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RESUMO 
 
Cientistas afirmam que a biologia evolutiva é o eixo transversal que percorre todas as áreas das ciências 
biológicas. Novos conhecimentos na área das ciências biológicas vêm se desenvolvendo e 
consolidando-se nas últimas décadas, como a Evo-Devo. A análise epistemológica desses novos 
conhecimentos pode auxiliar na análise do ensino de biologia e orientou a escolha das temáticas desse 
trabalho. Levando em consideração a enorme importância e relevância deste assunto, nesse trabalho 
buscamos analisar a relação entre diferentes conhecimentos de evolução de estudantes de ensino médio. 
Essa pesquisa teve caráter quantitativo, os dados foram coletados por meio de questões objetivas 
construídas de acordo com a escala de atitudes do tipo Likert, respondidas por estudantes terceiro ano 
do ensino médio. Os dados foram analisados utilizando o programa SPSS. A análise avaliou dois eixos 
complementares: “conhecimentos sobre evolução” e “noções básicas sobre novos conhecimentos de 
evolução”. Os dados apontam que os estudantes apresentam conhecimento fragmentado e desconexo 
além de dificuldade de relacionar aspectos de evolução com o conhecimento molecular.  Um ensino 
que preconize a interação e a relação entre as diversas áreas de conhecimento biológico, poderia 
subsidiar um entendimento dos conceitos de forma mais aproximada da realidade. 
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ABSTRACT  
 
Scientists claim that evolutionary biology is the transverse axis that runs through all areas of the 
biological sciences. New knowledge in the biological sciences’ field have been developing and 
consolidating in recent decades, as the Evo-Devo. The epistemological analysis of this new knowledge 
can assist in the analysis of the teaching of biology and configure as a guide to the choices of themes in 
this study. Considering the enormous importance and relevance of this issue, in this study we analyzed 
the relationship between different knowledge of evolution of high school students. This research was a 
quantitative approach, data were collected through objective questions constructed according to the 
Likert scale of attitude, answered by students from the third year of high school. Data were analyzed 
using SPSS. The analysis evaluated two complementary areas: "knowledge about evolution" and "bases 
of new knowledge of evolution." The data showed that students have fragmented and disjointed 
knowledge beyond difficult to relate aspects of molecular evolution with knowledge. An education 
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which would include the interaction and relationship between the various areas of biological 
knowledge, could support an understanding of the concepts more closely to reality. 
 
Keywords: Biology Teaching, Biological Evolution, Epistemology of Biology. 

 

 
INTRODUÇÃO 
 
Ridley (2006) aponta a teoria da evolução como a mais importante nas ciências biológicas, por sua 
abrangência e seu alcance intelectual e considera que esta pode acrescentar uma dimensão extra à 
história natural. “A evolução também empresta significado aos fatos mais áridos da vida [...]” 
(RIDLEY, 2006). Segundo Tidon e Vieira (2009), cientistas (MAYR, 2005; FUTUYMA, 2009; 
PIGLIUCCI, 2009) costumam dizer que a biologia evolutiva é o eixo transversal que percorre todas as 
áreas das ciências biológicas, atingindo inclusive alguns segmentos das ciências exatas e humanidades.  
 
O processo evolutivo seleciona características adaptativas, e essas características estão presentes em 
todos os níveis organizacionais, seja na morfologia, na fisiologia ou no comportamento dos 
organismos. 
 
Para alguns historiadores da ciência, a revolução darwiniana seria tão relevante, no sentido de uma 
teoria científica simbolizar uma mudança na visão de mundo e nos valores culturais, quanto à própria 
revolução copernicana (Bowler 2003). Prova dessa importância é que atualmente muitas das ideias de 
Darwin, como a seleção natural e a descendência comum, são ensinadas nas salas de aula e servem de 
alicerce explicativo do processo evolutivo. 
 
Baseado na publicação de Darwin foi produzida por volta de 1930 a 1940, com a participação de 
grandes estudiosos de ciências como, Theodosius Dobzhansky, J.B.S. Haldane, Sewall Wright, Julian 
Huxley, Ernst Mayr, George Gaylord Simpson, G. Ledyard Stebbins, entre outros, a moderna síntese 
evolutiva. Nessa ocasião, as leis da herança biológica, propostas por Mendel, foram conciliadas com os 
princípios darwinianos.  
 
