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Resumo Este trabalho se propõe a analisar concepções de estudantes sobre animais e se

encontram relações filogenéticas entre eles, a partir da interação do conhecimento prévio com o

estudo de temas em zoologia. Para isso, solicitamos a estudantes do Ensino Médio que

escrevessem suas concepções sobre animais. Estas foram submetidas à análise de conteúdo

textual que nos levaram a construção de seis categorias interpretativas. Percebemos que os alunos

trazem a tona muitas descrições e caracterizações animais de forma isolada e fragmentada, não

compreendendo os níveis de associação e inter-relações evolutivas existentes na zoologia.

Acreditamos que um ensino de Zoologia pautado na Filogenética pode corroborar com uma melhor

compreensão desses aspectos. Palavras-chave: Ensino de Zoologia; concepções de estudantes;

filogenética. Resumen Este estudio tiene como objetivo analizar las concepciones de los

estudiantes sobre los animales y se dan cuenta de las relaciones filogenéticas entre ellos, de la

interacción de conocimiento previo y el estudio de temas en zoología. Por ello, pedimos a los

estudiantes de escuela secundaria a escribir sus puntos de vista sobre los animales. Estos fueron

sometidos al análisis de contenido textual que llevó a la construcción de seis categorías

interpretativas. Nos damos cuenta de que los estudiantes sacan a la luz muchas descripciones y

caracterizaciones de los animales aislados y fragmentados, sin entender los tipos de asociación y

las interrelaciones evolutivas existentes en zoología. Creemos que una enseñanza de Zoología

basado en Filogenética puede contribuir con una mejor comprensión de estos aspectos. Palabras

clave: Ensenãnza de la Zoología; concepciones de los estudiantes; filogenia
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Introdução O ensino sobre animais como o concebemos hoje na escola básica originou-se da

relação histórica entre a área científica de pesquisa em Zoologia no Brasil dos séculos 18 e 19,

com o ensino escolar da época, altamente diretivo e elitista (ROCHA e SILVA, 2013). Este ensino

da diversidade biológica iniciou-se na Grécia Antiga, a partir do pensamento de Aristóteles, no qual

todos os organismos eram agrupados em um sistema de classificação cujos critérios eram as

características genéricas partilhadas entre si, sem, contudo, nenhuma indicação de relação

evolutiva entre os organismos (ROMA; MOTOKANE, 2007; SANTOS; TERAN, 2009). A Zoologia,

ramo da biologia que estuda os animais, segundo Zarur (1994), provém de estudos naturalistas

dos séculos XVIII e XIX, sob uma perspectiva aristotélica essencialista, fortemente inspirada na

metafísica grega, em que se buscava na prática uma comparação, classificação e generalização

dos organismos. No entanto, nos dias atuais, como aponta Ridley (2006), a pesquisa em Zoologia

objetiva uma nova classificação - proposta por Henning – chamada de Cladística ou Sistemática

Filogenética, através de uma perspectiva evolutiva, associando as linhagens atuais com seus

ancestrais comuns. Rodrigues, Justina e Meglhioratti (2013), definem Sistemática como o estudo

da diversidade de organismos e das relações entre eles, incluindo a taxonomia que é o estudo da

classificação dos seres vivos; e Filogenia como a história evolutiva de um grupo, incluindo as

relações de parentesco entre suas espécies ancestrais, e as espécies descendentes. Encontram-se

ainda entre os objetivos da Sistemática Filogenética, ou Cladística:

descrever a biodiversidade; encontrar seus padrões; compreender os

processos subjacentes e apresentar um sistema de classificação geral de

referência a partir das relações de parentesco entre os grupos animais e do

histórico evolutivo de suas características morfológicas, ecológicas e

moleculares (FERREIRA, BRITO, RIBEIRO, 2008, p.59).

Desse modo, diversas propostas aparecem, para inserir uma abordagem

evolutiva no ensino de Zoologia, a partir da Filogenética (LOPES; FERREIRA;

STEVAUX, 2007; SANTOS; CALOR, 2007; FERREIRA et al., 2008;

GUIMARÃES, 2008; ARAÚJO et al., 2011; PÁBON-MORA; GONZÁLES, 2011).

