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RESUMO 

 

O perfil conceitual é uma forma de modelar a heterogeneidade de pensamentos ou de 

significados atribuídos a um determinado conceito. Nesse sentido, o presente trabalho teve 

como principal objetivo analisar a relação entre as zonas do perfil conceitual de Vida e as 

estratégias de ensino utilizadas no processo de aprendizagem. A teoria do perfil conceitual 

proposta por Mortimer (1994, 1995 e 2000) e o perfil conceitual de Vida elaborado por 

Coutinho (2005) constituíram o arcabouço teórico e metodológico da pesquisa. O método de 

pesquisa desse trabalho foi o estudo de caso, e para a coleta de dados foram utilizados dois 

instrumentos: um questionário aberto e a gravação, em vídeo, das aulas ministradas durante a 

pesquisa. O universo amostral para o questionário foi de 33 alunos da 1ª série do Ensino Médio. 

Os dados coletados no questionário permitiram o mapeamento das zonas do perfil conceitual 

de Vida (zona externalista, zona internalista e zona relacional) que emergiram nas formas e 

pensar e nos modos de falar dos estudantes. A partir dessas três zonas do perfil conceitual de 

Vida foram estruturadas atividades que compuseram as estratégias de ensino. A análise das 

respostas aos questionários mostrou a predominância da zona externalista nas formas de pensar 

dos estudantes. A partir da transcrição das aulas, percebeu-se que houve um enriquecimento 

dos perfis conceituais dos estudantes para as demais zonas do perfil em tela, em decorrência da 

ampla discussão e debate sobre o conceito durante as atividades. Os resultados obtidos 

mostraram que o planejamento das atividades a partir do diagnóstico das formas de pensar o 

conceito pelos estudantes identificadas pelas zonas de um perfil conceitual possibilita que uma 

série de problemas relacionados ao processo de aprendizagem sejam previstos, permitindo ao 

professor um melhor aproveitamento das discussões em sala de aula.  

 

Palavras chave: Perfil Conceitual. Vida. Estratégias de Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The conceptual profile is a way of modeling the heterogeneity of thoughts or meanings 

attributed to a given concept. In doing so, the present work had as main objective to analyze the 

relationship between the zones of the conceptual profile of Life and the teaching strategies used 

in the learning process. The theory of the conceptual profile proposed by Mortimer (1994, 1995 

and 2000) and the conceptual profile of Life elaborated by Coutinho (2005) constituted the 

theoretical and methodological framework of the research. The research method of this work 

was the case study, and for data collection two instruments were used: an open questionnaire 

and video recording of the classes taught during the research. The sample universe for the 

questionnaire was 33 students from the 1st grade of High School. The data collected in the 

questionnaire allowed the mapping of the zones of the conceptual profile of Life (external zone, 

internal zone and relational zone) of the students. From these three zones of the conceptual 

profile of Life were structured activities that composed the teaching strategies. The analysis of 

the answers to the questionnaires showed the predominance of the external zone in the students' 

ways of thinking. From the transcription of the classes, it was noticed that there was a 

improvement of knowledge of the students for the other zones of the  profile, due to the wide 

discussion and debate about the concept during the activities. The results showed that the 

planning of the activities from the conceptions of the students within each zone of the 

conceptual profile allows a series of problems related to the learning process are foreseen, 

allowing the teacher a better use of the discussions in the classroom. 

 

Keywords: Conceptual Profile. Life.Teaching Strategies. 
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INTRODUÇÃO  

 

O ensino de Ciências na educação básica tem sido o foco de muitas pesquisas na área 

de educação. Os problemas na formação inicial e continuada dos professores de Ciências, os 

obstáculos encontrados no processo de ensino e aprendizagem e as estratégias desenvolvidas 

para amenizar as dificuldades dos estudantes em compreender os conceitos científicos são 

apenas algumas das temáticas que envolvem essas pesquisas. Imerso em todo esse contexto, 

não foi fácil identificar qual seria o objeto do meu projeto de pesquisa.  

Para compreender o processo de construção dessa pesquisa é importante fazer um 

retrospecto da minha vida. Desde criança, sempre gostei de ensinar.  Durante toda a segunda 

fase do Ensino Fundamental, o quintal de minha casa virava uma “nova sala de aula”. Lá, reunia 

os colegas que tinham dificuldade para compreender a matéria e explicava a eles, utilizando 

uma linguagem mais simples, os conteúdos que eram trabalhados na escola. E isso aconteceu 

também durante o Ensino Médio. Só que nesse caso, participava de grupos de estudos nos quais 

podia contribuir de alguma forma com os meus conhecimentos.   

Acredito que grande parte do meu fascínio pela sala de aula, venha do fato de minha 

mãe também ser professora. Ela é apaixonada no que faz! Desde o planejamento até a execução 

das atividades em sala de aula, minha mãe sempre demonstrou uma preocupação sobre como 

os alunos iriam aprender o que estava sendo ensinado. O que mais me encantava em minha mãe 

era a forma como ela lidava com cada aluno, considerando a sua individualidade e o contexto 

social em que ele estava inserido.  

Quando terminei o Ensino Médio, conversei com minha mãe sobre minha admiração 

pela profissão do professor e ela me orientou sobre os encantos e desencantos da profissão. E 

foi assim, que em 2006, fui aprovado no processo seletivo da Universidade Estadual de Goiás, 

unidade de Iporá, no curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. Durante a minha 

graduação, participei de vários projetos de extensão nos quais desenvolvíamos ações em escolas 

públicas da região, tais como: Feiras de Ciências, palestras com alunos e professores sobre 

Saúde e Meio Ambiente, acompanhamento das atividades dos professores regentes em sala de 

aula, dentre outras. No ano de 2008 assumi como professor, em regime de contrato, algumas 

turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental do Colégio de Aplicação da UEG, e foi aí que 

passei a ter um contato mais próximo com o cotidiano da escola. A partir desse momento, o 

maior desafio foi compreender a relação entre a teoria discutida dentro da Universidade e a 

prática em sala de aula.   
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Desde então, comecei a refletir sobre como as pesquisas realizadas dentro das 

universidades chegavam até os professores que atuavam na educação básica. Angustiava-me o 

fato de que os resultados obtidos nessas pesquisas não eram fáceis de serem aplicados em sala 

de aula. Nesse sentido, Sabino (2015) coloca que é complexa a articulação entre a pesquisa 

acadêmica e o trabalho realizado na escola, uma vez que, grande parte dos professores da 

educação básica não são pesquisadores ou não estão inseridos na discussão sobre as pesquisas 

de sua área de atuação. Além disso, a autora traz que muitos pesquisadores não vivenciam a 

realidade da sala de aula, o que contribui para o distanciamento entre os resultados de suas 

pesquisas e o trabalho docente.  

Na reta final da graduação, fiz o concurso para professor da rede estadual de ensino de 

Goiás e consegui a aprovação. Inicialmente, trabalhei com turmas de 6º ao 9º do Ensino 

Fundamental e, a partir de 2014, passei a lecionar para turmas do Ensino Médio. E eis que surge 

mais um desafio: como ensinar os conceitos científicos da Biologia de forma que os alunos 

compreendam o seu significado? É um desafio porque até então, eles tiveram uma visão geral 

desses conceitos no ensino fundamental e agora precisam aprofundar seus conhecimentos sobre 

eles.  

Durante as aulas, era comum ouvir as queixas dos alunos com relação à diversidade de 

conceitos que precisavam “decorar” para a prova. Além disso, os estudantes apresentavam certa 

resistência aos conteúdos introdutórios da disciplina, como por exemplo “Origem da Vida”, 

porque encaram esses temas como algo que confronta com as suas ideias e convicções. Grimes 

e Schroeder (2015), pesquisaram sobre o processo de construção de conceitos científicos pelos 

estudantes do ensino médio no estudo do tema “Origem da Vida”, e destacam que 

na aprendizagem de conceitos científicos que podem gerar ideias conflituosas, a 

construção do pensamento conceitual se torna ainda mais complexa, pois, apesar da 

abordagem pedagógica do professor, o estudante, de forma consciente, pode não 

construir os conceitos científicos. Neste sentido, muitos conhecimentos da Biologia 

podem gerar conflitos éticos, morais e culturais, na sua aprendizagem, tais como: 

evolução biológica, aborto, células tronco, energia nuclear, sexualidade, clonagem, 

transgênicos, dentre outros. Desse modo, para o ensino desses conteúdos, necessita-

se de maior dedicação e preparo docente (GRIMES e SCHROEDER, 2015, p.974). 

 

Um outro fator que dificulta a abordagem desses temas em sala de aula é a quantidade 

excessiva de conteúdos a serem trabalhados no bimestre e o pouco tempo disponível. Preparar 

uma aula que contemple a discussão e o aprofundamento desses assuntos é uma tarefa árdua e 

que demanda tempo. Por isso, ficava desapontado quando não conseguia tratar desses assuntos 

durante as minhas aulas. 

Sempre que me deparava com essas situações sentia a necessidade de aperfeiçoar a 

minha prática, e buscava na internet programas de pós-graduação que iam ao encontro com as 
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minhas inquietações. Mas, a rotina da sala de aula e a falta de tempo me fizeram adiar por várias 

vezes esse projeto, até que em 2017 me inscrevi no programa de Pós-Graduação em Educação 

em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás e fui aprovado. Como fiquei 

distante do meio acadêmico desde a minha conclusão da graduação até a minha aprovação no 

mestrado, tive certa dificuldade em delinear os rumos da minha pesquisa.  

Por isso, ao escrever o projeto de pesquisa, pensei em abordar um tema que fosse viável 

para os professores utilizarem na sua prática pedagógica. Após meu ingresso no programa de 

Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática essas inquietações foram tomando 

forma até chegar ao projeto de pesquisa que deu origem a essa dissertação: A elaboração de 

estratégias de ensino a partir das zonas do perfil conceitual de Vida. 

A escolha pelo conceito de Vida remete ao fato de que os alunos, ao ingressarem no 

ensino médio, entendem a disciplina de Biologia como o “estudo da Vida”. Considerando a 

polissemia desse conceito e sua importância para integrar os demais temas dentro da Biologia, 

é interessante mostrar aos estudantes os vários significados que podem estar envolvidos em um 

único conceito. E aqui, podem ser utilizadas as discussões epistemológicas e históricas na 

construção do conceito de vida para denotar o caráter dinâmico da Ciência. Nesse sentido, a 

teoria do perfil conceitual proposta por Mortimer (1994, 1995, 2000) e o perfil conceitual de 

Vida proposto por Coutinho (2005), constituem o arcabouçou teórico e metodológico dessa 

pesquisa. 

A construção da minha pesquisa foi pautada na seguinte questão: Como as zonas do 

perfil conceitual de Vida podem ser utilizadas na elaboração de estratégias de ensino, de modo 

a contribuir para o processo de ensino e aprendizagem? A partir dessa pergunta, surgiram 

outras indagações que nortearam os caminhos que deveriam ser trilhados para atingir os 

objetivos propostos para a pesquisa: (a) De que forma as atividades das estratégias de ensino 

podem ser estruturadas para que contemplem as zonas do perfil conceitual de Vida (externalista, 

internalista e relacional)?; e (b) Essas atividades permitem aos estudantes compreenderem a 

polissemia do conceito de Vida, levando-os a um início de tomada de consciência do seu próprio 

perfil?  
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Para responder a essas questões, foram traçados os seguintes objetivos:  

 

1) Objetivo geral:  

- Analisar como as zonas do perfil conceitual de Vida propostas por Coutinho (2005) podem 

contribuir para a elaboração e estruturação das atividades das estratégias de ensino.    

2) Objetivos específicos: 

- Identificar as formas de pensar dos estudantes que estejam associadas às zonas do perfil 

conceitual de Vida para estruturar as atividades das estratégias de ensino; 

- Analisar como as zonas do perfil conceitual de Vida emergem na discussão dos estudantes em 

sala de aula; 

- Indicar se, no decorrer das aulas, ocorre a evolução das concepções dos estudantes para uma 

linguagem mais científica quando se parte das zonas do perfil conceitual de Vida; 

- Discutir as contribuições da teoria do perfil conceitual para o desenvolvimento de estratégias 

de ensino na área da educação em Ciências. 

 

 A presente pesquisa está estruturada em quatro capítulos: I. A teoria do Perfil 

Conceitual; II. Os caminhos metodológicos; e III. As zonas do Perfil Conceitual de Vida e a 

elaboração das estratégias de ensino. 

 No primeiro capítulo será apresentada a teoria do Perfil Conceitual, bem como os seus 

aspectos teóricos e epistemológicos. Também serão demonstradas as implicações dessa teoria 

nas pesquisas em ensino de ciências. Nesse mesmo capítulo, será descrita a construção do Perfil 

Conceitual de Vida proposto por Coutinho (2005) e também as características das zonas que 

compõem esse perfil.  

 O capítulo II traz os caminhos metodológicos utilizados na pesquisa. Esse capítulo 

descreverá o “lócus” do trabalho e as técnicas utilizadas para a coleta de dados.  

 No capítulo III serão apresentadas as respostas obtidas nos questionários e suas relações 

com as estratégias de ensino utilizadas no desenvolvimento da pesquisa. Também serão 

demonstrados os episódios de ensino referentes a cada uma das aulas propostas no plano de 

ensino.  

  

 

 

  

 



17 

 

CAPÍTULO 1 – A TEORIA DO PERFIL CONCEITUAL  

 

 

1.1 DO MODELO DA MUDANÇA CONCEITUAL À TEORIA DO PERFIL 

CONCEITUAL 

 

As pesquisas em ensino de Ciências têm apresentado diversas tendências no que diz 

respeito ao processo de ensino e aprendizagem. As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas 

por estudos que tentavam compreender como os conceitos científicos eram construídos em sala 

de aula e de que forma os estudantes aprendiam esses conceitos. Um dos pressupostos teóricos 

que ganhou destaque nesse período foi o da mudança conceitual, segundo o qual é preciso 

romper com as concepções alternativas para substituí-las pelos conceitos científicos por meio 

do processo de insatisfação com as concepções prévias. (POSNER et al., 1982). 

A partir dessa compreensão do processo de aprendizagem em ciências pensou-se um 

modelo de ensino que fosse capaz de promover essa aprendizagem. O modelo da mudança 

conceitual proposto por Posner et al. (1982) constituiu um marco importante para a pesquisa 

em Educação em Ciências na década de 1980, porque colocou em discussão as condições 

necessárias para que os alunos pudessem rejeitar suas “concepções prévias e/ou espontâneas” 

em favor das concepções científicas aceitas no ensino formal (NARDI e GATTI, 2007). 

Nesse sentido, Posner et al. (1982) destacam algumas condições essenciais para que a 

mudança conceitual ocorra: primeiramente, deve haver uma insatisfação com os conceitos 

existentes frente aos novos conceitos; em seguida, essas novas concepções devem ser 

inteligíveis, plausíveis e frutíferas para o indivíduo. Esse modelo de ensino sofreu várias 

críticas, mas encontrou no campo da Educação em Ciências um ambiente fértil para diferentes 

pesquisas.  

Driver (1989), ao realizar investigações sobre as concepções prévias dos estudantes no 

tocante aos conceitos científicos, demonstrou que as ideias que estes trazem para a sala de aula 

podem diferenciar-se significativamente da ciência que se pretende ensinar, influenciando na 

aprendizagem de novos conceitos. Partindo dessa premissa, é compreensível que esse modelo 

tenha influenciado diferentes estratégias de ensino, as quais apresentam uma perspectiva 

comum em relação às ideias prévias dos alunos, a de que essas concepções prévias precisam 

ser superadas durante o processo de ensino.  

No entanto, é importante colocar que esse modelo não admite que as concepções ligadas 

ao senso comum (ideias prévias) façam parte do processo de ensino de Ciências e cabe a escola 
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o papel de promover a substituição dessas ideias prévias por conceitos científicos bem 

estruturados. Mortimer (2000) destaca que essa visão do modelo de mudança conceitual, além 

de ter origem numa perspectiva construtivista da aprendizagem, também têm raízes na 

epistemologia piagetiana, e se baseia na premissa de que o processo de construção do 

conhecimento leva à elaboração de estruturas conceituais cada vez mais complexas. Nesse 

sentido, o autor admite que não é evidente nessa teoria as ideias relacionadas ao senso comum.  

Para Solomon (1983) as noções cotidianas dos estudantes estão ligadas ao seu convívio 

social, sendo difícil extinguir essas noções do processo de aprendizagem. A autora sugere que 

as noções alternativas e os conceitos científicos podem coexistir, e os estudantes devem ser 

conscientes sobre cada um deles. Em consonância com essa ideia, Chi (1991) argumenta sobre 

a possibilidade da coexistência de dois sentidos para o mesmo conceito, logo é interessante que 

os estudantes sejam capazes de distinguir em que contexto cada um deles é apropriado 

Em meados da década de 1990, diversos pesquisadores perceberam as limitações do 

modelo de ensino da mudança conceitual para explicar e descrever o processo de aprendizagem 

em sala de aula. Toda essa discussão levou Mortimer (1994, 1995 e 2000) a buscar um modelo 

teórico alternativo para analisar a evolução conceitual em sala de aula. Esse modelo admitia a 

ideia de que as pessoas podem apresentar diferentes formas de ver o mundo, e que estas são 

capazes de serem acessadas em diferentes contextos. Nesse caso, a construção de uma nova 

ideia pode ocorrer de forma independente das concepções prévias, desde que tais concepções 

não sejam obstáculos para a aprendizagem do estudante.  

