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AFINAL DE CONTAS, HÁ OU NÃO CONTRIBUIÇÕES EPISTEMOLÓGICAS NO 
ENSINO DAS TEORIAS DA EVOLUÇÃO NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 

BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO? 
 

PAULO INADA

O trabalho apresenta uma reflexão sobre o estudo da Evolução na Biologia do Ensino
Médio, mediante o diagnóstico da literatura apresentada nos livros didáticos. Levantou-
se por meio de uma revisão teórico-metodológica, relacionado ao tema proposto para a
busca de respostas histórico-epistemológicas no ensino de evolução. Com base nesse
estudo discutem-se as possíveis implicações e contribuições para o ensino das teorias
evolutivas, com indagações e propostas que introduzam e articulem aportes 
epistemológicos de Piaget no ensino de evolução biológica aos alunos do Ensino
Médio. Analisar as contribuições da Epistemologia Genética, mas particularmente, a
epistemologia da Biologia proposta por Piaget na análise de livros didáticos de ensino 
médio, enfocando o tema evolução.     Mediante a descrição e análise das teorias 
evolucionistas descritas nos livros didáticos de Biologia, adotados para o Ensino Médio
por nós selecionados para este trabalho, consideramos que apenas em um livro 
analisado foi possível estabelecer relações entre a História e Filosofia da Ciência,
apontando assim um caminho para que a evolução biológica, como princípio
organizador, seja colocada em prática. De fato, o uso da História da Ciência, realizado 
adequadamente, além de tornar o assunto interessante, pode oferecer contribuições
importantes acerca do desenvolvimento do evolucionismo. Ao recorrer à história do
desenvolvimento da evolução biológica, percebemos que ela pode ser mais bem
compreendida como um programa para explicar muitas questões relacionadas aos seres
vivos, do que apenas como uma teoria.      
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EXPOSIÇÃO ITINERANTE “FAUNA REGIONAL” DO ACERVO EDUCACIONAL 
DE CIÊNCIAS NATURAIS – AECIN 

 
ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR

GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA
JOSUÉ PANTALEÃO DA SILVA SILVA

A importância das coleções museológicas como centros de resgate cultural da
humanidade é indiscutível. Tanto é que os museus e acervos nacionais estão na rota do
turismo cultural mundial. Porém, sua vertente educacional ainda vem sendo
timidamente valorizada e explorada no Brasil. Quando as coleções tratam de
diversidade biológica, como é o caso do Acervo Educacional de Ciências Naturais –
AECIN, o contexto histórico amplia-se em proporção às épocas e lugares que abrigam 
essa biodiversidade. Deste modo, tais elos temporais são percebidos e decifrados sob a
ótica da vida no planeta. Tão importante quanto o conhecimento acerca da humanidade,
é a reflexão sobre a fauna e flora que nos cerca, da qual usufruímos, precisamos,
tentamos proteger e, por vezes, mal conhecemos. A exposição itinerante intitulada 
“Fauna Regional” teve por objetivo apresentar espécimes da fauna silvestre encontrada 
na região do Pontal do Paranapanema, de modo a promover aproximação do público
observador a um contexto de natureza e biodiversidade local.    Esta foi a primeira 
experiência de apresentar ao público uma coleção temática fora de seu espaço 
permanente, e conclui-se que os resultados foram positivos em vários aspectos. No
campus II, a exposição recebeu a visita de 739 acadêmicos e 267 visitantes externos,
totalizando 1006 pessoas. No Campus I, foi registrada a presença de 116 acadêmicos e 1 
visitante externo, totalizando 117 visitantes. Deste modo, foi registrado um total de
1123 visitantes no período todo. Este número representou cerca de 25% do número total
de visitas recebidas pelo AECIN durante o período de 2008 a 2011. Assim, pode-se 
concluir que a exposição itinerante surtiu um efeito muito positivo no meio acadêmico
por instigar a curiosidade e pela proximidade com o público visitante.       

 


