotidiana dos educandos. Por meio da prática social inicial os conteúdos 

formais, fixos e abstratos se convertem em conteúdos reais, concretos e dinâmicos, permitindo 

à escola transformar-se num espaço democrático de discussão e análise de temáticas que se 

associam à realidade social. 

Saviani propõe cinco passos que estruturam a proposta de trabalho da pedagogia 

histórico-crítica: Prática social inicial, Problematização, Instrumentalização, Catarse, Prática 

social final. Esses passos foram metodologicamente estudados por Santos (2005) e Gasparin 

(2007) consistem em: 

 Prática social inicial: - se caracteriza como ponto de partida de 

todo o processo pedagógico, cujo objetivo é perceber e denotar, 

dar significação às concepções alternativas dos alunos a partir de 

uma visão sincrética, desorganizada, de senso comum a respeito 

do conteúdo a ser trabalhado. Nesse momento são investigadas as 

dificuldades, os interesses e necessidades dos alunos em relação ao 

conteúdo; 

 Problematização: implica no momento no qual são propostas as 

situações - problema a serem resolvidas, primeiramente, na prática 

social inicial, e por meio das quais são estabelecidos os 
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conhecimentos necessários para a sua resolução, bem como as 

exigências sociais de aplicação desse conhecimento. É nesse 

momento que o conteúdo problematizado pode tomar diferentes 

dimensões: conceitual, histórica, social, política, estética, religiosa, 

etc.; 

 Instrumentalização: - consiste no momento em que os alunos vão 

se apropriar de instrumentos culturais e científicos para 

transformar seus conhecimentos espontâneos mostrados na prática 

social inicial. Realiza-se por meio de ações docentes e discentes, 

necessárias à construção pessoal de significados acerca dos 

conhecimentos científicos trabalhados e mediados pelo professor 

(GASPARIN, 2007). Os alunos devem se apropriar das 

ferramentas culturais necessárias à luta social para superar a 

condição de exploração em que vivem; 

 A catarse: - é a fase em que ocorre a síntese mental dos conteúdos 

por parte dos alunos, possibilitando-os explicar o problema em 

questão por meio do conhecimento apropriado. A partir da 

apropriação dos instrumentos culturais, transformados em 

elementos ativos de transformação social, o aluno passa a entender 

e elaborar novas estruturas de conhecimento, ou seja, passa da 

ação para a conscientização;  

 O retorno à prática social se caracterize pela apropriação do saber 

concreto e pensado para atuar e transformar as relações de 

produção que impedem a construção de uma sociedade mais 

igualitária. A visão sincrética apresentada pelo aluno no início do 

processo passa de um estágio de menor compreensão do 

conhecimento científico a uma fase de maior clareza e 

compreensão, explicitada numa visão sintética. O processo 

educacional põe-se a serviço da referida transformação das 

relações de produção.  

Dessa forma a prática social inicial será conduzida por meio de: 

Interações discursivas – Investigação dos conceitos prévios acerca do conceito de vida 

ao discutir sobre os objetivos do ensino de Biologia. As transcrições e depoimentos por 
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escrito serão analisados pela metodologia de análise de conteúdo, na qual as categorias serão 

constituídas de acordo com o perfil conceitual investigado. Sobre a prática social inicial 

Gasparin descreve que: 

 

Uma das formas para motivar os alunos é conhecer sua prática social imediata a 

respeito do conteúdo curricular proposto. Como também ouvi-los sobre a prática 

social mediata, isto é, aquela prática que não depende diretamente do indivíduo, e 

sim das relações sociais como um todo. Conhecer essas dimensões do conteúdo 

constitui uma forma básica de criar interesse por uma aprendizagem significativa do 

aluno e uma prática docente também significativa (GASPARIN, 2007, p. 15). 

 

Segundo Santos (2005, p.11), faz-se necessário que o professor assuma que [...] o 

aluno não é “menos”, mas que sabe menos ou sabe de forma não organizada, o que indica ser 

o professor o organizador da estratégia de ensino.  

A avaliação será contínua e processual. De acordo com Santos (2005, p.79), podemos 

dividir a avaliação em dois momentos: um primeiro momento em que o aluno deve responder 

ao específico dos problemas e, no segundo momento, deve-se avaliar a síntese. Sendo assim, a 

professora irá avaliar a participação do educando em todo o processo, a evolução de sua 

assimilação e aplicação do conhecimento científico, com a produção do material final. 

A seguir é apresentada uma sequência didática que tem por objetivo possibilitar 

elaborações pessoais acerca da natureza da Ciência, do objeto de estudo da Biologia e do 

conceito de vida. 
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3 - ATIVIDADE 1: Prática Social Inicial -  O QUE É CIÊNCIA? QUEM FAZ E COMO 

SE FAZ CIÊNCIA? BIOLOGIA É UMA CIÊNCIA? 

Duração: 4 aulas 

 

             A atividade terá inicio com a discussão sobre o que é, quem faz, como se faz Ciências 

e se Biologia é uma ciência, por meio de charges. Um exemplo que pode ser utilizado é 

apresentado no link abaixo: 

http://soniamgmeciencias.blogspot.com.br/2013/09/charge-de-biologia.html 

Em seguida será solicitado para que os alunos anotem em uma folha suas respostas 

às questões apresentadas sobre a Ciência.  