Inicialmente, a noção de perfil conceitual foi inspirada e baseada na noção de perfil 

epistemológico de Bachelard (1984). Por isso, é interessante evocar esse autor para 

compreendermos os eixos que nortearam o perfil conceitual proposto por Mortimer (1994, 1995 

e 2000).  

Em sua obra “Filosofia do Não”, Bachelard (1984) traz uma explicação detalhada das 

diferentes formas de se conceituar a realidade em termos científicos. Para ele, uma única 

doutrina filosófica não é suficiente para descrever todas as diferentes formas de pensar quando 

se tenta expor e explicar um simples conceito. 

O autor supracitado afirma que é possível que cada indivíduo trace seu perfil 

epistemológico para cada conceito científico, e esse perfil, difere de um indivíduo para o outro, 

sendo fortemente influenciado pelas diferentes experiências que cada pessoa tem, pelas suas 

diferentes raízes culturais. Apesar dessas características individuais do perfil, as categorias que 

constituem as diferentes divisões do perfil têm uma característica mais geral. Cada zona do 

perfil é relacionada com uma perspectiva filosófica específica, baseada em compromissos 



19 

 

epistemológicos distintos, e cada parte do perfil pode ser relacionada com uma forma de pensar 

e com um certo domínio ou contexto a que essa forma se aplica. À medida que se percorre o 

perfil epistemológico, qualquer conceito vai se tornando mais complexo ao longo do perfil, e 

também mais racional.  

Mortimer (1994, 1995, 2000) utiliza desse referencial teórico para pensar a noção de 

perfil conceitual, mas introduz algumas diferenças entre essas noções, tais como: a) a distinção 

entre características ontológicas e epistemológicas de cada zona do perfil (cada zona do perfil 

poderá ser não epistemológica como também ontologicamente diferente das outras); b) a 

tomada de consciência, pelo estudante, de seu próprio perfil, desempenha um papel importante 

no processo de ensino e aprendizagem; e c) os níveis “pré-científicos” não são determinados 

por escolas filosóficas de pensamento, mas pelos compromissos epistemológicos e ontológicos 

dos indivíduos.  

Nesse sentido, Mortimer (2000) define perfil conceitual como:  

Um sistema supraindividual de formas de pensamento que pode ser atribuído a 

qualquer indivíduo dentro de uma mesma cultura. [...] A noção de perfil conceitual é, 

portanto, dependente do contexto, uma vez que é fortemente influenciada pelas 

experiências distintas de cada indivíduo; e dependente do conteúdo, já que, para cada 

conceito em particular tem-se um perfil diferente (MORTIMER, 2000, p.78-79). 

 

O perfil conceitual é uma forma de modelar a heterogeneidade de pensamentos ou de 

significado de um determinado conceito. Cada perfil é constituído por várias zonas, que 

constituem um modo particular de pensar ou dar significado a um conceito. É interessante 

ressaltar que todo individuo possui um perfil conceitual próprio, que é estabelecido pela ênfase 

atribuída a cada zona. Essa diferença entre os perfis de cada sujeito é resultado de suas 

experiências sociais, experiências essas que podem favorecer o emprego de determinados 

modos de pensar nos contextos que lhes são mais apropriados (MORTIMER; SCOTT e EL-

HANI, 2012). 

Mortimer, Scott e El-Hani (2012) trazem que a heterogeneidade nos modos de pensar e 

falar não estão presentes apenas na linguagem cotidiana, mas também naquelas ligadas às 

ciências. Os autores utilizam como exemplo o conceito de átomo. Os químicos podem utilizar 

os diferentes modelos propostos para o átomo para explicar fenômenos distintos (o modelo de 

Dalton pode ser usado para representar fórmulas estruturais, mas não é adequado para explicar 

a reatividade química). Ainda sobre a heterogeneidade do pensamento no perfil conceitual do 

indivíduo, eles colocam que: 
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Perfis conceituais, como modelos da heterogeneidade do pensamento, consideram que 

os diferentes significados que podem ser atribuídos a um conceito coexistem num 

indivíduo, mas cada qual se mostra pragmaticamente mais poderoso para lidar com 

determinados tipos de problemas [...]. Não há qualquer garantia, no entanto, de que 

um indivíduo de fato opte pelos significados apropriados para uso em determinados 

contextos. Isso é algo a ser aprendido e aprender a este respeito significa aprender 

sobre a própria heterogeneidade do pensamento e da linguagem na diversidade de 

contextos em que usamos nossas ideias e declarações. Considere-se, além disso, que 

a heterogeneidade do pensamento conceitual não se limita necessariamente à ciência. 

Inúmeros “termos científicos” são também usados nas experiências cotidianas, seja 

porque são palavras da linguagem comum das quais a ciência se apropriou, como 

“adaptação”, seja porque são palavras da ciência que foram apropriadas pela 

linguagem comum, como “gene”. Nestes casos, os perfis conceituais são ainda mais 

ricos e a distinção entre significados diferentes e os domínios apropriados de sua 

aplicação se torna ainda mais complicada (MORTIMER; SCOTT e EL-HANI, 2012, 

p. 118). 

 

Nesse contexto, a aprendizagem pode ser entendida a partir de dois processos: (a) o 

enriquecimento dos perfis conceituais, que envolve a compreensão de modos científicos de 

pensar; e (b) a tomada de consciência, pelo aluno, de seu próprio perfil (EL-HANI e 

MORTIMER, 2007). O segundo processo permite que o estudante possa comparar as diferentes 

zonas que compõem o seu perfil, e a partir disso, avaliar a que contexto cada conceito pode ser 

aplicado de modo apropriado. É importante ressaltar que o aluno não precisa abandonar suas 

concepções prévias, mas compreender que novas ideias podem coexistir em seu modo de pensar 

sobre um determinado conceito (MORTIMER, 2000). 

Essa noção de perfil conceitual traz várias consequências para a elaboração de 

estratégias de ensino e para a análise do processo de apropriação da perspectiva e linguagem da 

ciência dos estudantes em sala de aula. Apoiando-se nessa ideia, o professor pode, durante o 

planejamento do ensino, identificar os compromissos – ontológicos, epistemológicos e 

axiológicos –  que sustentam cada forma de pensar representada nas diferentes zonas do perfil 

do conceito a ser trabalhado. Consequentemente, o ensino de ciências passa a ter um novo 

sentido, pois o professor não precisa deter-se aos níveis iniciais de determinado perfil (podendo 

ser um nível mais complexo), desde que este seja ontológica e epistemologicamente diferente. 

Mortimer (2000, p.137) enfatiza que “neste sentido, o processo de ensino e aprendizagem pode 

ser pensado como a construção de um corpo de noções baseado em novos fatos e experimentos 

apresentados ao estudante no processo de ensino”.  

Mas, quais aspectos devem ser considerados na construção do perfil conceitual de um 

determinado conceito? Mortimer, Scott e El-Hani (2012) colocam que é necessário considerar 

a variedade de significados que podem ser atribuídos ao conceito em diferentes contextos, 

relacionando-os a pelo menos três dos quatro domínios genéticos propostos por Vigotski 

(WERTSCH, 1985 apud MORTIMER; SCOTT e EL-HANI, 2012), sendo eles: domínios 
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sócio-cultural, ontogenético e microgenético. Segundo os autores, para que esses compromissos 

possam ser alcançados, deve ser realizado um levantamento de dados a partir de uma variedade 

de fontes, tais como:  

(1) fontes secundárias sobre a história da ciência e análises epistemológicas sobre o 

conceito em estudo, que são particularmente instrumentais na compreensão da 

produção de significados no domínio sócio-cultural e no estabelecimento de 

compromissos ontológicos e epistemológicos que norteiam os processos de 

significação de um conceito;  

(2) trabalhos sobre concepções alternativas de estudantes, que são úteis para 

compreender a significação dos conceitos no domínio ontogenético;  

(3) dados colhidos através de entrevistas, questionários e filmagens de interações 

discursivas numa variedade de contextos de produção de significado, particularmente 

em situações educacionais, que dão acesso aos domínios ontogenético e 

microgenético (MORTIMER; SCOTT e EL-HANI, 2012, p. 116-117). 

 

Atendendo a esses critérios, Coutinho (2005) desenvolveu um trabalho no qual propôs 

a construção de um perfil conceitual de Vida, determinando as zonas que constituem esse perfil. 

Utilizamos esse trabalho como suporte teórico e metodológico para a presente pesquisa e, por 

isso, discutiremos com mais detalhes a proposta desse autor.   
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1.2 O PERFIL CONCEITUAL DE VIDA 

 

O presente trabalho irá utilizar o perfil conceitual de Vida proposto por Francisco 

Ângelo Coutinho, em sua tese de doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), em 2005, no Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão 

Social. Coutinho (2005) partiu da hipótese de que o conceito de Vida tem um caráter 

polissêmico e, por isso, comporta um perfil conceitual. O autor apresenta como objetivo 

principal de seu trabalho a determinação das zonas que constituem esse perfil conceitual de 

Vida.  

Emmeche e El-Hani (2000) trazem uma discussão acerca da diversidade de significados 

que o conceito de Vida pode ter, tanto na linguagem cotidiana quanto na linguagem científica. 

Os autores colocam que “ Vida é um conceito que tem, na linguagem cotidiana, muitos outros 

significados além daqueles atribuídos pelos biólogos” (EMMECHE e EL-HANI, 2000, p. 53). 

Esse conceito é utilizado de maneira diferente, com distintos significados na linguagem 

cotidiana e na linguagem cientifica. Enquanto um apresenta o conceito de forma ampla, 

genérica, com certa implicação metafórica, o outro implica que os termos sejam tratados com 

maior precisão. Ainda sobre os diferentes modos de pensar sobre esse conceito nos diferentes 

contextos, os autores afirmam que, 

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 (EMECHE; EL-HANI, 2000, p.53). 

 

Mayr (2008), ao discorrer sobre o reconhecimento da biologia como um ramo da 

ciência, evoca a discussão sobre a importância de se definir o que é vida. Ele admite que não é 

uma tarefa fácil defini-la, mas reconhece que é possível descrever os processos típicos que 

caracterizam um ser vivo. Nesse sentido, ele coloca que: 

Quando os biólogos e filósofos falam da “vida”, no entanto, eles não estão se referindo 

à vida (quer dizer, ao viver) em oposição à morte, e sim da vida em oposição à falta 

dela em um objeto inanimado. Elucidar a natureza dessa entidade chamada “vida” tem 

sido um dos principais objetivos da biologia. O problema, aqui, é que “vida” remete 

a alguma “coisa” – uma substância ou uma força – e, durante séculos, os filósofos e 

os biólogos tentaram, em vão, identificar essa força ou substância vital. [...] É possível 

lidar cientificamente com o processo de viver, algo impossível de fazer com a entidade 

abstrata “vida”. É possível descrever, e mesmo definir, o que é viver; é possível definir 

o que é um organismo vivo; e é possível tentar estabelecer uma fronteira entre vivo e 

não-vivo. Mais ainda, é possível até tentar explicar como a vida, enquanto processo, 

pode ser o produto de moléculas que não são, elas próprias, vivas (MAYR, 2008, p. 

20). 
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Ciente dessa multiplicidade de conceitos, Coutinho (2005) utilizou uma metodologia 

para avaliar a ocorrência das zonas do perfil conceitual de Vida, a partir de três domínios 

genéticos: sociocultural, ontogenético e microgenético. Esse caminho metodológico também é 

utilizado em outros trabalhos para a construção de modelos de perfil conceitual (MORTIMER; 

SCOTT; EL-HANI, 2009; SEPÚLVEDA, 2010; 2013; GARCIA SANTANA REIS, 2018), 

visto que, permite uma análise mais aprofundada da gênese de um determinado conceito.  

O domínio sociocultural foi constituído a partir da revisão de literatura em Educação em 

Ciências sobre o conceito de Vida e sobre a gênese desse conceito. A finalidade do estudo 

histórico “é contribuir para a compreensão da gênese do conceito, neste domínio genético, de 

modo a permitir articulações com outros domínios e ter uma visão mais ampla dos processos 

genéticos” (COUTINHO, 2005, p. 21).  

Já o domínio ontogenético é contemplado com base nos estudos sobre concepções 

informais ou alternativas dos estudantes acerca do conceito de Vida. O levantamento desses 

estudos auxilia no entendimento sobre como esse conceito é aprendido pelo sujeito e de que 

forma ele se relaciona com a sua vida cotidiana. Coutinho (2005) aprofunda a análise do 

domínio ontogenético a partir de respostas obtidas por meio de questionário, uma vez que, este 

foi aplicado a estudantes de diferentes períodos do curso de biologia, permitindo a investigação 

das mudanças no perfil conceitual que esse curso possibilita. Wertsch (1985) traz que esses 

estudos sobre as concepções informais dos estudantes a partir de questionários e entrevistas 

expõem elementos que dizem respeito à gênese de um conceito, que é uma característica do 

domínio microgenético.  

O domínio microgenético permite uma análise mais detalhada do processo estudado. 

Para contemplar esse domínio, foram utilizados os dados obtidos nas respostas ao questionário 

e a entrevista baseada em situações-problema. O aprofundamento da análise desses dados foi 

feito a partir da associação entre o questionário e a entrevista, possibilitando a compreensão da 

elaboração conceitual dos sujeitos em um curto período de tempo (COUTINHO, 2005).  

Para a construção do perfil conceitual de Vida, o autor utilizou dois instrumentos para a 

coleta de dados: um questionário e uma entrevista usando situações-problema. Cabe salientar 

que ele faz um jogo dialógico entre os três domínios genéticos, que possibilita a combinação 

dos resultados obtidos nos questionários e na entrevista com os dados da revisão de literatura. 

Esses instrumentos foram aplicados a estudantes do curso de Ciências Biológicas e da 

pós-graduação em Ecologia e Genética da UFMG. O questionário foi aplicado a 109 alunos do 

curso de graduação e era composto de quatro questões, que possibilitaram ao pesquisador 

identificar quais formas de pensar emergiam das respostas dos estudantes. A entrevista foi 
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realizada com 11 alunos da pós-graduação e o seu roteiro era composto de cinco situações-

problema, que instigavam os entrevistados a mobilizarem seus argumentos diante do que era 

exposto em cada uma das questões. O objetivo dessa entrevista foi detectar uma possível 

tomada de consciência pelo sujeito1. 

A análise das respostas ao questionário associada com a revisão de literatura sobre o 

conceito de Vida, levou o autor a considerar, inicialmente, sete categorias que poderiam 

corresponder a sete zonas do perfil conceitual. O quadro 1 mostra as categorias encontradas por 

Coutinho (2005) e seus modos de expressões.  

 

Quadro 1. As categorias expandidas e seus modos de expressão. 

Categorias Expressões 

Agente Tende, faz, transforma, permite, conduz 

Artificialismo 
Dom, doação, Deus, referências à vida humana 

e aos seus estados de espírito e ânimo. 

Essencialismo Macro 

Propriedades macroscópicas dos seres vivos 

(nascimento, reprodução, movimento, 

crescimento, nutrição, etc.). 

Essencialismo Micro 

Propriedades microscópicas dos seres vivos e 

composição (metabolismo, celularidade, DNA, 

RNA, proteínas, etc.). 

Finalismo 
Harmonia, expressões teleológicas (fim, 

finalidade). 

Mecanismo 

Referência a mecanismos e máquinas. Se há 

uma explicação em termos de componentes 

articulados como em uma máquina. 

Relacional 
Referência a interações e relações.  

Fonte: Coutinho, 2005, p.31.  

  

Em sua pesquisa, Coutinho (2005) descreve como analisou as respostas dos alunos ao 

questionário e as características que o levou a considerar essas sete categorias: agente, 

artificialismo, essencialismo macro, essencialismo micro, finalismo, mecanismo e relacional. 

Discutiremos, brevemente, sobre cada uma delas. 

 

 

 

 
1 Para conhecimento sobre as questões utilizadas na pesquisa e as respostas obtidas em cada uma delas, recomendo 

a leitura na íntegra do trabalho de Coutinho (2005). 
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Agente 

Nessa categoria, o pesquisador considerou as respostas que compreendiam a vida como 

uma entidade ou substância do mundo que é responsável por algum tipo de ação. Como 

exemplo, ele cita a seguinte fala de um aluno: “Vida é o que fazem os seres que a possuem 

reagirem” (Estudante do 1º período de graduação em Ciências Biológicas). 