Nas décadas que se seguiram à moderna síntese, as ciências bilógicas tiveram grande avanço, gerando 
novos conhecimentos e inaugurando novas áreas de pesquisa. Nesse processo, novos conhecimentos 
têm colaborado para o entendimento do processo evolutivo, além daqueles consolidados no início do 
século XX. Em vista disso, trabalhos têm sido produzidos sobre as contribuições que os 
conhecimentos dessas novas áreas apresentam para o entendimento mais amplo e holístico da evolução 
biológica (PIGLIUCCI, 2009). 
 
Nesse sentido, a biologia evolutiva do desenvolvimento (evo-devo), tem desempenhado um papel 
importante na reestruturação do pensamento evolutivo, porque nos confere a possibilidade de realizar 
uma interpretação diferenciada em relação às taxas nas mudanças dos padrões evolutivos 
(BITTENCOURT, 2011). A evo-devo foi além do DNA-centrismo, reconhecendo a natureza celular e 
supracelular dos processos de regulação gênica e inovação morfológica (ALMEIDA, 2010). Desta 
forma a evo-devo contribui para entendimento da evolução biológica, pois traz um olhar para além do 
DNA, onde outros aspectos como o desenvolvimento, ou diferentes momentos da expressão gênica 
são fatores significativos para entender os processos evolutivos. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL 2006) e as Diretrizes Curriculares da Educação Básica 
(PARANÁ, 2008) recomendem que a evolução biológica seja trabalhada ao longo de todo o ensino 
médio, de maneira interligada e unificadora com outros conteúdos biológicos.  Entretanto é comum 
que o tema seja enfocado apenas terceiro ano do ensino médio. Reforça essa ideia o fato de a grande 
maioria dos livros didáticos apresentarem capítulos específicos sobre evolução biológica no terceiro 
volume da obra (BRASIL, 2011).  
 
A inserção de uma perspectiva histórico filosófica e também epistemológica torna-se importante por 
constituir, segundo Batista (2007), uma relevante ferramenta no processo formativo dos professores, e 
por conferir um caráter mais reflexivo às aulas. Desta forma, consideramos que o conhecimento dos 
avanços conceituais sobre evolução precisa, na medida do possível, serem incorporado ao ensino de 
biologia.  
 
Levando em consideração a enorme importância e relevância desse assunto conforme demonstrado 
acima, neste trabalho buscamos inferir que conhecimentos de evolução os estudantes de ensino médio 
possuem, e se a os estudantes apresentam concepções do papel do desenvolvimento nos processos 
evolutivos. Não é objetivo desse trabalho avaliar se os estudantes conhecem a evo-devo, o que 
buscamos foi, a partir de inferências sobre os conhecimentos epistemológicos sobre essa área do 
conhecimento, elaborar questões que possam identificar noções sobre evolução dos estudantes.   
 
Este trabalho é um recorte decorrente de uma pesquisa de Especialização em Ensino de Ciências 
Biológicas, ainda em fase de conclusão.  

 
 

METODOLOGIA  
 
O trabalho caracterizou-se como uma pesquisa quantitativa. Por trata-se de um trabalho ainda não 
publicado, somente estão disponíveis as questões pertinentes a este artigo. Para a pesquisa foi utilizado 
um questionário com assertivas relacionadas ao conhecimento de evolução. Este questionário foi 
adaptado do trabalho desenvolvido pelo GPEB (Grupo de Pesquisa em Epistemologia da Biologia), 
que foi elaborado inicialmente para coletar dados de professores em formação inicial. Este grupo é uma 
colaboração entre seis universidades brasileiras (UEL, UEM, UNIOESTE, UNESP-Bauru, UNESP-
Jaboticabal, USP-Ribeirão Preto). O instrumento de coleta de dados elaborado possui questões abertas 
(discursivas) e fechadas (objetivas). As questões objetivas do questionário foram construídas de acordo 
com a escala de atitudes do tipo Likert que, consiste basicamente, numa série de afirmações em que o 
respondente deve expressar seu grau de concordância ou discordância de cada afirmação, sendo que 
cada posição representa um valor numérico (BABBIE, 2005). 
 