Após a descrição de seus posicionamentos sobre as questões, os alunos serão 

reunidos em pequenos grupos para a realização de leitura e discussão dos textos apresentados 

a seguir. Os grupos terão que realizar uma síntese do conteúdo do texto e apresentar aos 

colegas. Cada texto será trabalhado por dois grupos distintos, para que todos observem se as 

apresentações são realizadas com o mesmo enfoque por cada grupo.  

Estas atividades serão orientadas pela professora, por meio de direcionamentos:  

TEXTO 1 

 l- Leia o texto em grupo, destaque as palavras que vocês não conhecem. 

2- Procurem os significados das mesmas no dicionário 

3- Elaborem uma forma de apresentar uma síntese do seu texto para a sala procurando 

ressaltar o que vocês consideram mais relevante do texto. 

4 - Procurem orientar suas discussões por meio das seguintes afirmações:  

a) todas as informações e resultados divulgados pela ciência são verdades inquestionáveis;  

b) qualquer pessoa pode fazer ciência;  

c) a ciência é uma atividade neutra, isto é, não é influenciada por fatores sociais, políticos e 

econômicos;  

d) A ciência é uma atividade solitária, realizada por um cientista. 

"Como se faz a ciência" 

por Cristina Bonorino*  06/09/2014 | 16h02 

Outro dia, uma amiga me reclamou, confusa, de que os cientistas parecem mudar de ideia 

continuamente. Uma hora manteiga faz mal pro coração, mas outra hora é mais saudável que 

margarina; leite sempre foi bom, mas agora faz mal pro adulto. Então, afinal? Qual é? Adorei 

a chance de tentar explicar um pouco como funciona a nossa profissão. Acho que é isso que 

tento fazer aqui nesta coluna, já que pouca gente tem familiaridade com o que fazemos – e 

como fazemos. 

http://soniamgmeciencias.blogspot.com.br/2013/09/charge-de-biologia.html
mailto:
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Um cientista estuda e trabalha em média mais 10 anos depois de finalizar sua graduação até 

completar a formação exigida para ter o seu próprio laboratório. Isso, no Brasil, em geral será 

em uma universidade pública, mas pode ser também em um Instituto, como a Fiocruz, mais 

raramente uma universidade privada, ou ainda uma indústria. O que determina o tema de uma 

pesquisa para um cientista? É preciso que a instituição dê liberdade a esse profissional para 

escolher o que ele quer pesquisar. Ele pode escolher trabalhar com a cor dos olhos das 

moscas, com o efeito do consumo de leite, ou com o desenvolvimento de uma droga 

antitumoral. Não importa o que escolher, fará isso com muita paixão. Pois esperar até depois 

dos 30 ou 35  anos para ter seu primeiro emprego não é uma escolha comum – só fica nesta 

profissão quem tiver paixão e resistência.  

A partir daí, é preciso captar o dinheiro para fazer a pesquisa. Tem que formular hipóteses, 

fazer perguntas a serem respondidas e convencer os financiadores – normalmente o governo – 

de que o dinheiro será bem empregado, vai gerar uma informação nova e relevante. Quem 

julga isso são outros cientistas. Nos Estados Unidos, onde existem muitos grupos de pesquisa, 

menos de 1% de todos os projetos submetidos são financiados.  

Nunca se sabe o que vai resultar de uma pesquisa. Um bom cientista desenha experimentos 

cuidadosamente para que a resposta seja clara. Por mais que tenhamos a preferência por uma 

resposta, se os dados indicarem outra coisa precisamos reconhecer isso. A evidência é 

soberana.  

Se o cientista achava que o leite era bom para os adultos, e depois de muitos experimentos a 

resposta for sempre que o leite não é bom, é isso o que se deve reportar. Por treinamento, 

cientistas aprendem algo contra-intuitivo: mudar de opinião, se as evidências não suportam o 

que se acreditava. Eu acho que ciência é a única área em que isso acontece rotineiramente. 

Não acontece em política, não acontece em religião, não acontece em arte, nem em futebol.  

Isso pode ser um problema se quem paga a pesquisa é uma fábrica de leite, por exemplo. 

Quando for esse o caso, o cientista pode ou não publicar o achado, mas sempre precisa 

informar que tem conflito de interesses. Por isso é necessário que existam fontes de 

financiamento independentes. Principalmente, é importante que existam outros laboratórios 

que mostrem os mesmos resultados – a chamada confirmação independente. Quanto mais 

relevante para o momento for o assunto em que se está trabalhando, maior é a chance de que 

haja vários outros grupos no mundo fazendo a mesma coisa. Portanto, vai haver controvérsia 

por algum tempo. Em geral, mesmo que saia um estudo bombástico em uma revista famosa, 

apenas o tempo e outros trabalhos, às vezes com métodos mais sofisticados, poderão 

confirmar o quão corretas eram as conclusões anteriores.  

Então, o que eu posso dizer pra minha amiga querida? Se você gosta de leite, procure seguir 

as pesquisas em leite. A consistência dos achados deve ser aquilo que influencia sua opinião. 