No entanto, ainda hoje em muitos ambientes de ensino, a abordagem em

Zoologia se dá segundo Rocha e Silva (2013), de forma pré-cladística, por

três motivos: o tradicionalismo metodológico da área, a formação inicial

docente que não teve contato com a nova inserção da filogenética nos

currículos e por fim, o fato de muitos docentes conceberem a filogenética

como complexa e inacessível. Apesar dos avanços em outros setores da

ciência e mesmo dentro da biologia, como clonagem e produção de
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organismos transgênicos, o ensino dos seres vivos ainda utiliza o

ferramental do século III a. C. (AMORIM et al, 2001), apoiando-se na lógica

aristotélica para a elaboração de classificações. Essa concepção cartesiana

na qual não se articula os aspectos evolutivos com o estudo das estruturas e

processos biológicos é encontrada não somente em livros, mas ainda na

própria prática docente, que segundo Rocha, Duso e Maestrelli (2013),

persiste com a tendência de abordar os conceitos zoológicos de forma

estanque e fragmentada. Esta dificuldade é visualizada no ensino de Biologia

em geral, pois:

Ao falarmos sobre o ensino de Biologia, com frequência nos remetemos à

ideia de blocos fechados de disciplinas que a compõe, como a Botânica, a

Zoologia, a Citologia, a Ecologia, a Genética, entre outras. Entretanto,

considerando o suporte da Epistemologia da Biologia, essas divisões perdem

seu sentido. Ao estudar o conhecimento biológico por meio de subáreas,

podemos perder a complexidade dos fenômenos biológicos. (ANDRADE et

al., 2008, p. 20).

Amorim, Montagnini e Correa (2001) sustentam que o ensino de animais na

escola é fortemente descritivo, unicamente vinculados às ideias

essencialistas propostas por Lineu, Aristóteles e Platão, com um foco na

classificação dos animais a partir na nomenclatura binomial - um conjunto

de regras que regem a nomeação dos seres vivos – e sua conceituação. De

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) a história

dos seres vivos deve ser abordada com o intuito de permitir aos estudantes

o entendimento das relações de parentesco entre os organismos e que

estes, por sua vez, são produto de um longo processo de evolução.

Itabayana et al. (2014) apontam que o ensino de Zoologia perpassa todos

os temas estruturadores dos PCN, sendo eles a interação entre os seres

vivos, qualidade de vida das populações humanas, identidade dos seres

vivos, diversidade da vida, transmissão da vida, ética e manipulação gênica

e, por fim, origem e evolução da vida. (BRASIL, 2010). Entre outras

dificuldades abordadas está a própria definição do termo animal, que, de

acordo com Bisconti (2009) é uma definição complexa, um problema não

resolvido, estando muitas vezes os autores conformados em ceder

definições inadequadas. Santos e Téran (2009) apontam como dificuldades o

conhecimento reduzido dos professores sobre os táxons zoológicos e o
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processo de sistematização filogenética; e a limitação da contextualização,

prejudicando o acesso ao conhecimento. Razera, Boccardo e Silva (2007)

alertam ainda para o fato de a natureza ser apresentada aos estudantes

como lhes sendo completamente estranha, nociva, estática e alheia à

realidade, distanciando os seres humanos do reino animal ao não

apresentá-los aos demais grupos deste reino. Em adição, Amorim (2005)

indica a ausência de um método filogenético, e de uma conexão entre a

filogenia reconstruída e a classificação proposta como o principal fato que

levou ao convívio pacífico dos dois paradigmas antagônicos citados

anteriormente, sendo o resultado colhido no ensino. Atribui-se este fato ao

caráter estritamente memorístico que, segundo Mallet e Wilmott (2003),

acompanha estas áreas de conhecimento em livros didáticos e na concepção

de professores e estudantes. Essa é uma realidade que deve ser combatida,

pois os estudos de Zoologia e Botânica permitem evidenciar a diversidade

dos seres vivos, sendo a sistemática a base para compreender a diversidade

e a organização biológica. Santos e Fachín-Terán (2013) alertam que o

Brasil possui uma das maiores riquezas naturais do mundo, entretanto o

ensino sobre essa biodiversidade na escola ainda possui poucas pesquisas, o

que é preocupante, em função de que a educação é uma das mais

poderosas ferramentas para a conservação e preservação da biodiversidade.

Neste sentido, Oliveira et al., (2013) indicam que o ensino de zoologia

norteado pela Sistemática Filogenética pode possibilitar um entendimento

sobre a biodiversidade animal, levando em consideração a sua história

evolutiva e suas características compartilhadas, as sinapomorfias. Os

conceitos da Sistemática Filogenética já podem ser encontrados em livros

universitários ou reedições de obras renomadas e ainda:

Muito recentemente, alguns livros-texto de Ensino Médio e fundamental

passaram a apresentar essa metodologia, muito embora, de modo pouco

convincente, porque os autores insistem em manter a sequência do

desenvolvimento do conteúdo segundo a sistemática tradicional

(RODRIGUES, JUSTINA; MEGLHIORATTI, 2013, p. 69).