Para esse artigo apresentaremos os dados coletados entre os 65 estudantes do terceiro ano do Ensino 
Médio (pesquisa final analisará os dados coletados de estudantes dos três anos do Ensino Médio).  
A porção do questionário selecionada para essa discussão é composta de 6 questões, apresentadas na 
tabela 2 . Utilizamos como opção de resposta para cada pergunta, uma escala com cinco variantes, 
sendo: 1) concordo plenamente 2) concordo 3) discordo plenamente 4) discordo plenamente 5) não sei. 
À cada alternativa foi atribuído um valor numérico, sendo 2 para a resposta mais correta e -2 para a 
mais incorreta. Assim, em uma assertiva verdadeira, as resposta na alternativa “concordo plenamente” 
receberam 2; “concordo” receberam 1; “discordo” receberam -1 e “discordo plenamente” receberam -
1.  
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Às respostas na alternativa “não sei” foi atribuído sempre 0. O mesmo aconteceu com as assertivas 
erradas, porém de modo inverso. A tabela 1 resume o processo de atribuição de notas: 
 

 
 

 
Concordo 

plenamente 
Concordo Discordo 

Discordo 
Plenamente 

Não sei 

Assertiva 
correta 

2 1 -1 -2 0 

Assertiva 
errada 

-2 -1 1 2 0 

Tabela 1 – Método de atribuição de valores numéricos para cada uma das alternativas, em cada tipo de assertiva. 

 
Assim, quanto mais próximo de 2 for a somatória das resposta, mais próximo do ideal de resposta 
estará o grupo pesquisado. A tabela 2 apresenta as questões, em forma de assertivas, que constituíram o 
questionário. O caráter de validade de cada uma é baseado nos conhecimentos científicos atuais, e 
consequentemente tem-se assim a resposta esperada para cada uma delas. 
 
 

 Assertiva 
Caráter 

da 
assertiva 

Resposta 
esperada 

Q1 
A herança biológica compreende um conjunto de elementos internos 
ao organismo e associados a interações ambientais, que permitem que 
seu fenótipo se assemelhe às gerações anteriores. 

Correta 
Concordo 

plenamente 

Q2 
O DNA se sobrepõe aos outros fatores que interagem no 
desenvolvimento do organismo. 

Incorreta 
Discordo 

plenamente 

Q3 
Um gene sempre determina uma mesma proteína, que por sua vez, 
expressará (em termos de fenótipo) a mesma característica. 

Incorreta 
Discordo 

plenamente 

Q4 
Cada população luta por sua sobrevivência, e é influenciada pela 
seleção natural que tende a maximizar o resultado reprodutivo de cada 
indivíduo da população. 

Correta 
Concordo 

plenamente 

Q5 A evolução resulta na melhoria das espécies. Incorreta 
Discordo 

plenamente 

Q6 
Alguns genes do organismo são expressos apenas em momentos 
determinados da sua vida, enquanto outros são expressos por toda sua 
existência. 

Correta 
Concordo 

plenamente 

Tabela 2 – Caráter de acordo com o conhecimento científico e resposta esperada para cada assertiva. 

 
Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de Análise Multivariada. As Análises Multivariadas 
permitem ter uma ideia global sobre o conjunto das respostas ao questionário. Dentre as técnicas de 
Análises Multivariadas optamos pela Análise dos Componentes Principais (ACP). A Análise dos 
Componentes Principais resume um número de perguntas, identificando um conjunto reduzido de 
orientações conceptivas importantes, caracterizadas por um conjunto coerente de respostas a certas 
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perguntas. Para extrairmos a ACP utilizamos o software SPSS® (Statistical Packet for Social Sciences). Além 
da ACP foram analisadas as frequências das respostas dos participantes para cada pergunta. 
 
A ACP do conjunto das variáveis fornece dois eixos (Componente 1 e Componente 2) que apresentam 
importantes proporções de variância das respostas. A Figura 1 mostra as variáveis representadas no 
plano (C1, C2). Conforme explica Silva (2012), neste tipo de análise: 

 
A projeção das coordenadas das variáveis sobre os eixos permite reconhecer as assertivas que 
caracterizam estes eixos. O vetor da variável cuja projeção sobre um eixo tem valor mais elevado é 
mais fortemente ligado a este eixo que os outros. Mediante análise destas representações gráficas 
podem-se identificar as orientações conceptivas que caracterizam os dois eixos. (SILVA, 2012.) 

 
A análise do gráfico permite verificar que as assertivas Q1, Q3, Q4 e Q5 (marcadas em azul) 
apresentam maior representatividade no Componente 1 (eixo X) do que no Componente 2 (eixo Y). 
Do mesmo modo, as assertivas Q2 e Q6 (marcadas em vermelho) apresentam maior contribuição no 
Componente 2 (eixo Y) do que no Componente 1 (eixo X). A partir do conteúdo abordado nestas 
assertivas, nomeou-se o Componente 1 de “Conhecimento de Evolução Biológica”; e o Componente 2 
de “Noções baseadas na Evo-Devo.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A figura 1 mostra o resultado da ACP das respostas do grupo pesquisado: 
 