Se ouvir ou ler algo muito diferente do que você vem acompanhando, mesmo que seja na 

famosa revista Science, não entre em pânico: fique atenta pra ver se outras pesquisas irão 

reproduzir isso.  

Sempre falo para meus alunos que cientista não fala “UAU!!!!” ao ver um resultado, fala 

“humm.... interessante.....”, como diria o Sr. Spock. Só porque foi publicado, não quer dizer 

que é verdade absoluta. As pesquisas que revolucionam o mundo são reproduzíveis em 

qualquer lugar. Mas o que eu faço com o leite? Não sei, porque eu não gosto muito de leite. Já 

o café é diferente: leio tudo o que se publica! 

* Professora titular de imunologia da PUCRS e pesquisadora 1C do CNPQ. Escreve 

mensalmente no PrOA. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2014/09/cristina-bonorino-como-se-faz-a-

ciencia-4591951.html Acesso em 09/12/14 as 13:10h 

TEXTO 2 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2014/09/cristina-bonorino-como-se-faz-a-ciencia-4591951.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2014/09/cristina-bonorino-como-se-faz-a-ciencia-4591951.html
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l- Leia o texto em grupo, destaque as palavras que vocês não conhecem. 

2- Procurem os significados das mesmas no dicionário 

3- Elaborem uma forma de apresentar uma síntese do seu texto para a sala explicando o que é 

Ciência? 

 

ENTENDER O CONCEITO  

A palavra ciência é originária do latim scientia e do grego episteme e faz referência a 

conhecimento. Ao longo da história, pensadores que se ocupavam do tema propuseram 

diversas explicações para o termo, levando em conta os conhecimentos da época, as 

descobertas e o modo de fazer ciência (leia o quadro abaixo). Embora várias 

conceitualizações sejam contraditórias, todas têm um ponto em comum: o compromisso com 

a verdade segundo Maria Helena Beltran, docente do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

História da Ciência da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).  

Novas concepções continuam sendo elaboradas e isso não cessará. Em 2009, por exemplo, o 

Conselho de Ciência do Reino Unido apresentou uma nova definição: "Ciência é a busca do 

conhecimento e a compreensão do mundo natural e social por meio de uma metodologia 

sistemática baseada em evidências". A preocupação não é construir um conceito definitivo, e 

sim destacar pontos de vista e divulgar o pensamento científico.  

A ciência e alguns nomes célebres 

Como o conceito foi pensado e defendido ao longo da história 

 

Ciência é a busca e a identificação daquilo que permanece que não se modifica, ou seja, 

daquilo que é o ser.  

Parmênides (530-460 a.C.), filósofo grego.  

 

Ciência só se relaciona ao mundo das ideias, imutável e perfeito. O mundo sensível tem a ver 

com os movimentos e com a imperfeição.  

Platão (428-347 a.C.), filósofo grego.  

 

Toda ciência está subordinada à teologia.  

Tomás de Aquino (1225-1274), filósofo italiano.  

 

A ciência é descritiva, sua elaboração é um empreendimento coletivo e deve ser fruto de um 

método indutivo.  

Francis Bacon (1561-1626), filósofo e político inglês.  

 

A ciência é como um corpo de conhecimento que descreve a natureza. Ela se desenvolve por 

etapas sucessivas e a base do conhecimento é a observação pura de fatos.  

Auguste Comte (1798-1857), filósofo francês.  

 

A ciência é um conjunto de teorias e leis que explicam e preveem fenômenos. As teorias são 

hipóteses e o experimento não é critério de verificação, só corrobora uma teoria.  

Karl Popper (1902-1994), filósofo austríaco naturalizado britânico.  



13 

 

 

Fonte Maria Helena Beltran e Fumikazu Saito, professores do Programa de Estudos Pós-

graduados em História da Ciência e do Programa de Estudos Pós-graduados em Educação 

Matemática da PUC-SP 

Texto adaptado.http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/ela-ensinou-como-se-faz-

ciencia-verdade-677960.shtml Acesso em 9/12/14 às 14:34h 

 

 

TEXTO 3  

l- Leia o texto em grupo, destaque as palavras que vocês não conhecem. 

2- Procurem os significados das mesmas no dicionário 

3- Elaborem uma forma de apresentar uma síntese do seu texto para a sala explicando se a 

Biologia é uma Ciência. 

História da Biologia 

Como começou o estudo da biologia. O que levaram as pessoas a observar e a estudar essa 

ciência que hoje é fundamental em nossas vidas. 

   

 
História da biologia, como tudo começou  

A história da Biologia se dá desde a pré-história, quando o homem começou a observar e 

perceber no seu dia a dia que as plantas tinham uma época certa do ano para frutificação, 

quais plantas eram venenosas e quais não eram, quais frutos que podiam ser consumidos e os 

que não podiam. Nessa prática diária, o homem aprendeu muito sobre a biologia. 

No Egito, a técnica utilizada para embalsamento de cadáveres já requeria um grande 

conhecimento sobre as propriedades das plantas e óleos vegetais. Desde a antiguidade, os 

povos já observavam e queriam saber mais sobre as diversas formas de vida, pois sabiam que 

aliados a elas poderiam viver melhor. 