Para Lopes, Ferreira e Stevaux (2007), se torna fundamental identificar as

transformações dos organismos ao longo do tempo e situar as linhagens

com representantes atuais. É indispensável ser capaz de reconhecer nas

diferenças e semelhanças a identidade e unidade do sistema vivo. O ensino
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de Zoologia, com suas competências e avaliações, permite, segundo Bisconti

(2009), avaliar o grau de compreensão de conceitos complexos, tais como a

evolução biológica, a importância da conservação da biodiversidade e o

desempenho cognitivo de muitas espécies animais. Pretendemos assim,

analisar como estudantes compreendem os animais e se encontram relações

filogenéticas entre eles, a partir da interação do conhecimento prévio com o

estudo de temas em zoologia. Caminho metodológico O presente estudo

foi realizado com 22 estudantes, sendo 15 do gênero feminino e sete do

gênero masculino, das séries finais do Ensino Médio, de uma escola privada

da Região Metropolitana de Recife – PE. Inicialmente, foi solicitado aos

alunos que escrevessem a partir de suas concepções prévias o que

entendiam por animal, de forma anônima e individual. Em seguida, de

acordo com seus conceitos, pedimos que citassem de dois a quatro

exemplos de animais. Essas informações serviram de base para iniciarmos

nossa exposição sobre os grupos zoológicos e são nosso objeto de análise

neste trabalho. Logo, trata-se de uma pesquisa qualitativa, uma vez que

buscamos nas compreensões dos sujeitos identificar suas limitações e

alcances com relação ao ensino de zoologia obtido por eles. Os dados

obtidos foram analisados e interpretados através da análise de conteúdo

textual (MORAES, 1999), e nesta perspectiva, constitui-se como uma análise

temática, uma vez que se direciona para as características da mensagem

propriamente dita, seu valor informacional, as palavras, argumentos e idéias

nela expressos (MORAES, 1999, p. 5). A análise textual discursiva é descrita

por Moraes e Galiazzi (2006) como um processo que se inicia com uma

unitarização em que os textos são separados em unidades de significado.

Estas unidades por si mesmas podem gerar outros conjuntos de unidades

oriundas da interlocução empírica, da interlocução teórica e das

interpretações feitas pelo pesquisador. Neste sentido, a princípio foi

realizada uma análise individual de cada texto produzido, seguida por uma

análise em conjunto de todos eles, com vistas a identificar as compreensões

expressas pelos alunos sobre animais, cada aluno participante foi

identificado pela letra ‘A’. Depois da realização desta unitarização, que

precisa ser feita com intensidade e profundidade, passa-se a fazer a

articulação de significados semelhantes em um processo denominado de

categorização (Moraes e Galiazzi, 2006). Desse modo, após a leitura

exaustiva dos textos, foi realizada a seleção das unidades de significados
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(US) que correspondem aos objetivos da pesquisa, sendo numeradas por

ordem de aparecimento. Depois de selecionadas, as US foram submetidas a

uma análise conjunta, na busca de constituir categorias interpretativas

emergentes. As US que apresentavam significados semelhantes foram

agrupadas para formar as Categorias Convergentes, possibilitando

interpretações e reinterpretações do texto (BRANDÃO, 2007). As categorias

representam o produto de um processo de redução de dados, ou seja, de

um esforço de síntese para a comunicação dos aspectos mais importantes

dos achados (MORAES, 1999). Neste processo de sistematização e

categorização foram construídas seis categorias que demonstram o modo e

as características utilizadas pelos alunos para conceituar os animais. Por fim,

os animais exemplificados pelos alunos foram contabilizados e ordenados do

maior número de citações ao menor para verificarmos como os grupos

zoológicos tem sido lembrados e suas relações com os conceitos fornecidos.