 

Artificialismo 

Aqui são consideradas os modos de falar que atribuem a um ser superior, geralmente 

Deus, a origem ou doação da Vida. Nessa categoria também foram incluídas as falas que se 

referem à vida como vida humana. O autor cita como exemplo: “[...] Vida é um dom dado por 

Deus e que ninguém tem o direito de tirar. Deve ser aproveitada de uma maneira saudável e 

com respeito” (Estudante do 4º período de graduação em Ciências Biológicas). 

 

Essencialismo macro e Essencialismo micro 

Essas categorias são evidenciadas nas falas em que o sujeito lista as propriedades 

necessárias, ou seja, essenciais para que algo possa ser considerado como vivo. Quando essas 

propriedades se referiam às características macroscópicas, o autor categorizava como 

“essencialismo macro”. Agora, quando os sujeitos apontavam propriedades microscópicas, 

estas eram incluídas na categoria “essencialismo micro” (ver quadro 1). Como exemplos de fala 

relacionada ao essencialismo macro, o autor cita “seres que nascem, crescem, se reproduzem e 

morrem ou que tem potencial para isso” (Estudante do 4º período de graduação em Ciências 

Biológicas), e para o essencialismo micro tem-se “Tudo que possui DNA” (Estudante do 4º 

período de graduação em Ciências Biológicas). 

 

Finalismo 

Nessa categoria estão incluídas as falas que relacionam a Vida como um conjunto de 

processos que levam à harmonia da natureza. Para exemplificar essa zona, o autor cita a 

seguinte fala “Vida é a constante interação harmônica do meio (mesmo que produza 

consequências desarmônicas) ” (Estudante do 1º período de graduação em Ciências Biológicas). 

 

Mecanismo 

Como o próprio nome sugere, essa categoria inclui as falas que associam a Vida com 

máquinas. Um exemplo citado pelo autor é a seguinte fala “Algo que possui algum mecanismo” 

(Estudante do 1º período de graduação em Ciências Biológicas). 
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Relacional  

Essa categoria contempla as falas que definem Vida como sendo algo estabelecido a 

partir da relação entre entidades ou entre uma entidade e o meio, caracterizando uma definição 

mais universal de vida. Como exemplo, o autor utiliza a fala “[...] interagir com o meio e com 

outros seres” (Estudante do 1º período de graduação em Ciências Biológicas). 

 

Após uma análise minuciosa dessas categorias2, o autor considerou reduzi-las a três 

zonas básicas do perfil, às quais ele chamou de categorias reduzidas. As três zonas básicas do 

perfil conceitual de Vida descritas por Coutinho (2005) são: externalismo, internalismo e 

relacional. O quadro 2 mostra as categorias expandidas e suas correspondentes categorias 

reduzidas  

 

Quadro 2. Relação entre as categorias expandidas e suas correspondentes categorias reduzidas. 

Categorias Expandidas 
 

Categorias Reduzidas (Zonas do 

perfil conceitual de Vida) 

- Agente; 

- Finalismo; 

- Artificialismo. 

  

- Externalismo. 

- Essencialismo macro; 

- Essencialismo micro; 

- Mecanismo. 

  

- Internalismo. 

- Relacional. 

 

- Relacional. 

Fonte: Coutinho, 2005, p.32. 

 

Para melhor compreender como essas sete categorias expandidas se relacionam com as 

três zonas do perfil conceitual de Vida proposto por Coutinho (2005), vamos detalhar as 

características de cada uma dessas zonas.  

 

 

 

 

 
2 Inicialmente, o autor considerou essas categorias como zonas expandidas do perfil conceitual de vida. Para 

Coutinho (2005), a utilização das categorias expandidas é mais oportuna quando aplicada à análise de entrevistas 

e questionários.  
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Zona Externalista  

Essa zona contempla as categorias agente, finalismo e artificialismo. Elas têm em 

comum o fato de que a vida é compreendida como algo exterior, que vem de fora ou que habita 

os seres vivos. Como o autor coloca:  

É sempre uma entidade que, por meio de algum poder, faz com que alguns seres sejam 

vivos e executem determinadas funções ou atinjam determinados fins. Assim, falamos 

de uma concepção ontológica externalista, visto que é como se alguma coisa externa 

doasse a vida ou o viver fosse uma ação dirigida a uma finalidade externa ao vivente 
(COUTINHO, 2005, p.32). 
 

 

Zona Internalista 

Essa zona abrange as categorias do essencialismo macro, micro e mecanismo. Elas 

mostram uma ideia sobre vida como aquela ligada a processos ou propriedades dos seres vivos. 

O autor explica que o nome “internalismo” se refere ao fato de que “as categorias expressam 

uma condição necessária para a vida, que é interna ao vivente” (COUTINHO, 2005, p.32).  

 

Zona Relacional 

A terceira zona reduzida mantém o nome da categoria expandida. Essa forma de pensar 

significa a Vida como uma relação entre a entidade e o meio ou entre entidades, mostrando uma 

intricada relação de conceitos. Esse tipo de categorização o autor considera como não clássica, 

uma vez que, conforme salienta Coutinho (2005, p.33) “a entidade é definida em termos de 

relações que mantém com outras entidades ou o conceito é definido conforme as relações que 

estabelece com outros conceitos, dentro de um arcabouço teórico mais amplo”.  

 Além dessas três zonas do perfil, Coutinho menciona outras duas que não haviam 

aparecido no questionário: as zonas “temporal” e “complexidade irredutível”. Como estas só 

apareceram durante as entrevistas gravadas com alunos da pós-graduação, foram tratadas 

quando ele analisou os resultados das entrevistas. A Zona Temporal se refere a uma forma de 

pensar a Vida como um fenômeno histórico, relacionada com uma visão evolucionista. A Zona 

Complexidade Irredutível apresenta argumentos que estão relacionados com a proposta do 

design inteligente, segundo o qual o universo foi projetado por uma inteligência superior.  

 A partir dos resultados obtidos na pesquisa empírica, Coutinho (2005) fez uma nova 

análise desses resultados à luz dos trabalhos desenvolvidos acerca das concepções alternativas 
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dos estudantes sobre o conceito de Vida. Posteriormente, ele construiu o perfil de cada aluno 

com o intuito de identificar os perfis predominantes em cada período3.  

 Para explorar as informações que circularam entre os alunos durante o curso e que 

poderiam auxiliar no entendimento da evolução dos perfis, Coutinho analisou alguns livros 

didáticos utilizados na graduação em biologia. A análise desses livros mostrou que, dos quinze 

livros analisados, a zona internalista aparece em todos os livros, e as zonas externalista e 

relacional são utilizadas apenas em um livro. A partir dessa análise, o autor faz uma articulação 

com os dados do questionário e das entrevistas e percebe que há relação entre os resultados 

obtidos e os conteúdos presentes nesses livros.  

 Coutinho (2005) finaliza seu trabalho fazendo alguns apontamentos sobre os limites do 

seu questionário e também sobre as características particulares dos sujeitos da pesquisa. O autor 

sinaliza para a importância de seu trabalho na elaboração de estratégias de ensino na área de 

biologia. Com relação aos limites do questionário proposto por Coutinho, Silva (2006)4 realizou 

um novo estudo sobre o perfil conceitual de Vida, que teve como objetivo investigar as 

possibilidades de refinamento para procedimentos de obtenção de dados para pesquisas sobre 

perfis por meio de questionários.  

 A partir das zonas do perfil conceitual de Vida propostas por Coutinho (2005), foram 

elaboradas estratégias de ensino que permitiram aos alunos um contato com as diferentes 

formas de pensar esse conceito e dos contextos apropriados para aplicá-las. Como o próprio 

autor sugere, “se um conceito é heterogêneo, também deve ser o seu processo de 

ensino/aprendizado” (COUTINHO, 2005, p.173). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Os métodos utilizados para a construção do perfil conceitual de cada aluno, assim como, os resultados desses 

métodos estão detalhados na tese de doutoramento de Coutinho (2005). 
4 Ao término de seu trabalho, Silva (2006) evidencia que os contextos de aplicação das zonas do perfil conceitual 

de vida não estão dados. O autor coloca que “Eles são construídos na relação entre cada questão e o indivíduo, em 

um processo dinâmico influenciado pela estrutura e pelo assunto da questão. [...] há influência das experiências 

socioculturais na formação dos perfis de cada indivíduo e na sua evolução” (SILVA, 2006, p. 149) 
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CAPÍTULO 2 – OS CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo será descrita a estratégia utilizada na pesquisa, assim como o cenário e 

os sujeitos participantes da investigação, além dos instrumentos usados para a coleta de dados. 

A modalidade de pesquisa utilizada nesse trabalho é o estudo de caso. De acordo com 

Goldenberg (2000),  

o termo “estudo de caso” vem de uma tradição de pesquisa médica e psicológica, na 

qual se refere a uma análise detalhada de um caso individual que explica a dinâmica 

e a patologia de uma dada doença. Este método supõe que se pode adquirir 

conhecimento do fenômeno estudado a partir da exploração intensa de um único caso. 

Adaptado da tradição médica, o estudo de caso tornou-se umas das principais 

modalidades de pesquisa qualitativa em ciências sociais. [...] o estudo de caso reúne 

o maior número de informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de 

pesquisa, com o objetivo de apreender a totalidade de uma situação e descrever a 

complexidade de um caso concreto. Através de um mergulho profundo e exaustivo 

em um objeto delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração na realidade social, 

não conseguida pela análise estatística (GOLDENBERG, 2000, p.33-34).  

 

Yin (2001) discute detalhadamente o estudo de caso, discorrendo sobre as etapas de 

planejamento, análise e a exposição de ideias. Para esse autor, o estudo de caso “investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p.32). Duarte e 

Barros (2006) colocam que essa metodologia é utilizada frequentemente em teses e dissertações 

porque possibilita ao pesquisador iniciante um contato com as técnicas de pesquisa, uma vez 

que, o estudo de caso integra o uso de um conjunto de ferramentas para levantamento e análise 

de informações. 

Por ser uma modalidade com abordagem qualitativa, o estudo de caso também pode 

apresentar vantagens e desvantagens. Conforme aponta Yin (2001) toda estratégia, para que 

obtenha êxito, depende de três condições: (a) o tipo de questão da pesquisa; (b) o controle que 

o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais efetivos; e (c) o foco em fenômenos 

históricos em oposição a fenômenos contemporâneos (YIN, 2001, p.19).  

Conforme exposto, essa estratégia de pesquisa permite um maior aprofundamento ao 

caso estudado, o que possibilita melhor compreensão sobre o fenômeno analisado. Nesse 

sentido, Laville e Dionne (1999) argumentam que:  
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A vantagem mais marcante dessa estratégia de pesquisa repousa, é claro, na 

possibilidade de aprofundamento que oferece, pois os recursos se veem concentrados 

no caso visado, não estando o estudo submetido às restrições ligadas à comparação do 

caso com outros casos. Ao longo da pesquisa, o pesquisador pode, pois, mostrar-se 

mais criativo, mais imaginativo; tem mais tempo de adaptar seus instrumentos, 

modificar a sua abordagem para explorar elementos imprevistos, precisar alguns 

detalhes e construir uma compreensão do caso que leve em conta tudo isso, pois ele 

não mais está atrelado a um protocolo de pesquisa que deveria permanecer o mais 

imutável possível. Os elementos imprevistos, os detalhes, desse modo melhor 

conhecidos, podem obrigar a reexaminar alguns aspectos da teoria que sustenta a 

investigação (LAVILLE e DIONNE, 1999, p.156). 

 

Com relação às críticas, o principal argumento utilizado é de que o estudo de caso resulta 

em conclusões que não podem ser generalizadas. Além disso, por mais que o pesquisador queira 

identificar os casos mais significativos dentro de um conjunto, ele corre o risco de optar por 

aqueles que “dificilmente poderá servir à verificação de hipóteses gerais ou de teorias” 

(LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 156-157) que contribua para o campo de pesquisa. Esses 

autores pontuam que, quando o estudo é bem conduzido, a compreensão do objeto da pesquisa 

permite sua generalização. Para Yin (2001), parte dessas críticas tem origem no 

desconhecimento sobre como utilizá-lo enquanto método de pesquisa e na confusão com seu 

uso como método pedagógico.  

O tipo de estudo de caso utilizado nessa pesquisa é o observacional. Existe uma 

diversidade de tipos de estudo de caso e eles podem estar fundamentados no objeto do estudo, 

na situação a ser investigada, ou nos procedimentos adotados na metodologia (MORGADO, 

2012). De acordo com Arnal et al. (1994), o estudo de caso observacional utiliza principalmente 

a observação participante e elege como objeto de estudo uma organização (como por exemplo, 

uma escola), um aspecto específico de uma instituição (o funcionamento de uma aula, por 

exemplo) ou uma atividade realização por uma determinada instituição.  

A pesquisa em tela investiga como as zonas do perfil conceitual de Vida podem ser 

utilizadas na elaboração de estratégias de ensino, de modo a contribuir para o processo de ensino 

e aprendizagem em sala de aula. Tendo em vista que a compreensão desse fenômeno requer 

uma análise mais detalhada e minuciosa do contexto de sala de aula durante a aplicação das 

estratégias de ensino, é mais apropriada a utilização do estudo de caso como ferramenta 

metodológica. Como característica do estudo de caso, o fenômeno em questão é contemporâneo 

e se apresenta em seu contexto real, permitindo que as complexas nuances que o envolvem 

sejam desveladas.   

Nesse sentido, Yin (2001) discorre sobre a efetividade dessa ferramenta metodológica 

na compreensão do fenômeno de forma mais detalhada e sistemática. O autor também coloca 

que o estudo de caso permite entender de que forma os elementos de uma teoria podem ser 
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aplicados e utilizados na prática, e isso vem de encontro aos objetivos traçados para o 

desenvolvimento dessa pesquisa.  

 

2.1 O CENÁRIO E OS SUJEITOS PARTICIPANTES DA INVESTIGAÇÃO 

 

 Inicialmente, a pesquisa foi desenvolvida com alunos de quatro turmas da 1ª série do 

Ensino Médio do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, localizado na região oeste do 

município de Goiânia/GO. A escola atende em média 1200 alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, sendo que cada uma das turmas contém cerca de 40 

alunos, na faixa etária entre 12 e 16 anos.  

Antes de iniciar a coleta de dados, realizou-se uma reunião com a diretora da unidade, 

a coordenadora pedagógica, e a professora de Biologia, para explicar o tema da pesquisa e as 

atividades que seriam desenvolvidas na escola. Cabe aqui dizer que o próprio pesquisador atuou 

como professor em duas turmas. Para que a professora das demais turmas se familiarizasse com 

a proposta e os seus principais aspectos teóricos, foram realizados três encontros nos quais 

discutiu-se detalhadamente os objetivos e a metodologia da pesquisa.   

Em seguida, o professor/pesquisador fez uma reunião com os alunos das turmas 

participantes, na qual foi apresentado o projeto e entregue o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A), para que os responsáveis pudessem autorizar a participação dos 

estudantes.  

 A escolha de se trabalhar com a 1ª série do Ensino Médio se deve ao fato de que é nesse 

momento que os alunos têm o contato com a Biologia, compreendendo-a como disciplina 

escolar separada de Ciências Naturais que vigora até o 9º ano do Ensino Fundamental. Na 

matriz curricular dos estudantes da escola pesquisada, são três aulas semanais de Biologia. 

Também cabe salientar que o conteúdo programático proposto para essa série, permite uma 

abordagem mais profunda sobre o conceito de Vida. Coutinho (2005), na intenção de aferir a 

compreensão, por parte dos estudantes, das questões do questionário, validou esse instrumento 

de pesquisa aplicando-o aos alunos do Ensino Médio.   
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2.2 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

 Primeiramente, fez-se um levantamento dos trabalhos realizados na área do perfil 

conceitual em livros, dissertações, teses, revistas, artigos, etc. Nesse momento, foram 

analisadas as implicações da aplicação da teoria do perfil conceitual no ensino de Ciências, 

assim como as suas limitações. Esse referencial teórico forneceu subsídios para pensar quais 

instrumentos seriam mais apropriados para a coleta de dados e que possibilitariam alcançar os 

objetivos propostos.  

  Antes de estruturar as atividades que iriam compor as estratégias de ensino, foi aplicado 

um questionário aberto (Apêndice B) com seis questões, elaborado a partir da análise dos 

trabalhos de Coutinho (2005) e Silva (2006). Esse questionário teve o intuito de identificar as 

formas de pensar dos estudantes e mapear as possíveis zonas do perfil conceitual que emergem 

nas respostas dos alunos. A análise das respostas do questionário foi baseada nas formas de 

expressão que aparecem nos textos dos estudantes. Essa análise se mostra alinhada com as 

contribuições da teoria do perfil conceitual que estabelece relações entre as formas de pensar e 

os modos de falar (MORTIMER, 2000; COUTINHO, 2005). 

Segundo Gil (1999), o questionário pode ser definido “como a técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc.” (GIL, 1999, p.128). Nesse sentido, é importante 

salientar que, o questionário é um ótimo instrumento para a coleta de dados, porque além de 

garantir o anonimato dos sujeitos da pesquisa, facilita a padronização dos dados (CHAER; 

DINIZ e RIBEIRO, 2011). 