No século IV a.C. o naturalista Aristóteles começou a observar e estudar as mais diversas 

formas de vida. Descobriu muitas coisas que foram fonte de pesquisa durante séculos. 

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/ela-ensinou-como-se-faz-ciencia-verdade-677960.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/ela-ensinou-como-se-faz-ciencia-verdade-677960.shtml
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Observou, dividiu e classificou os animais “com sangue” e “sem sangue”. Percebeu a 

presença de órgãos análogos e homólogos e observou a adaptação evolutiva dos animais e 

vegetais. 

Na Idade Média, Alberto Magno escreveu documentos sobre observações de plantas e 

animais, e, no século XIV, diversos cientistas começaram a fazer dissecações em cadáveres 

humanos, o que fez a anatomia humana progredir consideravelmente. 

Em 1650, com a descoberta do microscópio por Antony van Leeuwenhoek, os cientistas e 

curiosos puderam aprofundar mais seus estudos na biologia. Em 1735, Lineu, baseado nas 

semelhanças morfológicas de plantas e de animais, criou o sistema taxonômico e a 

nomenclatura dos seres vivos, que é utilizado até hoje, mas com algumas modificações. Em 

1809, Lamarck deu um passo à frente quando publicou um livro sobre a evolução das 

espécies, e em 1859, Charles Darwin, também evolucionista, publicou um livro sobre a 

origem das espécies, que é aceita até hoje como explicação para a evolução das espécies. 

Em 1866, Gregor Johan Mendel, em experimentos com ervilhas, descobriu a hereditariedade, 

e hoje é considerado o pai da genética. 

Com a descoberta do microscópio eletrônico, várias estruturas celulares até então 

desconhecidas passaram a ser estudadas, e Watson e Crick tiveram a oportunidade de 

descobrir sobre a dupla hélice do DNA e o código genético.  

No passado, muitos cientistas contribuíram com informações e observações que os cientistas 

atuais levam em consideração em suas pesquisas. A biologia é uma ciência muito rica e 

ampla, e será alvo de dúvidas e descobertas eternamente. 

 

Paula Louredo 

Graduada em Biologia 

http://www.brasilescola.com/biologia/historia-da-biologia.htm  Acesso 10/12/2014 as 10:20h 

 

Após as apresentações dos grupos os alunos serão orientados as responder novamente 

as questões iniciais em forma de cartazes com frases curtas e estes serão apresentados nos 

murais do Colégio. 

As discussões sobre a natureza da ciência será retomada com a realização das 

seguintes atividades: 

 

ATIVIDADES:  

 

1- As descobertas atuais realizadas pelos cientistas geralmente se contrapõem ao pensamento 

vigente sobre o assunto. A nova informação é a mais confiável?Justifique sua resposta. 

2- Todos estão sujeitos ao erro, inclusive os cientistas e isso pode ser motivo de fraudes e 

problemas sérios. Como isso pode afetar um determinado tipo de pesquisa?Pesquise e dê um 

exemplo. 

http://www.brasilescola.com/biologia/anton-leeuwenhoek.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/lamarckismo.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/charles-darwin.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/primeira-lei-mendel.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/historia-da-biologia.htm
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3- Nem todos os cientistas chegam a um consenso e alguns apresentam opiniões diferentes 

sobre o mesmo assunto. Uma pessoa que não é especialista sobre o assunto poderia opinar 

sobre esse assunto? É possível considerarmos que existe certo e errado em Ciências? 

4- Resolva o seguinte caça-palavras: 

 

QUE MATÉRIA É ESSA?? 
 

BIOLOGIA é uma área da ciência, que se relaciona com diversas outras áreas do 

CONHECIMENTO, ou seja, ela precisa de elementos de outras áreas da ciência para fazer o 

que se propõe, e também fornece material para que outras áreas investiguem seus objetos de 

INTERESSE. Também será destacado que: CIÊNCIA é uma palavra que deriva do termo 

latino "scientia" cujo significado era conhecimento ou SABER. De uma forma geral a Ciência 

se compõe por um conjunto de saberes nos quais são elaboradas as suas teorias baseadas nos 

seus próprios métodos científicos. Atualmente se designa por ciência todo o conhecimento 

adquirido através do estudo ou da PRÁTICA. Esse conhecimento exige uma 

METODOLOGIA rigorosa, adequada, ausência de preconceitos e juízos de valor. O cientista, 

segundo o dicionário, é aquele que se dedica à ciência e que tem como sinônimo 

INVESTIGADOR, OBSERVADOR e PESQUISADOR. 

A palavra Biologia é formada por dois vocábulos gregos: bios (“vida”) e logos (“estudo”), 

logo é o ESTUDO da VIDA e suas características. 

Segundo Coutinho, o termo “biologia” teria sido criado em 1802, independentemente, por 

dois naturalistas, o alemão Gottfried Treviranus e o francês Jean-Baptiste Lamarck, para 

referir-se a uma ciência dedicada ao estudo dos FENÔMENOS relacionados a vida. ...   

Assim, a Biologia 

tem sido entendida, em seus dois séculos de existência, como o estudo da vida. Mas o 

que é vida? 

 

Encontre, no caça palavras, as palavras destacadas no texto. 