Resultados e discussão A partir das respostas dos alunos percebemos que

as suas concepções sobre os animais convergiram por meio das evidências

de suas características e, evolutivamente, de suas semelhanças e diferenças

estruturais e funcionais. Seguindo para a análise desses dados, emergiram

seis categorias para reflexão e discussão, as quais seguem representadas

por fatores referentes a: 1) racionalidade; 2) organização celular; 3)

alimentação; 4) reprodução; 5) sistemas e funções; e 6) relações com o

meio. Além disso, os estudantes expressaram uma diversidade de animais

para representar as características citadas. O quadro 1 apresenta os

exemplos citados e o quantitativo de ocorrências. Quadro 1. Frequência dos

animais citados pelos alunos[1]
Nome citado Ocorrências
Cachorro 8
Gato 7
Leão 6
Cavalo 5
Pepino do mar 3
Tubarão 2
Elefante 2
Estrela do mar 1
Peixes 1
Sapo 1
Outros Mamíferos 9
Ártropodes 6
Aves 5
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Répteis 2
Ser humano 1

Fonte: Os autores. Em relação a racionalidade, nove alunos se utilizaram desse argumento para

expressar suas definições sobre o animal, e, desses, apenas um mencionou o atributo deles terem

ou não racionalidade. Todos os outros alunos foram taxativos em afirmar que animais são

irracionais. Nos contextos das respostas apresentadas e como podemos visualizar no quadro 1,

eles não associam a definição do ser humano a um animal, vindo a ser citado uma única vez como

exemplo, por isso prevalece a concepção de animal apenas como ser irracional. Segundo Razera,

Boccardo e Silva (2007), as visões utilitarista e antropocêntrica, as quais foram construídas ao

longo do tempo, estão implícitas no ensino de Zoologia na caracterização dos animais. Essas visões

dificultam o entendimento do homem como mais um animal dentre tantos outros existentes.

Considerando a organização celular, também citada para caracterizar os animais, foi lembrada

pelos alunos de maneira a defini-los como seres pluricelulares e eucariotos, de uma forma direta e

isolada de qualquer outro fenômeno evolutivo ou processo de desenvolvimento. Tal ocorrência

evidencia a ruptura e fragmentação no ensino da zoologia, onde o estudante não concebe as

mudanças evolutivas de um microrganismo a um animal superior. Até mesmo os livros didáticos de

Biologia – um dos principais recursos utilizados em sala de aula – já alertava Amorim (1999),

apresentam os grupos biológicos em capítulos separados com suas características específicas sem

levar em consideração os aspectos evolutivos dos grupos. Por isso a importância em se levar para

a sala de aula as novas perspectivas de classificação Cladística ou Sistemática Filogenética, que

apontam para as associações evolutivas das linhagens, pois cuja inserção, segundo Rodrigues,

Justina e Meglhioratti (2013), é imprescindível para a melhoria do ensino de Biologia nos próximos

anos. Nessa perspectiva, ao se utilizarem das características de reprodução para as definições, os

estudantes mais uma vez consideram apenas um aspecto biológico. Nesse caso, mencionam

apenas o aspecto sexuado, como podemos visualizar na colocação de três deles: “são organismos

vivos capazes de se reproduzir, de forma sexuada, aumento da variabilidade genética” (A12US1);

“que precisa de outro animal para se reproduzir” (A17US2); “é um ser vivo que se produz de

forma sexuada” (A19US1). Nenhum deles se lembra de citar a reprodução assexuada, apesar de

que no rol de animais citados como exemplo haver a ocorrência de espécimes que assim se

reproduzem, o que destaca mais uma vez a fragmentação da produção de conhecimento, onde o

aluno não realiza uma associação entre informações fornecidas. Considerando a alimentação,

expressam os aspectos heterotróficos dos animais e ainda vão mais além nesta percepção quando

especificam as relações existentes entre as diversidades de animais na cadeia alimentar, como se

percebe nas seguintes colocações: “Classificados como carnívoros, herbívoros, onívoros” (A9US2);

“ser vivo que tem a função específica na teia alimentar e a qual possibilita a sobrevivência dos

demais” (A22US2); “é um ser vivo que faz parte de uma cadeia alimentar e reprodutiva”
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(A11US1). Evidencia-se, ao analisar as falas, a interdependência existente entre os filos. A

exposição de tal concepção dos estudantes é viabilizada pelo fato de que as cadeias alimentares,

em qualquer material didático, são vistas e apresentadas a eles de forma holística, sem a quebra

do enlace entre os componentes e das conexões entre os grupos, uma cadeia completa. É

necessário, como aponta Mariotti (2012) lançar mão da chamada técnica do zoom, dividindo-se

entre o foco reducionista e a visão periférica. Desse modo, permite-se aos discentes transitarem

entre as partes e o todo das cadeias alimentares, a fim de alcançarem essa visão sistêmica, onde

se compreende as relações estabelecidas entre diversos seres vivos – não somente os animais – e