A partir da análise das respostas dos estudantes ao questionário, o pesquisador fez um 

estudo mais detalhado sobre as implicações das diferentes zonas do perfil conceitual de Vida 

(externalista, internalista e relacional) no processo de ensino em tela. É salutar dizer que apenas 

as questões 1 e 2 foram utilizadas no planejamento das atividades que compuseram os planos 

de aula (Apêndice C). Isso porque as respostas dos alunos para essas duas questões já forneciam 

subsídios para mapear as zonas do perfil mais evidentes. As outras questões (3, 4, 5 e 6) apenas 

fizeram emergir as mesmas formas de pensar das questões anteriores.  

Além dos resultados obtidos com o questionário, também foram utilizados como aporte 

teórico para o planejamento das aulas, a teoria do perfil conceitual proposta por Mortimer 

(1994, 1995, 2000), e o perfil conceitual de Vida construído por Coutinho (2005). Em sua 

pesquisa, Coutinho traz um histórico sobre o conceito de Vida e como ele foi discutido dentro 
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do campo científico. O autor demonstrou a complexidade da definição desse termo e as suas 

implicações no contexto de sala de aula, que acabam por refletir nas concepções dos estudantes.  

As aulas foram gravadas utilizando um aplicativo de gravação de vídeo do celular. Cada 

gravação teve uma duração de cerca de 50 minutos. Após cada aula, o pesquisador assistia aos 

vídeos e fazia a transcrição, privilegiando os episódios de ensino que demonstravam a 

emergência das zonas do perfil conceitual de Vida a partir da dinâmica discursiva entre o 

professor e os alunos. Além disso, também foi considerada a relação entre as atividades 

propostas dentro das estratégias de ensino e a emergência dessas zonas do perfil. 

Os episódios de ensino podem ser definidos como um conjunto de atividades e 

discussões que objetivam a aprendizagem de um determinado conceito ou dos aspectos que 

envolvem esse conceito (CARVALHO et al, 1991). De acordo com esses autores, o episódio 

de ensino é o momento que mostra exatamente a situação que se quer investigar. A linguagem 

que será utilizada para apresentar os episódios de ensino tentará preservar a maneira como foi 

produzida, incluindo os aspectos característicos da linguagem oral, tais como, linguagem 

coloquial, silêncio e erros gramaticais. 

Carvalho et al (1991) reconhecem que o uso da câmera em sala de aula, assim como a 

presença de um observador, pode interferir no comportamento dos sujeitos da pesquisa. Os 

autores afirmam que isso não invalida o fenômeno estudado, uma vez que, é a partir dele que 

se compreende melhor o próprio fenômeno. A turma que está sendo analisada, não está em sua 

situação natural de sala de aula, mas sim, numa situação de observação pautada em pressupostos 

teóricos. Sendo assim, a observação não é neutra, mas carregada de teoria.   

As quatro turmas foram filmadas, mas o pesquisador optou por fazer uma análise mais 

aprofundada dos vídeos de apenas uma das turmas, visto que, a grande quantidade de dados 

poderia não permitir uma reflexão mais detalhada do processo de ensino. Nesse caso, o processo 

de ensino se refere à forma como os alunos concebem as diferentes definições de Vida e suas 

implicações nos contextos em que são aplicadas. Consequentemente, afim de fazer uma 

conexão entre as respostas dos questionários e os episódios de ensino das aulas transcritas, 

decidiu-se considerar apenas os questionários dessa turma escolhida. Isso corresponde a um 

universo amostral de 33 alunos. O critério de escolha da turma foi a participação dos estudantes 

durante a aplicação das estratégias de ensino e a riqueza das discussões em sala de aula.  

Mortimer (2000) durante sua pesquisa com o perfil conceitual de “átomo”, também 

preferiu se deter a uma única sala, “[...] preferimos manter a análise de uma única turma, para 

garantir uma maior profundidade e, ao mesmo tempo, evitar que o trabalho se tornasse extenso” 

(MORTIMER, 2000, p.193).  
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CAPÍTULO 3 – AS ZONAS DO PERFIL CONCEITUAL DE VIDA E A ELABORAÇÃO 

DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

A análise e a compreensão das diferentes zonas que compõem o perfil conceitual de 

Vida permitiram pensar e estruturar as atividades das estratégias de ensino. Como dito 

anteriormente, entender a heterogeneidade de ideias acerca do conceito de Vida possibilita que 

o professor utilize diferentes ferramentas em seu planejamento de ensino. Aliada a essa 

discussão teórica sobre o perfil conceitual de Vida está também a necessidade de conhecer os 

modos de pensar dos estudantes. As concepções dos alunos sobre determinado conceito servem 

de ponto de partida para que o professor construa um plano de aula que contemple as diferentes 

zonas e enriqueça o perfil conceitual do estudante.  

Nesse sentido, o presente capítulo apresenta os dados obtidos das respostas às questões 

1 e 2 do questionário, assim como a discussão desses resultados. No tópico seguinte, será feita 

uma análise dos registros das aulas, priorizando os episódios de ensino nos quais as falas dos 

alunos se relacionam com as zonas do perfil conceitual de Vida proposto por Coutinho (2005). 

Para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa, eles foram identificados por números (1, 

2, 3, ...).  

 

 3.1 O QUE AS RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS REVELAM? A RELAÇÃO 

ENTRE O MAPEAMENTO DAS ZONAS DO PERFIL CONCEITUAL DE VIDA DOS 

ALUNOS E A CONSTRUÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

Cada uma das questões apresentadas no questionário tinham o objetivo de fazer emergir 

nas respostas dos alunos as suas concepções sobre o conceito a ser desvelado, e 

consequentemente, mostrar quais zonas do perfil conceitual são mais evidentes. Mendes (2011) 

reforça a importância do mapeamento das zonas do perfil conceitual para trabalhar um 

determinado conceito, uma vez que, isso permite que o professor possa explorar esse conceito 

e abordar cada uma dessas zonas de forma mais aprofundada em sala de aula.  

Conforme foi apresentado no capítulo sobre os procedimentos metodológicos da 

pesquisa, considerou-se para análise apenas as questões 1 e 2 do questionário. Os resultados 

obtidos serão descritos a seguir bem como a sua relação com as estratégias de ensino propostas.  
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Essa questão, assim como no trabalho de Coutinho (2005), procurou levar o estudante a 

expor de forma mais abrangente sua concepção sobre o conceito. O fato de ser uma questão 

aberta e que possibilita uma variedade de respostas, permite que o aluno argumente o que ele 

considera como Vida, ou as condições necessárias para que ela ocorra.  

O quadro 3 apresenta as respostas dos alunos e sua categorização de acordo com as 

zonas do perfil conceitual de Vida. 

 

Quadro 3. Respostas obtidas na primeira questão do questionário 

Alunos Respostas da questão 1 – O que é vida? 

Zonas do perfil 

identificadas nas 

respostas 

1 
Vida para mim é ter amor ao próximo, quando se é feliz 

‘contigo’ mesmo, vida pra mim, é ‘pode’ respirar. 

Externalista/Internalista 

2 

Vida pra mim é quando você se considera feliz, 

independente do que aconteça, também é aquilo que 

pulsa para ser vivo e seus batimentos, é estar bem 

comigo mesma e amar o próximo. 

Externalista/Internalista 

3 Vida pra mim é ter amor ao próximo. Externalista 

4 
É um ser vivo que pensa sozinho, sem ter ajuda, ter um 

raciocínio próprio sem depender de terceiros.  

Internalista 

5 
Para mim, é tudo que eu posso ver, mesmo que com 

ajuda de aparelhos,e ouvir.  

Internalista 

6 

Vida é um milagre de Deus, que no início tinha um só 

propósito: nascer, crescer, frutificar e morrer. Depois, 

ou seja, agora, é crescer, frutificar, pregar o evangelho, 

e morrer. Vida é uma série de perguntas e respostas. 

Externalista 

7 
Vida é tudo que precisamos. Vida pra mim representa 

felicidade, flores, etc. 

Externalista 

8 
Vida é tudo aquilo que se move e se manifesta no planeta 

Terra.  

Internalista 

9 É tudo que está vivo.  Internalista 

10 

A vida envolve vários aspectos, como a liberdade, 

pensamentos, poder expressar nossas opiniões sem ser 

questionado.  

Externalista 

11 
Vida é não estar morto e aproveitar os momentos que 

Deus nos deu.  

Externalista 

12 Vida para mim é você estar bem com você mesmo. (?) Externalista 

QUESTÃO 1: Para você, o que é Vida? 

 

(Continua) 
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13 Vida é viver fazendo o que gosta e ser feliz.  Externalista 

14 Vida é tudo que se movimenta e respira.  Internalista 

15 
É tudo aquilo que respira, movimenta, alimenta, e se 

reproduz.  

Internalista 

16 

Vida pra mim é que a gente precisa cuidar, saber viver 

a vida. É saber aproveitar cada momento dela, onde 

você faz amigos, é também saber com quem anda e com 

quem andar.  

Externalista 

17 Vida é pensar, ser feliz, reproduzir, sorrir, ter família.  Externalista/Internalista 

18 
Vida é acreditar e realizar os seus sonhos impossíveis 

ou não.  

Externalista 

19 
A vida primeiramente foi Deus que te deu, então a vida 

é uma coisa maravilhosa, uma coisa importante etc. 

Externalista 

20 É curtir o que a Terra tem a nos oferecer. Externalista 

21 
Para mim, vida é uma oportunidade dada por Deus para 

que possamos viver, aprender, ensinar e morrer.  

Externalista 

22 
Vida para mim é tudo aquilo que se move, respira e se 

alimenta.  

Internalista 

23 
Vida é você poder acordar todo dia, olhar pro céu e 

sentir o vento dizendo que há pessoas que te amam.  

Externalista 

24 

Vida pra mim é o que Deus me deu e também é ser feliz 

e curtir com as pessoas importantes e viver o hoje como 

se não houvesse o amanhã.  

Externalista 

25 
Vida pra mim é você estar vivo.  

 

Internalista  

26 
Vida é poder respirar e explorar cada dia mais com sua 

família.  

Externalista/Internalista 

27 Vida é ter fé e acredita em seus sonhos. Externalista 

28 
É tudo que está vivo, pra mim o que respira, se mexe por 

conta própria.  

Internalista 

29 

Vida é o que a Biologia estuda e tentar explicar o que 

ela significa precisa falar de Deus, que deu a vida para 

cada um de nós.  

Externalista 

30 Vida pra mim é tudo aquilo que respira e se movimenta.  Internalista 

31 
Vida é um sopro! Pois cada pessoa acredita em algo, e 

eu acredito que Deus criou a Vida. 

Externalista 

32 

Para mim, Vida é uma coisa maravilhosa que Deus nos 

deu, para cumprirmos o nosso propósito aqui na Terra, 

pra termos a vida eterna. 

Externalista 

33 Vida para mim é uma conquista realizada por Deus.  Externalista 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

(Continuação) 
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A análise das respostas mostrou que 19 alunos apresentam uma visão externalista a 

respeito do que é Vida, 10 apontam para uma visão mais internalista, e 4 tiveram respostas que 

mesclavam as duas zonas: externalista e internalista. Como exemplo de respostas que mostram 

essa mistura das duas zonas, tem-se: “Vida é um milagre de Deus, que no início tinha um só 

propósito: nascer, crescer, frutificar e morrer. Depois, ou seja, agora, é crescer, frutificar, 

pregar o evangelho, e morrer. Vida é uma série de perguntas e respostas.” – aluno 6; e “Vida 

é poder respirar e explorar cada dia mais com sua família.” – aluno 26. Nota-se que nos dois 

casos, apesar de apresentarem as propriedades macroscópicas dos seres vivos (nascer, crescer, 

frutificar, morrer, respirar) a zona externalista é mais evidente. Nenhum aluno apresentou uma 

visão relacional.  

 A partir desses resultados é possível perceber que a zona externalista se sobressai em 

detrimento das demais zonas. Isso provoca um questionamento sobre o contexto em que esses 

alunos estão inseridos. De que forma as relações familiares e as questões religiosas dos 

estudantes interferem no processo de ensino? Esses questionamentos evocam uma discussão 

sobre o crescimento das religiões no Brasil e suas implicações no cenário político, econômico 

e social.  

 Dip (2018) realizou uma pesquisa sobre a escalada das denominações evangélicas ao 

poder no Parlamento brasileiro e mostrou como os interesses religiosos, e muitas vezes 

conservadores, da maioria dos políticos da Frente Parlamentar Evangélica (frequentemente 

chamada de “bancada evangélica”) tem influenciado discussões importantes no país. A autora 

traz dados que relacionam o aumento do número de fiéis nas instituições religiosas com o 

crescimento na quantidade de parlamentares evangélicos, o que leva a entender que estes 

compõem o eleitorado de tais políticos. Nesse sentido, é interessante refletir sobre como esse 

cenário reverbera nas políticas públicas e, consequentemente, no cotidiano dos eleitores e dos 

estudantes.  

 Prandi e Santos (2017), ao analisarem o perfil do eleitorado brasileiro, observaram que 

a filiação religiosa dos cidadãos influencia nas posturas adotadas diante de temas ligados ao 

comportamento e à moral dos indivíduos. Essa mesma postura também é evidenciada nas 

questões que concernem ao funcionamento da sociedade e do governo. Conforme pesquisa 

realizada por esses autores, a maioria dos entrevistados associam a crença em Deus como um 

fator que define o caráter das pessoas (aqueles que acreditam estão entre as “pessoas de bem”). 

 Esses dados revelam como o avanço das religiões tem influenciado na forma como os 

sujeitos interpretam determinados fenômenos do cotidiano. Consoante com esse cenário, é 
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compreensível que a maioria dos estudantes em sala de aula também assumam uma postura que 

leva em consideração suas concepções religiosas.  

Sepúlveda e El-Hani (2004) colocam que é possível a apreensão dos conhecimentos 

científicos por parte de alunos com formação protestante, desde que esses conhecimentos sejam 

plausíveis para eles. Para esses autores, um fator importante que favorece o fortalecimento do 

discurso científico é a análise dos obstáculos ontológicos e epistemológicos que impedem a 

compreensão dos conceitos científicos. E nesse sentido, a história das ciências contribui para 

que esses obstáculos epistemológicos possam ser revelados, assim como os ontológicos, que 

estão relacionados com aprendizagem de conceitos e teorias científicas. 

 Por essa razão, a predominância da zona externalista nos modos de pensar e falar dos 

alunos influenciou na estruturação das atividades propostas para as primeiras aulas. Ao perceber 

que as concepções dos estudantes acerca do conceito de Vida estavam intimamente vinculadas 

à imagem de um Criador, fez-se necessário pensar uma abordagem que promovesse a 

negociação de alguns compromissos entre o conhecimento escolar e as questões religiosas 

desses estudantes. Nesse sentido, foi planejada uma atividade que mostrava diferentes histórias 

sobre o mito da Criação utilizando elementos das culturas africana, indígena (tupi-guarani) e 

judaico-cristã. O intuito desse tipo de abordagem foi ampliar a discussão sobre como o mesmo 

fenômeno pode ser explicado por diferentes perspectivas e, também, entender que não são os 

contextos que são apropriados a cada forma de pensar, mas o inverso, cada forma de pensar 

poderá ter valor pragmático em cada contexto. 

  

   

 

 

 

  

 

O objetivo dessa questão foi avaliar quais critérios os alunos utilizariam para descrever 

um ser vivo. Ciente da complexidade em se definir Vida, propôs-se essa questão no intuito de 

mobilizar os conceitos que os alunos já traziam de séries anteriores, de forma que possibilitasse 

uma discussão mais ampla desse conceito para além das questões filosóficas e religiosas. Nesse 

sentido, Vieira (2013) coloca que: 

 

Questão 2: Imagine a seguinte situação: o professor apresentou durante a aula um 

fragmento de rocha, uma planta e um cachorro. Em seguida, ele pediu para que você 

explicasse qual(is) poderia(m) ser considerado(s) um ser vivo. Como você resolveria essa 

questão? 
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A dificuldade em definir Vida costuma ser apresentada nas primeiras aulas de ciências 

e biologia, o discurso é o da impossibilidade em dizer precisamente o que é Vida ao 

passo que é possível dizer com relativa precisão o que é um Ser Vivo. Na educação 

em ciências e biologia não existe (definição de Vida), o que existe é (definição de) 

Ser Vivo (VIEIRA, 2013, p.38). 

 

 As respostas dos alunos obtidas nessa questão mostraram que, ao caracterizar um ser 

vivo, eles passam a utilizar com maior ênfase a zona internalista do seu perfil, ainda que a 

externalista permaneça em alguns perfis (alunos 1, 2, 20 e 31). 

As respostas para essa questão estão apresentadas no quadro 4.   

 

Quadro 4. Respostas obtidas na segunda questão do questionário. 

Alunos 

Respostas da questão 2 –  Imagine a seguinte 

situação: o professor apresentou durante a aula um 

fragmento de rocha, uma planta e um cachorro. Em 

seguida, ele pediu para que você explicasse qual (is) 

poderia (m) ser considerado (s) um ser vivo. Como 

você resolveria essa questão? 