  
U U I B A K G A C T Z O Y M S  

X L P N E E I S V G Y M U E O  

B V E V V G S Q Z G F P S T N  

I R T E O E H S B Z E M N O E  

I V I L X I S D E S O E C D M  

Q F O D U E Z T Q R S L F O Ô  

C I Ê N C I A U I X E Z S L N  

B L E L V W I G S G U T U O E  

P I H B L S Y M F T A Y N G F  

C R O D A V R E S B O D Z I E  

B M Á D A D I V P N M S O A S  

L H O T X I F D X V A M H R T  

Z R B H I N S E O B B Z U T U  

C O N H E C I M E N T O V B D  

S P O L A J A R M G C F F O O  

 

Produzido pela autora 

CURIOSIDADE: 

Nem tudo o que se diz sobre a ciência e os cientistas são verdades: 

   

QUEDA LIVRE  
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 Muitas situações cotidianas envolvem a queda de objetos, sejam eles soltos de uma 

determinada altura ou jogados em direção ao solo. Mesmo quando lançamos um corpo para 

cima, após chegar a uma altura máxima, esse corpo cairá em um movimento de queda livre. 

Um exemplo folclórico de queda livre é a lenda da descoberta da Lei da Gravidade por Isaac 

Newton após a queda de uma maça em sua cabeça, conforme esboça a Figura 1: 

 

 
 

E ENTÃO A MAÇÃ NÃO CAIU NA CABEÇA DE NEWTON 

Essa é a versão da história da teoria da gravidade que todos conhecemos, tendo inclusive 

aprendido nas aulas de física. 

Eis que a Royal Society celebra seu 350º aniversário desmistificando essa lenda. A famosa 

sociedade científica londrina disponibilizou um manuscrito da biografia de Newton, publicada 

em 1752 e da autoria de William Stukeley. Nesse documento, Stukeley menciona o episódio 

da maçã, mas o narra de uma forma ligeiramente distinta: 

Após o jantar, o clima estava quente, nós fomos para o jardim e bebemos chá embaixo da 

sombra de algumas árvores; somente eu e ele. Entre outras discussões, ele me disse, que 

estava na mesma situação, como a noção de gravidade veio até sua mente. Por que deve uma 

maçã sempre cair para baixo em linha reta em direção ao solo, pensou ele, que sempre 

observava maçãs caírem do seu local de contemplação. Por que ela nunca vai para o lado ou 

para cima? Mas sempre em direção ao centro da Terra? Com certeza, a razão, é por que a 

Terra a atrai… 

Então a maçã nunca caiu propriamente na cabeça de Newton… 

Texto adaptado. https://ciencianamidia.wordpress.com/tag/maca/ Acesso em 10/12/14 às 

14:46h. 

 

 

4- ATIVIDADE 2:  O que estuda a  Biologia? 

  

Duração: 2 aulas 

http://www.royalsociety.org/
https://ciencianamidia.wordpress.com/tag/maca/
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Para a investigação dos conhecimentos prévios serão entregues as figuras para os alunos e 

será feito os seguintes questionamentos: 

a) Observe e responda: O que você vê nessas imagens? 

b) O que você acha que todas elas têm em comum? Relacione. 

c) Essas imagens representam seres que você conhece? 

 

 

Fotos: Seres vivos. Fonte: a autora 

 

                 Os alunos deverão indicar o que as diferentes imagens têm em comum e relacioná-

las com o objeto de estudo da Biologia. 

                 Todas as imagens são de seres vivos, ou seja, possuem vida. Sendo assim, após 

você ter observado e anotado suas impressões em relação às imagens, responda aos seguintes 

questionamentos: 

- O que significa o termo Biologia? 

- O que estuda a Biologia? 

 

                   Em seguida os alunos se reunirão em grupos com 4 integrantes, vão ler suas 

respostas para os colegas, discutir e elaborar respostas coletivas sobre as questões. Solicitar 

que um integrante de cada grupo registre a sua resposta para cada questão em um painel 

previamente preparado pela professora da seguinte maneira: 

O QUE É BIOLOGIA? O QUE ESTUDA A BIOLOGIA? 
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-grupo1: 

-grupo2: 

-grupo3: 

-grupo4: 

-grupo5: 

-grupo6: 

-grupo1: 

-grupo2: 

-grupo3: 

-grupo4: 

-grupo5: 

-grupo6: 

 

             Esse painel será guardado e voltará a ser discutido no final desse conteúdo para 

compararmos as respostas que foram dadas inicialmente e após o trabalho do conteúdo 

científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-ATIVIDADE 3:  Quais são as áreas de estudo da Biologia? 
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Duração: 4 aulas 

 

 

 A Biologia é uma ciência que engloba estudos sobre uma diversidade muito grande de 

seres vivos e eles possuem semelhanças, mas também consideráveis diferenças. Ela estuda os 

seres vivos e para tanto precisa saber como os mesmos funcionam desde a sua formação até a 

sua interação com o ambiente onde está inserido. A Biologia tem uma abrangência muito 

grande de áreas que muitos consideram independentes, mas, no seu conjunto, todas essas 

áreas estudam a vida dos seres que as constituem, pois a biologia tem papel fundamental na 

ciência, no que tange o estudo dos seres vivos e da vida. Por toda essa amplitude houve a 

necessidade de criar subdivisões dentro dessa disciplina para que cada uma delas pudesse ser 

estudada de forma mais minuciosa, e para que fosse possível abranger mais conhecimento de 

cada área. 