 
Figura 1 – Gráfico de correlações das variáveis que analisam o significado do espaço definido pelos dois eixos 
principais (duas componentes principais da ACP). As assertivas em azul apresentam maior representatividade no 
Componente 1; e as em vermelho, maior representatividade no Componente 2. 
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Entre as assertivas mais relacionadas ao eixo de conhecimento de evolução biológica, vemos que para 
Q1 e Q5 a maior parte dos estudantes assinalaram alternativas que se aproximam mais do valor de 
respostas corretas. Já para Q3, a maioria respondeu equivocadamente e por isso a somatória resultou 
em aproximadamente -0,5. Vale notar que o conteúdo dessa assertiva envolve os mecanismos 
moleculares envolvidos na expressão do fenótipo. Com relação às assertivas que dizem respeito à evo-
devo, Q2 que teve um escore de aproximadamente 0,5. Na assertiva Q6, a maioria dos pesquisados não 
acertou a resposta considerada correta e por isso, a questão apresenta valore médio de 
aproximadamente -0,5.  

 
É importante notar ainda que, mesmo as assertivas que estão nos quadrantes positivos dos seus 
respectivos eixos (o valor médio é de respostas certas), o valor da média obtida a partir das respostas é 
baixo. Mesmo Q1, que se aproximou mais do ideal de resposta certa, apresenta um valor referencial 
pouco maior que 0,5, lembrando que o valor que representa a resposta mais correta é 2. Representando 
com ainda mais expressividade esse padrão, a tabela 2 traz as frequências das respostas dos 
participantes para cada pergunta. É apresentado o percentual de respostas de acordo com os valores 
atribuídos, sem importar se a assertiva era correta ou incorreta: 

 
 

 
 

Categorias numéricas de respostas 

Assertivas 2 1 -1 -2 0 

Q1 13,9% 50,8% 10,8% 3,1% 21,5% 

Q2 0% 23,1% 47,7% 15,4% 13,9% 

Q3 7,7% 20% 29,2% 9,2% 33,8% 

Q4 27,7% 30,8% 20% 1,5% 20% 

Q5 4,6% 16,9% 41,5% 33,8% 3,1% 

Q6 20% 49,2% 16,9% 3,1% 10,8% 
 Tabela 3 – Frequências das respostas dos participantes para cada pergunta. 

 
Como os dados mostram, as assertivas Q1 e Q6 apresentam os maiores índices de acerto. Em 

contraponto, Q5 foi a assertiva na qual os estudantes mais erraram. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Embora os alunos apresentem conhecimentos corretos referentes ao processo evolutivo 
(evidenciado pela posição de Q1 e Q5 no gráfico), esse conhecimento parece fragmentado e desconexo. 
Os alunos encontraram dificuldade, por exemplo, em relacionar a evolução biológica com a expressão 
gênica (assertiva Q3). Fica claro a falta de conexão da ideia de a expressão dos genes (ambientalmente 
influenciado) gera o fenótipo do organismo; com o fato de que é sobre esse fenótipo que a seleção 
natural vai atuar. Causou surpresa, entretanto, a posição de Q4 no gráfico de análise. Essa assertiva 
aborda a evolução biológica sob uma ótica que nos parece ser a mais comum a ser trabalhada pelos 
professores: a ideia de luta pela vida. Ainda assim, a maioria dos alunos não apresentaram a resposta 
esperada. Na questão Q2, os estudantes, em média, demonstraram não ter uma visão baseada no 
DNAcentrismo. O valor dessa assertiva foi positivo, próximo de 0,5. Todavia, se levarmos em conta o 
perfil de respostas de Q3, que assim como Q4 trata de aspectos moleculares, podemos imaginar que os 
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estudantes pesquisados apresentam dificuldade de entendimento ou relacionamento deste conteúdo, e 
por isso tenderam a discordar da afirmativa, por desconhecê-la.  
 
A abordagem integrada do processo evolutivo dentro de outros conteúdos biológicos pode contribuir 
para preencher essas lacunas e significar os conhecimentos que se apresentam fragmentados. E nesse 
sentido, conhecimentos produzidos pelas ciências biológicas atualmente, como a evo-devo, podem 
ajudar. Não estamos propondo que esse conteúdo faça parte da grade curricular de biologia do ensino 
médio, mas que conceitos advindos dessa área sejam introduzidos e integrados junto a outros temas. 
Um ensino que preconize a interação e a relação entre as diversas áreas de conhecimento biológico, 
poderia subsidiar um entendimento dos conceitos de forma mais aproximada da realidade. 
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