Zonas do perfil 

identificadas nas 

respostas 

1 

Uma rocha pra mim não tem vida porque, por não 

respirar, não se mover, etc. Uma planta sim tem vida por 

conta de respirar, se mover nas madrugadas etc. Um 

cachorro sem dúvidas, ele respira, se move, late, se 

movimenta de todas as formas e por aí vai. 

Internalista 

2 

Eu resolveria assim: a pedra não pode ser considerada 

um ser vivo porque ela não se alimenta, e nem se mexe. 

Agora, a planta ela é um ser vivo por causa que ela se 

alimenta de luz solar e água, ela só não se mexe como 

nós seres vivos. O cachorro, ele pode ser considerado 

sim um ser vivo, ele se alimenta, e se mexe como nós 

seres humanos. 

Externalista/Internalista 

3 

O cachorro é um ser vivo e a planta. A planta é por que 

dependendo de onde ela esteja, ela pode crescer rumo a 

luz. O cachorro nem sei explicar, mas é. 

Internalista 

4 
Cachorro e a planta porque eles dependem de certas 

coisas para ficarem vivos, como vitaminas, Sol e água. 

Já a pedra não depende de nada. 

Internalista 

5 
O cachorro e a planta. Porque entre os citados são os 

únicos que respiram. 

Internalista 

6 
A planta e o cachorro são seres vivos, porque o cachorro 

se movimenta, alimenta e ele envelhece e morre, e as 

plantas também. 

Internalista 

7 
O cachorro e a planta. Porque a planta faz fotossíntese 

e o cachorro defeca. 

Internalista 

(Continua) 



40 

 

8 
O cachorro é um ser vivo, ele precisa de água, alimento 

e oxigênio pra respirar. A planta precisa do Sol, adubo, 

ar e terra. 

Internalista 

9 
A planta e o cachorro, pois como todo ser vivo precisa 

de vários recursos para viver.  

Internalista 

10 
 Podem ser considerados seres vivos o cachorro e a 

planta.  

Não identificada 

11 

O cachorro é um ser vivo, ele precisa da água e dos 

alimentos para sobreviver. A planta também é um ser 

vivo, ela precisa de água e ar. A pedra não é um ser vivo, 

pois ela não precisa de água e nenhum alimento.  

Internalista 

12 Para mim só o cachorro é um ser vivo.  Não identificada 

13 Só o cachorro é o ser vivo. Não identificada 

14 A planta e o cachorro porque eles se movimentam.  Internalista 

15 

O cachorro porque ele se movimenta, alimenta, 

reproduz e tem necessidades, e também a árvore que 

aumenta de tamanho, se alimenta através das luzes 

ultravioletas do Sol, e se reproduz a partir dos frutos que 

contém as sementes. 

Internalista 

16 

Eu falo que um cachorro é um ser vivo, mas a planta 

também é um ser vivo por que ela está lá e precisa de 

água, senão ela morre. O cachorro também é um ser vivo 

porque precisa também de água e comida. 

Internalista 

17 
O cachorro e as plantas são seres vivos por que são 

capazes de se reproduzirem.  

Internalista 

18 
O cachorro e a planta pois os dois respiram e se 

alimentam. 

Internalista 

19 
Porque o cachorro, as plantas, etc...e a pedra é como um 

objeto 

Não identificada 

20 
Sim, o cachorro é um ser vivo porque ele tem sentimento. 

A planta traz oxigênio para nós, ela tem vida, mas não 

se movimenta. 

Externalista/Internalista 

21 

Dessa sequência de fragmento, o único que não é um ser 

vivo é a rocha. Pois a planta e o cachorro, necessita de 

alimentos, luz solar, e os dois podem morrer caso não 

tenham essas necessidades. 

Internalista 

22 
O cachorro e a planta, pois os dois respiram e se 

alimentam. 

Internalista 

23 
A planta e o cachorro porque eles respiram e se 

movimentam. Já a rocha não faz nada.  

Internalista 

24 
Os dois, pois a planta e o cachorro se alimentam, 

respiram, vivem, etc. 

Internalista 

(Continuação) 

(Continua) 
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25 Não respondeu. Não identificada 

26 
Eu resolveria que o cachorro e as plantas são seres 

vivos. 

Não identificada 

27 
Eu acho que o cachorro, porque ele respira. A planta 

também, pois ela respira e precisa de água. 

Internalista 

28 
A planta e o cachorro, pois eles são capazes de realizar 

movimento, se alimentam, respiram, e até tem células. 

Internalista 

29 
A planta e o cachorro, porque reproduzem e tem vida, e 

a rocha não. 

Internalista 

30 
O cachorro e a planta seriam ser vivo, porque eles 

respiram e se movimentam, e a rocha não. 

Internalista 

31 

O cachorro se movimenta, brinca, respira e etc. A planta 

sobrevive com a água que regamos, e do Sol para se 

manter forte. Então, ela é considerada um ser vivo 

também. 

Externalista/Internalista 

32 Na minha opinião poderia ser o cachorro e a planta. Não identificada 

33 
Na minha opinião, eu acho que é o cachorro. Sabemos 

que a planta é um ser vivo, mas um cachorro faz mais 

coisas que uma planta. 

Não identificada 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Nessa questão, apenas o aluno 25 não respondeu. É interessante notar que a maioria dos 

alunos apontou como critério para que os organismos cachorro e planta fossem considerados 

vivos era o fato de poderem se movimentar, alimentar, reproduzir, respirar, etc., ou seja, eles 

evidenciaram uma visão mais internalista do perfil. É até compreensível que essa zona seja a 

que mais emerja nas respostas dos alunos, visto que, é difícil não associar essas características 

com a abordagem internalista do perfil conceitual de vida.  

Diversos outros trabalhos sobre as concepções de “vida” dos estudantes da educação 

básica corroboram com os resultados aqui obtidos, visto que, estes estudantes caracterizaram 

os seres vivos a partir da “lista clássica de propriedades” tão comum nos livros didáticos, que 

incluem, atributos como reproduzir, nascer, crescer, movimentar, respirar, alimentar, etc. 

(FREITAS, 1989; WYKROTA, 1998; DORVILLÉ, 2002; SILVA, 2003).  

No trabalho desenvolvido por Coutinho (2005), foi detectado que essa visão internalista 

de Vida permanece nos alunos da graduação e da pós-graduação. O autor associa a consolidação 

dessa concepção internalista com o êxito da biologia molecular e da genética, que entendem a 

Vida como resultado de processos internos e de uma organização intrínseca da matéria. 

(Continuação) 
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Essas características utilizadas para distinguir os seres vivos dos não-vivos também vão 

ao encontro com as propriedades descritas por Mayr (2008, p.44-46), que incluem: (a) 

capacidade de evoluir; (b) propriedades químicas; (c) mecanismos regulatórios do organismo 

(homeostase e retroalimentação); (d) ciclo de vida; (e) excitabilidade (que é a capacidade de 

reagir a estímulos do ambiente); (f) possuem metabolismo; e (g) organização celular.  

As respostas obtidas nessa questão forneceram subsídios para a elaboração das 

estratégias propostas na aula 5 do plano de ensino. Como foi observado, os estudantes já tinham 

uma noção básica das propriedades necessárias para que um organismo seja considerado um 

ser vivo. A partir disso, foram estruturadas atividades para aprofundar o entendimento dos 

alunos sobre essas propriedades, assim como as limitações desse tipo de definição, 

possibilitando o enriquecimento dos perfis conceituais dos estudantes. 

O questionário mostrou ser uma ferramenta extremamente importante para a coleta de 

dados, uma vez que ele permitiu verificar a emergência das zonas do perfil conceitual de Vida 

que foram utilizadas na elaboração das estratégias de ensino. As estratégias que não foram 

apresentadas e discutidas nesse tópico serão apresentadas no próximo item. A relevância desse 

instrumento de coleta de dados também pode ser observada nos trabalhos de Mortimer (2000), 

Coutinho (2005), Sepúlveda (2010), Sabino (2015) e Garcia Santana Reis (2018).  

 

3.2 A ELABORAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO A PARTIR DAS ZONAS DO 

PERFIL CONCEITUAL DE VIDA 

 

 A emergência das zonas do perfil conceitual de Vida nas respostas dos estudantes ao 

questionário forneceu subsídios para planejar as aulas e estruturar as atividades que iriam 

proporcionar o enriquecimento dos perfis desses alunos. Cada atividade tinha o intuito de 

abordar uma determinada zona do perfil e, consequentemente, fornecer ao estudante elementos 

que contribuiriam para uma possível tomada de consciência. O quadro 5 traz informações sobre 

o tema de cada aula, as zonas do perfil conceitual correspondentes, e as estratégias pensadas a 

partir das respostas aos questionários. 
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Quadro 5. Temas das aulas, zonas do perfil conceitual correspondentes e estratégias de ensino.  

Aula Tema da aula 

Zona do perfil 

conceitual de vida 

correspondente à aula 

 

Estratégias de ensino 

 

1 
- Origem da vida (concepções 

iniciais) 

Externalista/ 

Internalista/ 

Relacional 

- 1º momento: Inicialmente, com a turma disposta em semicírculo, professor distribuirá uma folha de 

papel A4 para cada estudante e escreverá na lousa a palavra “VIDA”. Em seguida, fará a seguinte 

pergunta: “Para você, o que é a vida?”. Cada aluno deverá escrever no papel a sua resposta e colocar 

ao redor da palavra “VIDA” na lousa. Ao término da atividade, uma discussão será conduzida pelo 

professor com as respostas dos alunos. (Tempo previsto: 20 min.) 

- 2º momento: Cada aluno receberá uma cópia do texto “Origens da vida” (Anexo 1), dos autores 

Augusto Damineli e Daniel Santa Cruz Damineli. Nesse texto, os autores apresentam um panorama 

geral das ideias sobre a origem da vida na história, abordando os principais temas necessários para o 

entendimento desse conteúdo. Em seguida, será feita uma leitura compartilhada desse texto (pp. 263 – 

266), e em alguns momentos o professor intervirá explicando alguns conceitos. Finalizando esse 

momento, eles assistirão ao vídeo “A nossa história da criação” (06min: 50s), do físico, astrônomo e 

professor, Marcelo Gleiser (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ss8Y8PB8v3o, acesso: 

21/03/2018, às 15h: 22min). (Tempo previsto: 30 min.) 

 

2 

- Explicações sobre a origem 

da vida (religião, filosofia e 

ciência) 

 

Externalista 

- 1º momento: Nessa aula, a turma será dividida em 8 grupos. Cada grupo receberá um texto contendo 

três histórias sobre o mito da criação, baseadas nas culturas africana, indígena e judaico-cristã . A 

escolha dessas três histórias se refere ao fato delas estarem mais próximas das tradições culturais 

brasileiras. Os grupos terão 15 minutos para fazerem a leitura dos textos. (Tempo previsto: 15 min.) 

- 2º momento: Cada grupo deverá montar um painel relacionando as três histórias (pontos em comum 

e divergências entre elas). Para cada painel, os alunos deverão fazer um desenho que represente cada 

uma das histórias. Ao término da atividade, os grupos irão expor seus trabalhos. (Tempo previsto: 25 

min. para a confecção dos painéis e 10 min. para as apresentações) 

 

(Continua) 

https://www.youtube.com/watch?v=ss8Y8PB8v3o


44 

 

3 

- A origem da matéria e da 

vida (Formação do Sistema 

Solar e do planeta Terra); 

- Primeiras ideias sobre a 

geração dos seres vivos 

(abiogênese X biogênese). 

 

Internalista/ 

Relacional 

- 1º momento: Aula dialogada utilizando o projetor de multimídia para apresentar slides sobre a 

origem da vida, utilizando as principais teorias científicas. Os conteúdos presentes nos slides terão os 

seguintes conteúdos: Teorias sobre a origem do Sistema Solar e do planeta Terra; Geração 

espontânea e biogênese; Teorias sobre a origem da vida no planeta Terra. Cabe salientar que os 

conteúdos propostos nos slides estão em consonância com o Currículo Referência do Estado de Goiás. 

(Tempo previsto: 50 min.) 

 

4 

- A teoria da evolução 

molecular da vida; 

- Evolução e diversificação da 

vida (A origem das células; 

Hipótese endossimbiótica, 

Origem da 

multicelularidade); 

- A célula. 

 

Internalista/ 

Relacional 

- 1º momento:  Para essa aula sobre “A teoria da evolução molecular da vida” será apresentado aos 

alunos a animação que mostra o experimento de Stanley Miller, disponível no link: 

http://www.planetabio.com/origem.html. Após a explanação sobre o tema, o professor conduzirá a 

discussão sobre quais foram as substâncias e as condições necessárias para a formação dos primeiros 

seres vivos.  

- 2º momento: Será entregue para cada aluno uma folha A4, onde eles terão que representar o 

experimento realizado por Miller, sintetizando as principais ideias discutidas por Oparin e Haldane 

sobre a atmosfera primitiva da Terra e que, possivelmente, favoreceram o surgimento dos primeiros 

seres vivos. Serão escolhidos, aleatoriamente, dois alunos para apresentarem sua atividade para o 

restante da sala. (Tempo previsto: 50 min) 

 

5 

- Características 

fundamentais dos seres vivos. 

- Vida artificial. 

 

Internalista 

- 1º momento: Em uma folha de papel pardo, o professor irá escrever a seguinte pergunta: “QUAIS 

AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS QUE TODO SER PRECISA TER PARA SER 

CONSIDERADO VIVO?” Os alunos serão divididos em trios, e esses grupos deverão pensar em uma 

característica para escrever no papel pardo. Ao final da atividade, o professor discutirá com a turma as 

características que cada grupo escolheu. (Tempo previsto: 20 min.); 

- 2º momento: Os alunos assistirão ao vídeo “O que são os seres vivos” (duração: 02min: 36s), que 

mostra as características fundamentais para que um organismo possa ser considerado vivo (disponível 

em https://www.youtube.com/watch?v=-x6lKh3FQAM, acesso em: 29/03/2018, às 15h:43min). Será 

perguntado aos alunos se eles percebem essas características em todos os seres vivos que eles 

conhecem. Nesse momento, o professor abordará a questão dos vírus serem ou não considerados seres 

vivos (os alunos também deverão expor suas ideias). (Tempo previsto: 15 min.)  

(Continuação) 

(Continua) 

http://www.planetabio.com/origem.html
https://www.youtube.com/watch?v=-x6lKh3FQAM
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- 3º momento: O professor escreverá a seguinte pergunta na lousa: ROBÔS QUE SE MOVIMENTAM 

SOZINHOS OU REALIZAM PEQUENAS ATIVIDADES SEMELHANTES A DOS SERES 

HUMANOS, PODEM SER CONSIDERADOS SERES VIVOS? EXPLIQUE. Cada aluno responderá 

em seu caderno e, em seguida, serão discutidas algumas respostas na sala. (Tempo previsto: 15 

minutos) 

 

6 

 

- Níveis de organização 

biológica; 

- Hipótese Gaia. 

 

Relacional 

- 1º momento: O professor irá colar na lousa, imagens que mostram os níveis hierárquicos de 

organização do mundo vivo: átomos → moléculas → organelas celulares → células → tecidos → 

órgãos → sistemas → organismo → populações → comunidades biológicas → ecossistemas → 

biosfera. Nesse momento, o professor solicitará aos alunos que pensem sobre: a) como um nível se 

relaciona com o outro; b) a relação dos seres vivos entre si e destes com o ambiente; c) o que permite 

o planeta Terra abrigar seres vivos. (Tempo previsto: 20 min.)  

- 2º momento: Os alunos assistirão a um trecho do filme “O Rei Leão” (03min: 13s) que mostra como 

os seres vivos estão interligados entre si e com o planeta Terra (disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=XE0xvlmm4rU, acesso em 03/04/2018, às 16h: 14min).  

- 3º momento: Após uma discussão inicial sobre o trecho do filme, a turma será dividida em 10 grupos. 

Cada grupo receberá o texto “A hipótese Gaia” (Anexo 2), e após uma leitura com os colegas deverão 

apresentar a síntese das ideias presentes no mesmo (pode ser escrito no caderno ou em uma folha A4). 

O professor conduzirá uma discussão sobre como essa hipótese considera o planeta Terra, e qual é a 

relação dela com o trecho do filme assistido.  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continuação) 

https://www.youtube.com/watch?v=XE0xvlmm4rU
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 O tema da 1ª aula foi “Origem da Vida (concepções iniciais) ”. Para essa aula, as 

atividades propostas tiveram o intuito de promover uma discussão sobre o conceito de Vida e, 

a partir disso, identificar nos modos de falar dos estudantes as zonas que compõem o seu perfil 

conceitual. A leitura compartilhada do texto “Origens da vida” objetivou introduzir novos 

termos e significados para ampliar as ideias dos alunos sobre as discussões acerca do conceito 

de Vida, possibilitando o enriquecimento de seus perfis. Ainda nessa perspectiva, a 

apresentação do vídeo “A nossa história da criação”5 foi pensada a fim de permitir a reflexão e 

a análise sobre as formas distintas de se pensar um conceito tão complexo como a Vida, e que, 

por causa dessa complexidade, é incipiente defini-lo a partir de apenas um contexto. 