o meio no qual estão inseridos. De modo mais genérico, quando citam sobre os Sistemas e funções

apresentam componentes estruturais e processuais presentes em determinados grupos, em sua

maioria associados aos aspectos locomotores, como visualizamos em: “são compostos de

articulações, músculos, etc.” (A10US2); “com capacidade de locomoção” (A20US2); “se refere a

todos os seres vivos que se locomovem por si próprio” (A21US1). Neste sentido, percebemos a

exclusão dos animais sésseis, que vivem sobre substratos, bem como alguns invertebrados que

não possuem elementos corpóreos como os citados. A abordagem isolada dos filos no ensino de

zoologia pode corroborar com esses dados, uma vez que desta forma há um cronograma que se

estende dos invertebrados mais primitivos aos vertebrados superiores, pautando-se numa

metodologia tradicional, com a transmissão massiva de um conhecimento científico que impõe uma

gama de nomes a serem memorizados, impedindo a participação e construção do conhecimento do

discente. Como afirmam Rocha e Silva (2013), os agrupamentos animais são caracterizados

desconexamente entre si, no tempo e no espaço, como se fossem dispostos em compêndios, em

listas a serem memorizadas. Assim, reiteramos que a aprendizagem de Zoologia, norteada pela

filogenia, propicia aos alunos a percepção do processo de transformação que gerou a diversidade

de animais conhecida atualmente e os insere em um aprendizado coerente, dinâmico e significativo

(LOPES; FERREIRA; STEVAUX, 2007, pg. 3), sendo capazes de se inserir como sujeito de seu

aprendizado e partícipe da construção do currículo e das aulas. Por fim, Relações com o meio

revela a inserção dos animais como habitantes do planeta e as relações que necessitam

estabelecer para proporcionar sua sobrevivência, como verificamos em: “são vários seres a qual

habitam uma parte significativa do planeta” (A7US1); “É todo indivíduo (ser vivo) que precisa de

algo para sobrevivência” (A17US1); “ajuda a manter o sistema do meio ambiente” (A8US2). Nesta

categoria, destacamos a passagem: “Seres com quem dividimos o planeta” (A8US1), onde

novamente observamos o ser humano como distinto do reino animal. Assim, concordamos com

Rocha, Duso e Maestrelli (2013) em relação à necessidade de um olhar mais crítico para a sala de

aula que busque entender as relações entre os seres humanos e os demais animais no e com o

mundo. E ainda com Amorim, Montagnini e Correa (2001), que indicam a necessidade de discutir

criticamente as relações sociais, econômicas e políticas entre o ser humano e os demais animais
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no meio ambiente. Neste sentido, podemos reduzir uma visão utilitarista e antropocêntrica da

natureza através de um ensino integrado, demonstrando um conjunto das hipóteses de origem e

conexões evolutivas dos organismos. Considerações finais Percebeu-se que o conhecimento

prévio dos estudantes é um caminho inicial para a escolha das propostas pedagógicas do professor

no processo de ensino e aprendizagem, para que em sala de aula, ao longo das vivências do

conteúdo, os conceitos devam ser construídos a fim de alargar as fronteiras do conhecimento dos

estudantes, utilizando para isso, suas concepções primeiras. O ensino de zoologia deve ser

repensado, sob o ângulo da epistemologia da Biologia, visando interlocuções desta área com

outras áreas de estudo, como Evolução, Fisiologia, Genética e Citologia. Desse modo, diminuem-se

os equívocos como a ideia de ocorrência apenas da reprodução sexuada ou a locomoção como

característica genérica de todos os animais. Esta pesquisa não se encerra por aqui, haja vista que

a sua continuidade se dará por meio de uma sequência didática que utilizará a organização dos

animais citados pelos estudantes neste trabalho em ávores filogenéticas, a fim de observamos se

com esta nova abordagem há melhoras na construção dos conceitos e na compreensão dos

processos evolutivos. Além disso, objetivamos auxiliar os estudantes na reconstrução de visão do

locus do homem neste processo evolutivo, aproximando-o cada vez mais de esponjas do mar,

insetos, serpentes ou qualquer outro representante deste grande e diverso reino. Pois, como

afirmam Lopes, Ferreira e Stevaux (2007), se o ensino da Biologia deve refletir um universo em

transformação constante a ser entendido como tal, a Zoologia torna-se um instrumento ideal neste

processo.

[1] No intuito de tornar o quadro mais claro e enxuto, reunimos os exemplos mencionados uma

única vez em grupos mais amplos.
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