 Algumas dessas áreas são:  

- Anatomia: estuda a estrutura morfológica, 

- Citologia: estudo das células, 

- Ecologia: estudo da relação dos seres vivos com o meio ambiente, 

- Embriologia: estuda a formação dos seres, 

- Evolução: as modificações, adaptações dos seres ao longo do tempo, 

- Fisiologia: estuda as funções dos seres vivos,  

- Genética: estuda o DNA, a hereditariedade. 

- Histologia: estuda os tecidos,  

- Botânica: estuda dos vegetais, 

- Zoologia: estuda os animais, 

- Taxonomia: que define os grupos de organismos vivos.  

 

 ATIVIDADE: 

 

 A sala formará grupos com 3 ou 4 alunos e cada grupo ficara responsável por 

pesquisar sobre duas áreas de estudo da Biologia. A pesquisa deverá ser feita na biblioteca e 

depois no PRD. A professora vai orientar a sala sobre a importância da pesquisa, referência e 

sites confiáveis. Nos dois locais os alunos devem procurar imagens que representem a área de 
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estudo que são responsáveis, uma definição e alguma notícia atual de pesquisa realizada por 

aquelas áreas de estudo em Biologia. A produção da equipe deverá ser apresentada a sala 

oralmente, em forma de cartaz, vídeo, atividades, ou seja, usando a criatividade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-ATIVIDADE 4: Biologia é  importante?Quais os principais problemas da Biologia? 
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Duração: 6 aulas 

  

 

A investigação dos conhecimentos prévios será conduzida por meio dos seguintes 

questionamentos relacionados aos assuntos abordados: 

a) Para você, a Biologia é importante? 

b) O que você entende pelo trabalho de um biólogo? 

c) Qual é a importância da Biologia para a vida? 

A investigação deverá ser realizada com registro no caderno de cada aluno, com base em seus 

conhecimentos prévios. Neste momento, o professor não deve interferir nas respostas dos 

alunos. 

Em seguida serão apresentados os dois vídeos para os alunos que tratam sobre os principais 

problemas abordados pela Biologia. 

https://www.youtube.com/watch?v=RqcCRyOPs9Y    

https://www.youtube.com/watch?v=84eilzEwNAQ  

 

 A Biologia exerce grande fascínio em todos que nela se aprofundam, pois tenta explicar os 

fenômenos ligados à vida e à sua origem. É um estudo que procura entender a vida e a fazer a 

relação dela com o meio ambiente. Como ela é muito abrangente, é difícil que uma pessoa 

domine todos os conhecimentos pertinentes a essa área do conhecimento. Esta ciência está 

presente no nosso cotidiano e pode influenciar diretamente a nossa vida. Podemos destacar 

que através dela podemos entender mais sobre: transgênicos, a AIDS, consumo de bebidas 

alcoólicas, drogas, gravidez na adolescência, higiene, preservação do ambiente, poluição e 

etc.. Infelizmente, por muitas vezes, não nos damos conta da grande importância desse 

assunto. Sendo assim, qual a influência que o estudo da Biologia pode ter para a manutenção 

da vida? 

Os alunos deverão registrar a resposta para a problematização. Ao término das atividades 

dessa etapa, será retomada em forma de mesa redonda, a questão inicial para perceber a 

apropriação do conhecimento científico. 

 

 

 

ATIVIDADES: 

https://www.youtube.com/watch?v=RqcCRyOPs9Y
https://www.youtube.com/watch?v=84eilzEwNAQ
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1- TRABALHO EM AQUIPE: Em grupos selecionem notícias de jornais, revistas ou de 

sites na internet, que requeiram um conhecimento básico de Biologia para serem 

compreendidas.  

Após a pesquisa os alunos vão apresentar um resumo de algumas dessas notícias para 

a classe e justificar, em cada caso, por que esse tipo de conhecimento é importante. 

Também será retomado a problematização inicial para perceber a apropriação do 

conhecimento e a mudança ou aprimoramento de conceitos por parte dos educandos. 

 

2- Observe as figuras abaixo e descreva pelo menos um exemplo de como a Biologia poderia 

auxiliar no estudo dessas situações. 

 

                        

Nome: A força do Sol .  

Autor: arquivo pessoal da autora 

 

Nome: Erosão. Fonte : arquivo pessoal da autora 

OBS: A professora poderá utilizar outras figuras que mostrem o estudo da evolução, o 

trabalho dos biólogos para evitar a extinção etc.  

3- A equipe deverá criar um cartaz ou vídeos para a comunidade escolar em que se fale da 

importância dos conhecimentos básicos em Biologia.  

4- Construção coletiva de um texto único para a sala com a temática: Biologia, o estudo da 

vida.  
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OBS: A professora irá explicar para a sala como se constrói um texto coletivo e vai colocar no 

quadro o título e o início do primeiro parágrafo. Reunidos em grupos os alunos vão redigir, 

com base em todo o material que possuem sobre o assunto, um parágrafo sobre o assunto. Por 

sorteio a equipe vai colocar no painel o seu parágrafo e a professora vai mediar esse processo 

dando dicas sobre como escrever, a ligação entre as idéias, como referenciar quando for citar 

fala de outro e etc. 