Para a 2ª aula, o tema foi “Explicações sobre a origem da Vida (religião, filosofia e 

ciência)” e ela teve como objetivos: a) conhecer as diferentes explicações (religiosas, filosóficas 

e científicas) sobre a origem da vida; b) relacionar cada uma das explicações, identificando os 

pontos em comum e as divergências entre elas; e c) confrontar interpretações científicas com 

interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo ou em diferentes culturas. As 

atividades propostas para essa aula pretenderam discutir sobre a importância da cultura de um 

povo para a elaboração de conceitos sobre determinado conteúdo. E é pautada nesse viés que, 

a montagem dos painéis comparando as três histórias dos mitos da criação, vem de encontro à 

ampliação da zona externalista dos perfis dos estudantes, uma vez que, essa zona foi 

predominante nas respostas dos alunos aos questionários.  

A 3ª e a 4ª aula foram planejadas com o objetivo de trabalhar a zona internalista e 

relacional do perfil conceitual de Vida. Conforme observado nas respostas aos questionários, a 

maioria dos estudantes não consegue acessar essas zonas de seus perfis. Portanto, foi preciso 

estruturar atividades dentro das estratégias de ensino que contemplassem essas zonas. 

Conforme salienta Mortimer (2000), além de apresentar o pluralismo de ideias e o contexto em 

que se aplicam, um dos objetivos do processo de ensino e aprendizagem dentro da perspectiva 

da teoria do perfil conceitual, é enriquecer o perfil conceitual dos indivíduos. 

Nessas aulas, os estudantes teriam contato com os aspectos históricos, filosóficos e 

científicos do conceito de Vida. A partir das discussões sobre questões como “De que forma os 

seres vivos surgem? ” e “Como surgiu o primeiro ser vivo na Terra?”, os alunos são levados a 

mobilizar suas concepções para além daquelas do senso comum. O conhecimento sobre os 

experimentos realizados para explicar a origem dos seres vivos possibilita uma compreensão 

mais ampla sobre os elementos que constituem a Vida, relacionando-os com as condições 

 
5Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ss8Y8PB8v3o, acesso: 21/03/2018, às 15h: 22min. O 

vídeo tem a duração de 06min:50s. 

https://www.youtube.com/watch?v=ss8Y8PB8v3o
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necessárias para que ela ocorra. Cabe salientar que os conteúdos propostos para essas aulas 

estão em consonância com o Currículo Referência do Estado de Goiás.6 

A aula 5 foi estruturada de forma a contemplar com maior ênfase a zona internalista do 

perfil conceitual de Vida. Os conteúdos utilizados nessa aula são bastante recorrentes nos livros 

didáticos utilizados pelos alunos do ensino médio. Kawasaki e El-Hani (2002) analisaram oito 

livros didáticos de biologia do Ensino Médio utilizados no Brasil e encontraram em todos eles 

a caracterização dos seres vivos a partir de listas de propriedades que os definem como 

organismos vivos. Nesse mesmo trabalho, os autores colocam que os livros não trazem uma 

compreensão da vida para além do nível celular e molecular.  

As atividades da aula 6 foram estruturadas a partir da zona relacional do perfil conceitual 

de Vida, evidenciando as relações que os seres vivos estabelecem entre si e com o meio em que 

se encontram. O enfoque maior dessa aula foi a zona relacional porque ela não se mostrou tão 

evidente nas respostas dos alunos ao questionário. Por isso, todas as ações pensadas para essa 

aula foram direcionadas para a aquisição dessa zona e o enriquecimento do perfil dos 

estudantes. Como observado no quadro 5 (pág. 43), discutiu-se nessa aula os níveis de 

organização dos seres vivos, desde os átomos que os compõem até a biosfera que abriga todos 

os ecossistemas do planeta. Para que se pudesse ampliar as concepções da zona relacional desse 

perfil conceitual também foi utilizado um texto sobre a “Hipótese Gaia” 7 (Anexo 2). 

 Na próxima seção serão discutidos os episódios de ensino referentes a cada aula, assim 

como os resultados da aplicação das atividades propostas para cada aula.  

 

 

 

 

 

 

 
6 O Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás apresenta propostas de bimestralização dos 

conteúdos e os componentes do currículo que deverão ser utilizados em sala de aula, dentro de cada disciplina. No 

caso de nossa pesquisa, utilizamos os conteúdos referentes ao 1º bimestre da 1ª série do ensino médio. (Disponível 

em: http://portal.seduc.go.gov.br/Documentos%20Importantes/Diversos/CurriculoReferencia.pdf, p.348, acesso 

em 20/02/2018). 
7 Sabe-se que a discussão sobre a hipótese Gaia é bastante complexa e ainda é um campo de estudo que requer 

cuidado em sua abordagem. O intuito de utilizar esse texto na aula é possibilitar que os alunos conheçam outras 

definições de Vida, a partir de concepções que explorem as relações dos seres vivos entre si e destes com o 

ambiente. Portanto, a discussão levantada não é sobre os pontos polêmicos dessa hipótese, mas sim, a maneira 

como a Vida é concebida a partir dessa definição. O texto está disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/hipotese-gaia.htm, acesso em 03/04/2018. 

http://portal.seduc.go.gov.br/Documentos%20Importantes/Diversos/CurriculoReferencia.pdf
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/hipotese-gaia.htm
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3.3 A APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO E A ANÁLISE DOS EPISÓDIOS 

DE ENSINO 

 

 Nesse tópico serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise das aulas 

ministradas. Dentro da temática de cada aula, foram selecionados os episódios de ensino que 

contemplavam a emergência de pelo menos uma das zonas do perfil conceitual de Vida, a partir 

das interações discursivas decorrentes da abordagem do professor diante das atividades 

propostas. 

Conforme salienta Sepúlveda (2010), o registro em vídeo das interações em sala de aula 

só pode ser considerado como dado a partir do momento que o pesquisador faz um jogo 

dialógico entre esse material coletado, os objetivos de estudo e os cenários teóricos e empíricos 

da pesquisa. Nesse sentido, os dados coletados em sala de aula foram analisados à luz da teoria 

do perfil conceitual, considerando os elementos constituintes de cada zona do perfil estudado.  

  Os episódios de ensino serão apresentados no decorrer da descrição das seis aulas que 

compõem o plano de ensino utilizado nessa pesquisa. 

 

3.3.1 Aula 1 – Origem da vida (concepções iniciais) 

 

Conforme descrito na seção 3.2, a 1ª aula teve o objetivo de introduzir a discussão sobre 

o conceito de Vida. Para atingir tal objetivo, a turma foi disposta em semicírculo e o professor 

distribuiu uma folha de papel A4 para cada um dos estudantes. Nessa folha, os alunos deveriam 

escrever a resposta para a seguinte pergunta: “Para você, o que é a Vida? ”.  

Durante a atividade, os alunos tiveram dificuldade em expressar no papel suas 

concepções sobre o conceito de Vida. Tinham receio de que acarretaria na perda de nota o fato 

de colocarem uma visão religiosa e filosófica do termo. Muitos questionavam se era para 

colocar o que eles acreditavam ou se era para considerar o que os cientistas diziam. Como já 

havia sido detectada na aplicação dos questionários, houve a predominância da zona 

externalista na fala da maioria dos alunos durante toda a atividade. Eles relacionavam a 

concepção de Vida como algo “dado por Deus”, ou que estava intimamente ligada a um Ser 

Superior.  

Coutinho (2005) discorre sobre a permanência dessa zona externalista também em 

alguns alunos das instituições de ensino superior8 : 

 
8 Coutinho (2005) aponta, com os resultados de seu trabalho, que há uma ampliação da manifestação da zona 

internalista nos estudantes do ensino superior. Acredita-se que, nesse caso, os alunos passam a ter mais contato 
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Nota-se ainda que, mesmo observando-se uma tendência de diminuição, faz parte do 

perfil de alguns alunos a zona externalista. Hoje, não consideraríamos essa zona como 

científica, não sendo encontrada em nenhum dos paradigmas contemporâneos 

analisados. Tal achado corrobora a ideia de que as zonas do perfil não são 

abandonadas, em função do processo de escolarização científica. Mas sua 

manifestação mostra também que muitos alunos, ao longo deste processo, não 

tomaram consciência sobre os contextos de uso das zonas do perfil. A persistência 

dessa zona deve estar vinculada a estratégias de ensino que não articularam ideias 

científicas com ideias informais (COUTINHO, 2005, p.170). 

 

Ao perceber que os alunos tinham dificuldade em apresentar as suas concepções através 

da escrita, o professor interviu propondo uma discussão sobre a complexidade de se definir 

Vida.  

 

Episódio 1 

O professor escreve a palavra “Vida” no quadro e faz o seguinte questionamento: 

 

Professor: “Eu ‘tô’ percebendo que vocês ‘tão’ com dificuldade para explicar o que que é a 

Vida aí no papel. Mas então eu vou perguntar diretamente aqui ‘pra’ vocês: Vida, 

olha só, a palavra Vida, significa o quê pra vocês? Não precisa escrever não, só 

falar ‘pra’ mim. ” 

 

A maioria dos alunos se entreolha. Fazem sinal com a cabeça de que não possuem uma resposta 

imediata para a pergunta feita pelo professor. Então, o aluno 9 rompe o silêncio e diz: 

 

Aluno 9: “A gente sabe o que é Vida, mas não sabe explicar. ”  

Professor: “Mas, porque vocês acham que é tão difícil definir o que que é Vida? ” 

Aluna 1: “Não ‘fessô’, é que a gente sabe que tem as ‘explicação’ que os cientistas ‘dá’ e que 

‘num’ tem nada a ver com a nossa. E aí a gente tem medo de falar e ‘tá’ errado. Mas 

eu não acredito muito nelas não. Acho melhor acreditar no que a gente aprende na 

Igreja. ”  

 

O aluno 21 acrescenta: 

 

Aluno 21: “Esse negócio de Vida não é fácil de falar não. Depende do jeito que o senhor 

pergunta... eu sei que no livro diz que Vida é um negócio da Biologia e que tem que 

ter DNA, mas eu acredito mais na religião. ”  

 

 

A partir da discussão descrita no episódio 1, nota-se que alguns alunos resistem em 

explorar outras zonas de seu perfil conceitual. Eles até conseguem entender que existem outras 

definições de Vida para além daquelas que estão habituados a utilizar, mas permanecem na 

zona externalista, talvez por ser a que melhor se aplica ao contexto em que estão inseridos fora 

do ambiente escolar. Por isso, é importante que o professor saiba conduzir as discussões em 

 
com pesquisas e discussões que concebam a vida como “consequência de uma organização intrínseca da matéria” 

(p.168). 
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sala de aula para que o aluno possa permear pelas diferentes zonas do perfil. Nesse sentido, 

Sabino (2015) coloca que a utilização das zonas do perfil conceitual no planejamento das aulas 

colabora para que o professor saiba lidar com as discussões que emergem dos diferentes modos 

de falar dos estudantes, permitindo que eles ampliem suas ideias sobre determinado conceito.    

Cabe ressaltar que o objetivo proposto para essa aula foi discutir sobre as diferentes 

concepções que o conceito de Vida comporta. Para dar sequência à atividade estruturada para 

essa aula, o professor enfatizou sobre a complexidade das definições desse conceito, até mesmo 

dentro do meio científico. Nesse momento da aula, o professor entrega para cada aluno uma 

cópia do texto “Origens da Vida” 9, dos autores Augusto Damineli e Daniel Santa Cruz 

Damineli (Anexo 1). 

No decorrer da leitura compartilhada com os alunos, o professor explicou a definição de 

alguns termos que seriam importantes para as aulas posteriores, tais como: biogênese, 

abiogênese, panspermia, coacervados, evolução biológica, dentre outros. No decorrer da aula 

estava evidente que a zona externalista era acessada em quase todas as situações, portanto, seria 

interessante explorar outras concepções para que os alunos pudessem permear pelas demais 

zonas de seu perfil.  

Nesse momento da aula, os alunos fizeram algumas considerações interessantes sobre o 

texto, como pode ser observado no episódio 2. 

 

Episódio 2 

Ao término da leitura compartilhada, o professor questiona: 

 

Professor: “Então gente, vocês conseguem perceber aí a dificuldade que até mesmo os 

cientistas tem de definir o que que é Vida?” 

Aluna 24: “Uai professor, se nem os cientistas sabem explicar direito, por que a gente tem que 

estudar então?” 

Professor: “Mas você acha que o fato de um conceito ser muito complexo impede que a gente 

possa estudá-lo? Oh, dê uma lida no último parágrafo do texto novamente...mas faça 

isso em voz alta” 

 

A aluna 24 então inicia a leitura e os demais estudantes ficam em silêncio para ouvi-la. Ao 

término da leitura, a aluna em questão faz um aceno para o professor, indicando que 

compreendeu a mensagem do texto.  

Na sequência, o aluno 9 faz um gesto com as mãos, como se estivesse afastando algo no ar.  

 

Aluno 9: “Que bagunça ‘fessô’! É mais fácil a gente acreditar que a Vida é algo que Deus deu 

do que ter que ficar discutindo isso tudo aí.” 

 
9 Nesse texto, os autores apresentam um panorama geral das ideias sobre a origem da vida na história, abordando 

os principais temas necessários para o entendimento desse conteúdo. 
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Professor: “É, realmente é mais fácil. Mas, você percebeu que esse conceito foi mudando ao 

longo do tempo? (pausa) E não foi uma mudança, só por mudar...foi uma mudança 

que tinha a ver com o contexto em que ele era aplicado. Veja os experimentos, os 

cientistas...”  

 

O aluno 21 interrompe o professor:  

 

Aluno 21: “Uai, mas cada vez que vai evoluindo na história eles vão mudando a explicação 

pra Vida. Nem sei mais no que acreditar. (risos)”  

 

Direcionando para um dos alunos que não estava participando da discussão, o professor 

questiona: 

 

Professor: “E você? (Chamando a atenção do aluno 26) O que pensa sobre essa discussão 

nossa aqui?” 

Aluna 26: “Ah professor! Quer dizer que vocês explicam a científica ‘pra’ gente porque tem 

como provar? Mas Deus existe também e a gente prova... só respirar, andar que o 

senhor vai ver!”  

Professor: “Entendi! Mas de onde parte essa concepção de Vida que você tem?” 

Aluno 26: “Uai, da religião que eu tenho e acredito.” 

 

  

 Sabino (2015) salienta que a abordagem do perfil conceitual deve possibilitar aos 

estudantes o acesso a outros tipos de conhecimentos, fazendo-os compreender que há uma 

multiplicidade de formas de pensar um conceito. Conforme apresentado no episódio 2, os 

desdobramentos da leitura compartilhada do texto “Origens da vida” permitiu que o professor 

introduzisse no plano social da sala de aula, uma breve discussão sobre a construção histórica 

do conceito de Vida e suas implicações dentro da Biologia.   

Após a situação descrita no episódio 2, uma outra discussão surgiu quando o professor 

comenta sobre a polêmica com relação aos vírus serem considerados seres vivos. Nesse 

episódio, o professor mostra aos alunos as limitações encontradas quando se tenta caracterizar 

um ser vivo a partir de uma lista de propriedades.  Por conseguinte, a zona internalista do perfil 

conceitual dos alunos é acessada e amplia-se a compreensão de que esse fenômeno é complexo. 

O episódio 3 mostra uma discussão interessante acerca desse assunto. 
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Episódio 3:  

O professor escreve a palavra “vírus” no quadro e começa a listar algumas propriedades que os 

caracterizam como organismos vivos. Em seguida, ele direciona a fala aos alunos: 

 

Professor: “Então, há uma polêmica na discussão sobre os seres vivos serem ou não 

considerados seres vivos. Isso porque dentro de uma célula hospedeira eles se 

comportam de uma forma, e fora dela, ele passa a assumir outras características. 

Mas então, os vírus são ou não seres vivos?” 

Aluno 21: “Uai, no 8º ano eu li no livro que vírus não é ser vivo. Mas eu acho que é.” 

Aluno 10: “Mas é claro que é uai, ele dá doença e reproduz... (o aluno para e olha para o 

professor). Professor, o vírus é ou não é um ser vivo?” 

Professor: O que vocês acham?  

Aluno 21: “Uai professor eu não sei responder direito. Mas parece que quando ele tá dentro 

de uma célula, ele é vivo. Quando tá fora, ele não é mais, cristaliza.” 

Aluno 10: “Então, como ele vive entrando na célula ele é vivo.” 

Aluno 21: “Mas parece que eles não têm células... e precisa de célula pra ser um ser vivo.” 

Aluno 10: “Ah, eu to é doido com isso.”  

Aluno 21: “Não uai, é só a gente falar que depende. (Risos) Se tiver dentro da célula, é vivo, 

se estiver fora, não é.”  

 

 

Importante lembrar que o objetivo dessa aula foi mostrar para os alunos que o conceito 

de Vida é muito complexo e que, nem no meio científico, há um consenso sobre essa questão. 

Interessante perceber como alguns alunos (como por exemplo, o aluno 21) mobilizam suas 

ideias nas diferentes zonas do perfil conceitual (externalista e internalista) para explicar 

situações em contextos diferentes. E aqui pode-se destacar a última fala do aluno 21 (“Não uai, 

é só a gente falar que depende. Se tiver dentro da célula, é vivo, se estiver fora, não é.”), que 

aponta para a emergência da zona relacional de seu perfil.  

Para finalizar a aula, foi utilizado o vídeo “A nossa história da criação”, do físico, 

astrônomo e professor, Marcelo Gleiser, no intuito de mostrar os diferentes pontos de vista 

sobre a criação do mundo, evidenciando a distinção entre a o conceito de vida no campo da 

Ciência e sua concepção nos diferentes mitos da criação. Nesse sentido, o vídeo possibilita a 

reflexão e a análise sobre as formas distintas de se pensar um conceito tão complexo como a 

“Vida”, e que, por causa dessa complexidade, é incipiente defini-lo a partir de apenas um 

contexto.   
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3.3.2 Aula 2 - Explicações sobre a origem da vida (religião, filosofia e ciência) 

 

No intuito de atingir os objetivos propostos para essa aula (ver quadro 5, pág.43) foi 

solicitada uma pesquisa sobre a criação do mundo, segundo as mitologias tupi-guarani e 

africana, além da explicação religiosa judaico-cristã (cristianismo). Faz-se aqui uma ressalva 

sobre o fato de que existem outras culturas que também possuem mitos para tentar explicar a 

origem do Universo, e que são tão ricas quanto as que foram escolhidas para a pesquisa. Porém, 

optou-se por essas três porque elas estão mais próximas da realidade dos alunos da escola 

pesquisada. 10 

Em um outro momento, os alunos trouxeram a pesquisa e, em grupos, discutiram os 

pontos que elas tinham em comum e aquilo que as tornavam diferentes umas das outras. Então, 

o professor entregou uma folha de papel pardo para que cada grupo montasse um painel com 

as conclusões que chegaram sobre as semelhanças e diferenças entre os mitos. Essa atividade 

foi pensada a partir da aplicação dos questionários, no qual ficou evidente a predominância da 

zona externalista no perfil dos estudantes.  Os textos dos painéis estão transcritos a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
10 Na aula anterior, fez-se uma discussão sobre as religiões que os alunos conheciam. As religiões judaico-cristã e 

as que possuem origem africana (candomblé, principalmente) foram as mais citadas. Para essa pesquisa, optou-se 

por trabalhar a mitologia tupi-guarani por causa da sua ligação com os aspectos culturais e históricos do Brasil. 

Grupo 1:  

O que elas tem de igual é que todas elas dizem que foi um criador que fez o Universo e a 

vida no planeta Terra. As diferenças é o jeito que foi construído cada um. Os índios falam 

do Tupã e que ele criou tudo que existe. Os africanos falam dos orixás e que tinha até 

galinha na criação da terra do mundo. E na nossa religião, que é cristã, foi Deus quem 

criou o Universo, e os animais, e plantas, e nós seres humanos.  

Grupo 2:  

Semelhança: todas dizem que foi um Criador quem fez o Universo e tudo que nele existe. 

Diferença: não achamos muita diferença, só o jeito que eles construíram o mundo. 



54 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A atividade descrita acima permitiu introduzir na discussão com os alunos, mesmo que 

superficialmente, a ideia de que as concepções dos sujeitos sobre determinado tema estão 

relacionadas com o contexto em que estão inseridos. Pautado nisso, e compreendendo que as 

zonas do perfil conceitual também se relacionam com o contexto dos sujeitos, o professor fez 

o seguinte diálogo com os alunos:   

 

Episódio 4: 

Professor: “‘Tá’, agora que a gente conheceu diferentes explicações sobre a origem do 

Universo e da Vida, eu quero deixar uma pergunta pra vocês: o que que vocês 

notaram de diferente entre os mitos que vocês pesquisaram e a explicação científica 

que  nós discutimos na primeira aula?” 

Aluno 21: “Vishe ‘fessô’, tem diferença demais. Não sei explicar direito não, mas eu sei que 

na cientifica a gente precisa de provas, de coisas que ‘prova’ que aquilo aconteceu 

de verdade.” 

Professor: “Mais alguém?” 

Aluna 32: “Uai, assim... é que, tipo, a Ciência explica as coisas no laboratório, eles fazem 

experimentos, os cientistas estudam aquilo. Já, por exemplo, na religiosa... igual, eu 

que sou cristã, sei que foi Deus que criou porque eu aprendi assim, e eu acho que a 

gente vê a presença dele. Aí eles dizem que não tem prova, mas a gente respira, anda, 

vive... isso prova que tem um Criador. Eu acho né.” 

Aluno 9: “Não, eu acho que eles só complicam as coisas...” 

Professor: “Eles quem?” 

Aluno 9: “Os cientistas. Como eu vou saber de um negócio que já existiu há uns milhões de 

anos? Eles não ‘tavam’ lá pra ver. Tipo, eu sei que se eu for cientista, eu vou deixar 

de acreditar na religião, só que eles fazem uns experimentos doidos lá que a gente 

não entende. Aí eu prefiro acreditar nessa da igreja mesmo...” 

                (Risos da turma) 

Grupo 3:  

O que eles têm de semelhança é que foi um ser que criou tudo. Cada um deles usa um nome 

diferente, mas fizeram a mesma coisa: que é criar o mundo e os seres vivos. A diferença é 

que cada história conta de um jeito diferente o jeito que foi criado o mundo, os seres vivos, 

nós seres humanos.  

Grupo 4:  

A semelhança é que foi um ser criador que criou o Universo e a vida no planeta. A diferença 

é no jeito que cada um conta como foi criado. Pode até ser parecido, mas tem essa diferença 

dependendo de onde é o mito, se é indígena, se é da África, ou se é religioso.   
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Professor: “Mas qual dessas explicações vocês acham mais adequada ‘pra’ gente estudar aqui 

na sala de aula?” 

Aluno 21: “Professor, eu acho que a religiosa a gente já vê um pouco na aula de Ensino 

Religioso. E eu acho que na Biologia a gente estuda o que os cientistas viram, o que 

eles fizeram, então na aula de Biologia tem que ser a científica.” 

Professor: “Então (o professor chama a atenção do aluno 21) você acha que alguma delas é 

mais certa que a outra?” 

Aluno 21: “Assim, eu acho que depende. Se for na Ciência, a científica é a certa. Se for na 

Igreja, a religiosa. Se for lá na África, igual a gente viu, tem que ser a da religião 

deles lá. Aí eu acho que é certo pelo que você acredita.” 

 

 

No episódio 4, a abordagem comunicativa utilizada pelo professor tem relação com as 

suas intenções ao abordar o conteúdo de ensino. Nesse caso específico, a partir de um jogo 

dialógico de perguntas e respostas, o professor teve a pretensão de mostrar aos estudantes que 

um mesmo conceito comporta diferentes concepções, e que essas concepções são adequadas ao 

contexto em que se inserem. Esse tipo de abordagem é descrito por Mortimer e Scott (2002) 

como interativo/de autoridade, interativo porque ocorre com a participação de mais de uma 

pessoa, e de autoridade, porque o professor leva em consideração o que o aluno tem a dizer 

apenas da perspectiva do discurso científico escolar.  

A resposta do aluno 21 (“Assim, eu acho que depende. Se for na Ciência, a científica é 

a certa. Se for na Igreja, a religiosa. Se for lá na África, igual a gente viu, tem que ser a da 

religião deles lá. Aí eu acho que é certo pelo que você acredita.”) mostra que ele tinha 

consciência acerca da utilização do conceito de Vida em contextos apropriados. Isso sugere um 

início de tomada de consciência do aluno, que segundo Mortimer (2000), 

[...] o aluno é capaz de tomar consciência de seu perfil conceitual e, dessa forma, usar 

diferentes zonas do perfil em diferentes contextos, mesmo que ele tenda a avaliar esse 

fato como algo incômodo e desconfortável. Estamos, portanto, distantes de uma 

mudança conceitual no sentido de substituição de uma concepção alternativa por um 

conceito científico, ou mesmo de diminuição do status da concepção alternativa em 

favor do conceito científico. [...] A tarefa de comparar essas diferentes concepções 

possibilita-lhe tomar consciência de que elas são relacionadas, mas aplicáveis a 

contextos diferentes (MORTIMER, 2000, p.323). 

Apesar de não terem sido discutidas todas as zonas do perfil conceitual de Vida, a fala 

do aluno 21 sugere que ele já consegue compreender que o conceito que se aplica a um contexto, 

não necessariamente se aplica a outro. Trazer elementos e explicações sobre a origem da Vida 

a partir de diferentes concepções religiosas situa o aluno num contexto de aprendizagem que 

vai além do “decorar” conceitos científicos. Suas limitações diante da “crença” nas concepções 
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científicas são colocadas em debate, pois, agora entendem que a construção dos conceitos 

dentro da disciplina de Biologia parte de uma área diferente daquela em que se fundamenta as 

concepções religiosas.  

 

3.3.3 Aulas 3 e 4 – A origem da matéria e da vida, Primeiras ideias sobre a geração dos 

seres vivos (abiogênese e biogênese) e A teoria da evolução molecular da vida. 

 

Inicialmente, discutiu-se com os alunos as principais ideias sobre a origem dos seres 

vivos na Terra: a biogênese e a abiogênese. Através dos “slides”, foram apresentadas as 

definições de cada uma dessas ideias e os seus respectivos cientistas defensores. Abordou-se o 

fato de que, na Ciência, as hipóteses precisam ser testadas através de experimentos, para que 

posteriormente a comunidade acadêmica possa discutir se a ideia proposta é válida ou não como 

teoria. Nesse momento, os alunos conheceram os experimentos que tiveram destaque nesse 

período de discussão entre biogênese e abiogênese, tais como: os experimentos de Francesco 

Redi, John Needham, Lázaro Spallanzani e de Louis Pasteur.  

Na aula seguinte, os alunos tiveram contato com as teorias que explicam o surgimento 

do Universo e, de forma mais aprofundada, o surgimento do planeta Terra. Fez-se uma 

abordagem sobre a relação entre as condições primitivas da atmosfera terrestre e o surgimento 

dos primeiros seres vivos. Com relação a esse conteúdo, o episódio a seguir mostra como a 

zona externalista dos estudantes prevalece sobre as outras, apesar da abordagem desse tema 

favorecer a emergência das zonas internalista e relacional do perfil conceitual em análise. 

 

Episódio 5  

Professor: “Então, ‘cês’ conseguem entender como a história do surgimento do Universo e do 

Sistema Solar, pode ajudar a gente a pensar sobre como surgiu a vida na Terra?” 

Aluno 10: “Não ‘fessô’, ‘na boa’...os cientista pode até saber explicar isso aí, mas eu não acho 

que isso ‘ae’ é verdade não. Sei lá! Parece muita ‘viagem’.” 

Professor: “Mas olha só (o professor direciona a fala para o aluno 10), todas as teorias que 

estamos vendo são baseadas em fatos, evidências. Você não acha que seja 

suficiente?” 

Aluno 10: “Uai, eu acho que isso pode ser inventado e os outros ‘acreditou’.” 

 

A aluna 22 levanta a mão e solicita a fala. 

 

Aluna 22: “Olha professor, eu sei que o senhor ‘tá’ aqui ‘pra’ defender a área da Ciência, mas 

eu acho que pode ter acontecido tudo isso aí que o senhor tá falando, só que deve 

ter um ser maior por trás aí... ‘tá’ vendo que é tudo ‘perfeitinho’? Parece que tudo 

aconteceu no momento certo.” 
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Professor: (direcionando a fala para a turma) “Mas como vocês acreditam que eles chegaram a 

essas conclusões?” 

Aluno 21: “Eu acho que foi fazendo os experimentos. O senhor mostrou aí que tinha vários 

cientistas fazendo uns experimentos ‘pra’ comprovar as coisas. Teve aquele homem 

lá das ‘mosquinhas’. Assim, eu acho que eles não fizeram os experimentos à toa. E 

eles descobriram que tinha muita coisa a ver com o que eles acreditavam e ‘tals’.” 

Aluna 22: “Eu continuo achando que foi Deus que deu a origem da vida pra todos do planeta.” 

 

 

Esses resultados corroboram outros trabalhos realizados sobre a tentativa dos estudantes 

de explicar a origem da Vida utilizando uma abordagem criacionista (OLIVEIRA e BIZZO, 

2009; PAGAN, 2009; PORTO e FALCÃO, 2010; BERGMANN e CARDOSO, 2011; MOURA 

e VIEIRA, 2012). Esses trabalhos apontam para uma tendência dos alunos, mesmo após o 

contato com teorias científicas, utilizarem a religião para explicar a origem dos seres vivos.  

Portanto, é importante que o professor saiba articular suas estratégias de ensino, 

contemplando as diferentes ideias sobre o conceito de Vida, para que o aluno possa se apropriar 

de cada uma dessas ideias, para assim, diferenciá-las. E é nessa perspectiva que a teoria do 

perfil conceitual proposta por Mortimer (1995 e 2000) contribui para a compreensão das 

complexas relações existentes entre as diferentes formas de pensar um conceito.  

As zonas internalista e relacional do perfil conceitual de Vida ficaram mais evidentes 

quando o conteúdo “A teoria da evolução molecular” foi apresentado. Após a discussão sobre 

as condições primitivas da atmosfera terrestre e como esta influenciou na origem da Vida na 

Terra, o professor solicitou que os estudantes sintetizassem as ideias dos cientistas Oparin e 

Haldane sobre essa atmosfera primitiva e também, que esquematizassem o experimento 

realizado por Miller e Urey. No decorrer da execução dessas atividades, os alunos foram 

questionados pelo professor sobre as ideias apresentadas por cada cientista e a finalidade do 

experimento realizado por Miller e Urey. Nesse momento da aula, emergiram na fala dos alunos 

expressões relacionadas com as zonas internalista e relacional do perfil conceitual de Vida que, 

até então, não tinham se manifestado com tanta frequência. 

O episódio a seguir foi transcrito a partir de uma atividade realizada em duplas, na qual 

os alunos deveriam montar um esquema que explicasse a teoria da evolução molecular, assim 

como os experimentos que foram realizados para testá-la.  

 

 

 

 



58 

 

 

Episódio 6 

Durante a realização da atividade, o professor caminha pela sala, observando o desempenho das 

duplas durante a atividade. Ele para em uma das duplas e escuta atentamente o seguinte diálogo 

entre os alunos: 

 

Aluno 21: “Bem, os ‘caras’ conseguiram provar que dá ‘pra’ fazer moléculas com as 

substâncias que tinham na atmosfera né? Mas...eu fico pensando se a Terra ‘num’ 

fosse igual o professor falou. Tinha dado nada certo.” 

Aluna 32: “‘Ou’, ‘tô’ dizendo. Não tem lógica ‘num’ ter ninguém por trás disso. Tipo, eu sei 

que o ser vivo tem que ter DNA, tem que reproduzir e ‘tals’, mas não tem como isso 

ter surgido assim igual esses cientistas ‘fala’.” 

Aluno 21: “Ah, ‘num’ sei não! Eu penso que cada um explica do seu jeito. Só a gente olhar 

aqui o experimento dos ‘cara’, dá pra perceber que se tiver as condições ‘certinha’, 

dá pra fabricar DNA, proteína, célula. ” 

 

  

Percebe-se nesse episódio que há uma mudança no modo de falar quando o assunto se 

refere à origem da Vida. Na pergunta 6 do questionário, ao responder sobre a origem da Vida 

na Terra, o aluno 21 afirmou: “Acredito que Deus que criou tudo que existe na Terra e no 

Universo”. No entanto, durante as aulas e nas falas apresentadas no episódio 6, o aluno 21 se 

refere à Vida como algo que “depende” de fatores que são externos ao ser vivo (como por 

exemplo, as condições primitivas da atmosfera terrestre que possibilitaram surgimento do 

primeiro ser vivo) e que se relacionam com as suas propriedades internas (DNA, proteína, 

célula). A aluna 32 também reconhece que “o ser vivo tem que ter DNA, tem que 

reproduzir[...]”, mas ao mesmo tempo, ela condiciona esses fatores a um ser superior, 

evidenciando a zona externalista de seu perfil.  

É importante destacar que essa mudança nos modos de falar dos estudantes é 

consequência das intenções do professor ao estruturar suas atividades no planejamento de 

ensino. Utilizando como aporte teórico o perfil conceitual de Vida (COUTINHO, 2005), as 

atividades foram planejadas com o intuito de ampliar as ideias que os estudantes possuem sobre 

o conceito, assim como estabelecer relações entre as diferentes zonas que comportam esse 

perfil. 
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3.3.4 Aulas 5 e 6 – Características fundamentais dos seres vivos, Vida Artificial e Hipótese 

Gaia. 