Depois do texto pronto solicitaremos o auxilio da professora de português para a correção e 

adequação do mesmo para postarmos no blog. 
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7-ATIVIDADE 5:  Biologia é o estudo da vida. Mas o que é vida? 

Duração: 6 aulas 

 

 

 

Com o auxilio de vídeos, projetados por meio de Data show ou TV Multimídia, os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o fenômeno da vida serão investigados através dos 

seguintes questionamentos: 

a) Para você, o que caracteriza um ser vivo? 

b) O que é vida para você? 

A investigação deverá ser realizada com registro no caderno de cada aluno, com base em seus 

conhecimentos prévios. Neste momento, o professor não deve interferir nas respostas dos 

alunos. 

Os vídeos que conduzirão as reflexões encontram-se nos seguintes endereços eletrônicos:  

http://f.vimeocdn.com/p/flash/moogaloop/6.0.21/moogaloop.swf?clip_id=9479342&color=00

ADEF&fullscreen=1&server=vimeo.com&show_byline=0&show_portrait=0&show_title=0&

controller=player2&view=moogaloop_swf&cdn_url=http%3A%2F%2Ff.vimeocdn.com&pla

yer_url=player.vimeo.com&moogaloop_type=moogaloop 

e 

http://www.youtube.com/watch?v=lW2n2Ogp3mU  A vida em imagens incríveis e alta 

definição - Life - A incredible journey with HD  

Após a discussão geral do termo vida, a professora apresentará, por meio de um caso não 

verídico, a seguinte situação problema: O que é vida para a Biologia? 

Isadora está cursando Ciências Biológicas há 4 meses. Ela se sente feliz cursando Biologia, o 

estudo da vida! Pouco tempo depois de ter ingressado no curso, foi a um churrasco da sua 

antiga turma do colégio onde fez o Ensino Médio. Um deles comentou que estava muito feliz 

por saber que ela tinha entrado no curso de Biologia, mas juntamente com os parabéns veio a 

seguinte pergunta:  Agora que você entrou nesse curso me explica uma coisa: o que é vida? 

Prontamente, Isadora abriu a boca para responder, mas começou a tossir...Pois é...a vida 

é....bom....é o que nos temos! Nossa! Me dá um desconto pois estou só começando o curso! 

 

http://f.vimeocdn.com/p/flash/moogaloop/6.0.21/moogaloop.swf?clip_id=9479342&color=00ADEF&fullscreen=1&server=vimeo.com&show_byline=0&show_portrait=0&show_title=0&controller=player2&view=moogaloop_swf&cdn_url=http%3A%2F%2Ff.vimeocdn.com&player_url=player.vimeo.com&moogaloop_type=moogaloop
http://f.vimeocdn.com/p/flash/moogaloop/6.0.21/moogaloop.swf?clip_id=9479342&color=00ADEF&fullscreen=1&server=vimeo.com&show_byline=0&show_portrait=0&show_title=0&controller=player2&view=moogaloop_swf&cdn_url=http%3A%2F%2Ff.vimeocdn.com&player_url=player.vimeo.com&moogaloop_type=moogaloop
http://f.vimeocdn.com/p/flash/moogaloop/6.0.21/moogaloop.swf?clip_id=9479342&color=00ADEF&fullscreen=1&server=vimeo.com&show_byline=0&show_portrait=0&show_title=0&controller=player2&view=moogaloop_swf&cdn_url=http%3A%2F%2Ff.vimeocdn.com&player_url=player.vimeo.com&moogaloop_type=moogaloop
http://f.vimeocdn.com/p/flash/moogaloop/6.0.21/moogaloop.swf?clip_id=9479342&color=00ADEF&fullscreen=1&server=vimeo.com&show_byline=0&show_portrait=0&show_title=0&controller=player2&view=moogaloop_swf&cdn_url=http%3A%2F%2Ff.vimeocdn.com&player_url=player.vimeo.com&moogaloop_type=moogaloop
http://www.youtube.com/watch?v=lW2n2Ogp3mU
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Após a apresentação dessa situação problema, será proposta a leitura, seguida de discussão, 

do texto: “Definindo a vida” de EMMECHE, C.; EL-HANI, C. N. 

TEXTO COMPLEMENTAR 

DEFININDO A VIDA 

“A Biologia explica a vida como um fenômeno natural. Essa ciência não tem, no entanto, o 

monopólio sobre o conceito de vida. Vida é um conceito que tem, na linguagem cotidiana, 

muitos outros significados, além daqueles atribuídos pelos biólogos. Por exemplo, viver é 

algo que consideramos bom, por uma grande variedade de motivos, e, certamente, é algo que 

preferimos, em comparação com o estado morto das coisas. As palavras são utilizadas de 

modo diferente na ciência e na linguagem cotidiana. Ao explicarmos a vida de um ponto de 

vista biológico, estamos passando do domínio da linguagem cotidiana, no qual a palavra vida 

denota um conceito vago, com múltiplos significados, ambigüidades, conotações metafóricas, 

para o domínio da linguagem científica, no qual se exige que os termos sejam definidos de 

modo mais preciso. O conceito de vida apresenta, de certo modo, uma maior riqueza de 

significados na linguagem cotidiana do que na linguagem científica. O modo como utilizamos 

esse conceito em nosso dia a dia inclui aspectos que não são preservados nas definições 

científicas. Na linguagem científica, a riqueza de significados do conceito de vida é 

sacrificada em prol de uma maior precisão sempre requerida, ainda que em variados graus, 

nas definições da ciência. Nessa busca de maior precisão, a vida pode ser classificada, por 

exemplo, como vida social, vida mental ou vida biológica. No entanto, a categoria biológica é 

considerada, pela maioria das pessoas (incluindo os cientistas), o domínio dos fenômenos da 

vida propriamente ditos, em vista  da compreensão geral da biologia como ciência da vida, no 

sentido mais geral e original do fenômeno. A biologia não pode escapar, portanto, à tarefa de  

definir e explicar o que é a vida.(...) 

 Definições de vida têm um papel importante a cumprir nas Ciências Biológicas, na 

medida em que fornece uma visão global, sintética, da totalidade dos seres vivos, uma 

explicação muito geral de que tipo de sistemas físicos são  os sistemas vivos.” 

Fonte: EMMECHE, C.; EL-HANI, C. N. Definindo vida. In O que é vida? Para entender a 

Biologia do século XXI.Organizadores Charbel Nino El-Hani e Antonio Augusto Passos 

Videira. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. 

- Discussão:  

 

Como vimos, a Biologia abrange várias áreas de atuação – Biologia Celular, Zoologia, 

Botânica, Genética, Anatomia, Histologia, Fisiologia, e outras. Considerando estas diversas 

áreas da Biologia, não se pode exigir a construção de uma definição única para a vida da 

mesma forma que ocorre com conceitos científicos específicos. Mas vocês concordam com os 

autores quando consideram que a Biologia tem condições de definir o que é vida?  

Biologia é a ciência que estuda a vida e suas características. Vida, do latim vita, pode ser 

entendida como um conjunto de características que mantém os seres vivos em constante 

atividade. Esses seres que se mantém em constante atividade são os seres vivos. Mas que 

características apresentam os seres vivos que os diferenciam dos seres inanimados, ou sem 

vida? 
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8-ATIVIDADE 6:  Seres vivos e seres não vivos. Características gerais dos seres vivos. 

Duração: 6 aulas 

 

 

 

Interações dialógicas e atividade em grupo para construção de conceitos. 

Para diferenciarmos os seres vivos dos seres não vivos utilizamos alguns critérios, algumas 

características. Você consegue citar algumas dessas características?  

Todos os seres vivos têm características que os distinguem dos componentes não vivos do 

ambiente. Vamos relacionar as principais características dos seres vivos. A sala será 

organizada em grupos com 5 integrantes. Serão distribuídos dois envelopes para cada grupo. 

 O envelope 1 conterá várias figuras e os alunos serão orientados a seguir as seguintes etapas: 

a- Separar os seres vivos dos seres não vivos; 

b- Relacionar na folha anexa quais as características dos seres vivos e as características 

dos seres não vivos; 

c- Das características descritas pelo grupo para os seres vivos, selecionar as que são 

comuns a todos os organismos vivos; 

d- Relacionar essas características na folha anexa.  

O envelope 2 conterá as características gerais dos seres vivos e suas respectivas definições e 

várias figuras que representam cada uma dessas características. Nesse envelope o grupo vai 

trabalhar da seguinte forma: 

a - Separar as fichas com os títulos das características, as fichas com as definições e as 

figuras; 

b - Ler as definições e agrupar cada uma com o seu respectivo título; 

c - Separar as figuras de acordo com a característica e sua definição; 

c - Comparar as características apresentadas com as que os alunos relacionaram no envelope 

1; 

d - Apresentar para a sala a produção do grupo. 

 

 

 

Imagens que serão distribuídas aos alunos:  
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Durante a realização das atividades as características dos seres vivos serão estudadas e 

discutidas com o auxilio do livro didático. O estudo contemplará as seguintes propriedades 

dos seres vivos: 

-Ciclo vital 

-Composição química dos seres vivos 

-Organização celular 

-Crescimento                                        

-Metabolismo 

-Movimento 

-Reprodução 

-Hereditariedade 

-Evolução 

Ao final dessa atividade os alunos realizarão a seguinte atividade: 

Montar um painel com as características dos seres vivos, apresentado a definição e exemplos. 
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9-ATIVIDADE 7:  Construção do conceito de vida. 

Duração: 4 aulas 

 

 

 

Nesta aula a professora fará uma mesa redonda para discutir com os alunos todo o trabalho 

realizado durante a SD. 

- Como atividade final, os alunos, reunidos em grupos, irão elaborar um conceito biológico 

para o termo VIDA, com base nas propriedades ou características dos seres vivos, estudadas 

durante o desenvolvimento da sequência didática. Os conceitos serão apresentados em 

cartazes que, posteriormente serão postados no blog de Biologia da escola.  
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