 

Para essa aula, o professor escreveu em um papel pardo a seguinte pergunta: “QUAIS 

AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS QUE TODO SER VIVO PRECISA TER PARA SER 

CONSIDERADO VIVO? ”. Em seguida, dividiu-se a turma em trios, para que eles discutissem 

quais características deveriam ser escritas no papel pardo e o porquê de elas serem escolhidas.  

O trio composto pelos alunos 1, 26 e 32, colocaram que “Todo ser vivo precisa ter DNA, 

reproduzir e ter células”. Eles argumentaram que o DNA “define quem somos”, e a capacidade 

de reprodução foi associada com a perpetuação das espécies. No entanto, não souberam explicar 

o motivo de terem colocado a presença de células como característica de um ser vivo.  

 O trio composto pelos alunos 21, 25 e 27, colocaram que “Os seres vivos precisam ter 

DNA, precisam se alimentar e respirar, além de ter células”. Nesse caso, os alunos colocaram 

que, apenas ter DNA não “serve para saber se é ou não é ser vivo”, os seres vivos também 

precisam “se alimentar de alguma coisa” e “ter células para que a energia possa ser produzida 

dentro das células”. Infere-se aqui que os alunos possuem um certo conhecimento sobre o 

metabolismo das células.  

 Os outros grupos repetiram as informações citadas acima. Importante lembrar que 

nenhum deles se referiu à capacidade de evoluir como sendo uma propriedade dos seres vivos. 

Além disso, não há uma relação entre a existência do ser vivo e as condições do meio que o 

cerca.  

 Na sequência dessa aula, o professor apresentou outras características que não foram 

citadas por eles, mas que também eram utilizadas como critérios para definir um organismo 

como “vivo”. Nesse momento, iniciou-se uma discussão bastante interessante sobre o impasse 

de se definir os vírus como seres vivos ou não.  

 

Episódio 7  

 

Professor: “Bem galera, a gente discutiu sobre algumas características dos seres vivos. Mas, 

vamos pensar aqui: Os vírus não possuem célula, não tem metabolismo próprio e 

nem conseguem reproduzir quando estão fora de uma célula hospedeira. Eles 

precisam utilizar o metabolismo dessa célula hospedeira para conseguirem 

reproduzir. Aí eu pergunto: eles são seres vivos ou não?”  

Aluno 4: “Uai, depende muito né? Tipo assim, varia se ele ‘tá’ dentro da célula lá. Aí se ele tá 

fazendo coisa de ser vivo, é ser vivo.” 
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Aluno 9: “Isso é complicado de entender ‘fessô’. Tem que ter célula pra ser ser vivo, aí o vírus 

não tem. Mas aí ele tem DNA. Aí ele não reproduz sozinho, mas se a célula ajudar 

ele faz.” 

(O professor volta a atenção para a turma) 

Professor: “Mas então a gente pode dizer que todos os seres vivos devem sempre ter essas 

características que a gente comentou agora?” 

Aluna 6: “Não, assim, tipo, acho que a gente tem que ver um monte de coisa. ‘Num’ dá pra 

dizer que alguma coisa é ser vivo só por causa de algumas características e tal...a 

gente precisa saber pra quem a gente ‘tá’ falando. Tipo assim: se o senhor 

perguntasse na prova isso aí, eu ia escrever isso tudo! Que precisa de célula, de 

DNA, de um monte de coisa. Mas acho que num é só isso. Precisa ter alma também, 

sentimentos, sabe?” 

Professor: “Mas você acha, por exemplo, que os vírus têm alma?” 

Aluna 6: “Uai, não...quer dizer, acho que não tem não. Mas assim, nem sempre tem que ter 

alma, só os animais que pensam ‘né’?” 

 

 

Nesse episódio é interessante a forma como a aluna 6 caminha por entre as zonas 

internalista e externalista de seu próprio perfil. Ela compreende que existe uma heterogeneidade 

nas formas de pensar sobre a definição de Vida e que, dependendo do contexto, ela utiliza 

aquela que é mais apropriada. No entanto, a última fala da aluna 6 (“Uai, não...quer dizer, acho 

que não tem não. Mas assim, nem sempre tem que ter alma, só os animais que pensam ‘né’?) 

reforça a ideia de que para que um organismo possa ser considerado como “vivo” é preciso que 

ele tenha consciência e seja dotado de alma. Silva (2003) realizou uma pesquisa com alunos da 

terceira série do ensino médio, e observou que 18% dos estudantes entrevistados utilizavam 

“definições animistas” para conceituar Vida, ou seja, esses alunos associavam a ideia sobre 

Vida com o fato dos seres terem consciência, e muitas vezes caracterizando objetos inanimados 

com propriedades antropomórficas.  

Em trabalho posterior, Silva (2006) percebeu a partir das respostas aos questionários 

aplicados sobre o conceito de Vida, que a tomada de consciência do aluno se revela quando ele 

encontra limitações para a definição de Vida em diferentes contextos. Os resultados de seu 

trabalho mostraram que os alunos, muitas vezes, reconheciam a impossibilidade de generalizar 

as suas concepções sobre o conceito. Na presente pesquisa, os alunos também foram colocados 

diante de algumas situações em que não conseguiam mobilizar suas ideias para chegar a uma 

resposta mais próxima da linguagem da ciência escolar. Um exemplo disso, é a resposta do 

aluno 21 quando questionado se “Robôs que se movimentam, falam e executam algumas 

atividades simples, quando programados, podem ser considerados seres vivos? ” (“Vishe, aí 

‘cê’ me pegou. Pior que eu nem sei dizer se ele é ou ‘num’ é ser vivo. Porque ele faz tudo que 

um ser vivo faz, mas...ah, ‘num’ sei não! ”) 
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Conforme dito anteriormente, as atividades da aula 6 foram pensadas a partir da zona 

relacional do perfil conceitual de Vida. Inicialmente, o professor colocou no quadro imagens 

que mostravam os níveis de organização do mundo vivo: átomos → moléculas → organelas 

celulares → células → tecidos → órgãos → sistemas → organismo → populações → 

comunidades biológicas → ecossistemas → biosfera. E então, foi proposto aos estudantes 

que pensassem sobre três tópicos: a) como um nível se relaciona com o outro; b) a relação dos 

seres vivos entre si e destes com o ambiente; e c) o que permite o planeta Terra abrigar seres 

vivos. A discussão apresentada no episódio 8 mostra como alguns alunos desenvolveram suas 

argumentações utilizando expressões que indicam a emergência da zona relacional desse perfil 

conceitual. 

 

Episódio 8  

Professor: “Então, pensaram sobre os três tópicos que coloquei aqui no quadro?” 

 

Os alunos observam atentamente o quadro. A aluna 31 levanta a mão e diz: 

 

Aluna 31: “Olha ‘fessô’, deu pra ‘sacar’ que os átomos vão juntando pra formar moléculas, e 

aí elas formam as organelas e por aí vai. O negócio é que vai começando do mais 

simples até ficar mais ‘geralzão’...só que assim, um depende do outro, porque pra 

formar os tecidos, por exemplo, as células que são parecidas tem que se juntar.” 

 

Outro aluno continua a fala: 

 

Aluno 21: “Aham, e também dá pra ver que, tipo, nos ecossistemas lá, os animais e plantas são 

adaptados ‘pro’ ambiente que eles vivem. Então, o senhor perguntou se tem relação 

entre eles, tem sim. Sem o planeta, os seres vivos íam morrer.” 

Professor: “Você quer dizer então que um depende do outro?” 

Aluno 21: “É uai. Eu acho que todo ser vivo precisa do que a Terra tem a nos oferecer. Tudo 

que um ser vivo precisa, a Terra dá. Eu sei que a Terra sobreviveria bem sem a 

gente, mas tipo, o senhor disse lá que o oxigênio surgiu porque uns seres lá faziam 

fotossíntese. Aí eu vejo que um depende do outro, sabe?” 

Aluna 2: “Tem outra coisa também professor. Tipo, quando as plantas ‘vai’ fazer os alimentos  

   delas, elas pegam os nutrientes da terra, né? Então, aí elas dependem da terra pra  

    viver.” 

 

As falas transcritas nesse episódio mostram como os alunos passam a utilizar expressões 

como “relacionam” e “dependem”, demonstrando uma ampliação do conceito de Vida atrelado 

às diferentes interações estabelecidas pelos seres vivos. Finalizou-se essa atividade assistindo 

a um trecho do filme “O Rei Leão”11, que mostra como os seres vivos estão interligados entre 

 
11 Trecho do filme “O Rei Leão” (03min: 13s), disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=XE0xvlmm4rU, acesso em 03/04/2018, às 16h: 14min. 

https://www.youtube.com/watch?v=XE0xvlmm4rU
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e com o planeta Terra. Para Coutinho (2005), a compreensão da Vida a partir da zona relacional 

não exige uma lista de propriedades, mas sim, entender que ela é resultado das relações entre 

as entidades ou entre as entidades e o meio. 

Isso ficou evidente também após a leitura do texto “A hipótese Gaia”, como pode ser 

observado nas falas do aluno 4 (“Pensando bem a Terra deve ser um grande ser vivo mesmo 

né? Porque quando a gente morre tudo volta ‘pra’ ela, e ela utiliza nossos nutrientes ‘pra’ que 

outros seres se alimentem”) e do aluno 21 (“Se for pensar bem eu lembro daquele filme do 

‘Avatar’, que o planeta deles era tipo um ser vivo também. Se for assim, tudo que existe no 

planeta depende um do outro).  

Ao final da atividade proposta para essa aula, o professor colocou a pergunta “AFINAL, 

O QUE É VIDA? ” no quadro e pediu para que os alunos 9 e 21 respondessem em voz alta para 

o restante da turma. O critério de escolha desses dois alunos foi a participação em sala de aula 

e, no caso do aluno 9, sua aparente permanência na zona externalista do perfil no decorrer das 

atividades das estratégias de ensino. As respostas dos dois alunos estão transcritas no episódio 

9.  

 

Episódio 9 

Aluno 9: “Olha professor, assim, parece que é difícil falar o que que é vida. Eu sei o que que 

precisa ‘pra’ ser ‘ser vivo’, tipo: ter DNA, crescer, reproduzir, ter células e ‘tals’. E 

assim, eu ainda acho que vida é um dom de Deus, lógico que eu respeito a Ciência 

também, mas eu acho que esses negócios sobre vida e ‘tals’ deve ser mais discutido 

na religião.”  

Aluno 21: “Então ‘fessô’, vida é um negócio difícil de explicar. Parece que toda hora a gente 

estudou aqui um negócio diferente de vida. E também nem o senhor falou o que que é 

mesmo a “vida”. Eu sei que, dependendo do que a gente ‘tá’ estudando, ela pode ter 

um monte de sentido diferente. Então, depende muito...” 

 

  

A partir da análise das falas dos alunos 9 e 21 é possível compreender como a abordagem 

das diferentes zonas do perfil conceitual em sala de aula desempenha um papel importante no 

processo de ensino e aprendizagem. Os alunos reconhecem a polissemia do conceito de Vida e 

se posicionam com relação aos contextos em que cada uma das formas de pensar são 

apropriadas. Isso mostra um início de tomada de consciência do seu próprio perfil, pois eles 

conseguem entender que existem limitações ao tentar definir um conceito tão complexo e, como 

pontua Mortimer (1994), a tomada de consciência pelo estudante de seu próprio perfil permite 

“[...] a comparação entre as diferentes zonas que o constituem, bem como a avaliação do 

domínio a que se aplica e do poder relativo de cada uma delas” (MORTIMER, 1994, p.96). 
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RESPONDENDO ÀS MINHAS DÚVIDAS INICIAIS  

 

Este trabalho teve o objetivo de analisar a relação entre as zonas do perfil conceitual de 

Vida propostas por Coutinho (2005) e as estratégias de ensino utilizadas no processo de ensino 

e aprendizagem. Os modos de pensar dos estudantes revelaram através dos questionários, a 

predominância da zona externalista às zonas internalista e relacional. Esses dados, juntamente 

com o levantamento do referencial teórico, forneceram subsídios para a elaboração das 

atividades das estratégias de ensino.  

As atividades foram estruturadas a partir das três zonas do perfil conceitual de Vida: 

zona externalista, zona internalista e zona relacional. Ao ter acesso às zonas que constituíam o 

perfil conceitual dos estudantes, o professor conseguiu prever algumas ações que seriam mais 

adequadas para possibilitar que o aluno enriquecesse seu perfil conceitual, adquirindo novas 

zonas e tomando consciência do valor pragmático de cada uma delas. As abordagens do 

professor durante a execução das atividades propostas, também mostrou ser fundamental para 

o acesso desses alunos aos diferentes elementos que constituem cada uma das zonas de seu 

perfil.  

Além disso, com o desenvolvimento e aprofundamento das diferentes formas de pensar 

o conceito de Vida durante as aulas, as demais zonas do perfil emergiram na fala dos alunos. 

Nota-se que grande parte dessa emergência das zonas ocorreu principalmente durante os 

debates e as atividades em grupo, que oportunizaram aos alunos refletirem sobre o conceito em 

questão. Nesse sentido, a mudança dos perfis conceituais dos alunos foi observada a partir do 

momento em que os alunos, durante a execução das atividades, conseguiam mobilizar as suas 

formas de pensar sobre o conceito de Vida em face às diferentes situações a que eram 

submetidos.  

Os resultados obtidos nesse trabalho mostraram que o planejamento das atividades a 

partir do diagnóstico das formas de pensar dos estudantes, representadas por cada uma das 

zonas do perfil conceitual, permite que uma série de problemas relacionados ao processo de 

aprendizagem sejam previstos. Quando o professor conhece, ou pelo menos tem noção do 

desenvolvimento histórico e filosófico do conceito estudado, ele passa a ter conhecimento 

também sobre os obstáculos epistemológicos, que podem tanto atrapalhar a compreensão desse 

conceito pelos alunos, quanto servir de possíveis rotas para a negociação desses obstáculos. 

Além disso, o aprofundamento na análise das zonas que compõem o perfil de determinado 

conceito possibilita ao professor ampliar as ferramentas de ensino, assim como a visão do 

estudante acerca do assunto desvelado. 
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Não se esgota aqui as discussões sobre a importância da teoria do perfil conceitual para 

o desenvolvimento de estratégias de ensino. Seria interessante também o desenvolvimento de 

pesquisas que analisassem a influência dos contextos sociais dos estudantes nas suas zonas do 

perfil conceitual, e de que forma isso poderia interferir no processo de aprendizagem. Ademais, 

espera-se que esse trabalho contribua para o desenvolvimento de outras estratégias de ensino 

que auxiliem na compreensão do conceito de Vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARNAL, J., et al. Investigacion educativa: fundamentos y metodologia. Barcelona: Editorial 

Labor, 1994. 

 

BACHELARD, G. A filosofia do não: filosofia do novo espírito cientifico. Tradução por 

Joaquim José Moura Ramos. 3 ed. Lisboa: Editorial Presença, 1984. 136 p. 

 

BERGMANN, M.; CARDOSO, J. F. Origem e Evolução da Vida: Estudo e percepções na Sala 

de Aula. Vivências, [S.L], v. 7, n. 13, p. 163-171, out. 2011. 

 
CARVALHO, et al. Fundamentos epistemológicos para a pesquisa em ensino de 

ciências. Cadernos de Pesquisa, [S.L], n. 82, p. 85-89, ago. 1991. 

 

CHAER, G.; DINIZ, R. R. P.; RIBEIRO, E. A. A técnica do questionário na pesquisa 

educacional. Evidência, Araxá, v. 7, n. 7, p. 251-266, 2011. 

 

CHI, M. T. H. Conceptual change within and across ontological categories: Examples from 

learning and discovery in science. In.: Cognitive models of Science. Minnesota Studies in the 

philosophy of Science. Minnesota: University of Minnesota Press, 1991. 

 

COUTINHO, F. A. A construção de um perfil conceitual de vida. Tese (Doutorado em 

Educação) Faculdade de Educação – Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 

180f., 2005. 

 

DIP, A. Em nome de quem?: a bancada evangélica e seu projeto de poder. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. 144p. 

 

DORVILLÉ, L. M. F. Conceitos e ideias dos alunos do Ensino Médio de três escolas 

públicas sobre a definição de vida. Coletânea do VIII Encontro Perspectivas do Ensino de 

Biologia. São Paulo: USP. CD-ROM, 2002. 

 

DRIVER, R. Student’s conceptions and the learning of Science. International Journal of 

Science Education, [S.L], special issue, v. 11, p.481 – 490, 1989. 

 

DUARTE, J.; BARROS, A. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 384 p. 

 

EL-HANI, C. N.; MORTIMER, E. F. Multicultural education, pragmatism, and the goals of 

science teaching. Cultural Studies of Science Education, [S.L], v. 2, p. 657-702, 2007. 

 

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

do século XXI, Relume Dumará, 2000, p. 31-56. 

 

FREITAS, M. A distinção entre ser vivo e ser inanimado: uma evolução por estádios ou um 

problema de concepções alternativas. Revista Portuguesa de Educação, [S.L], v. 2, n. 1, p. 

33-51, 1989. 

 

 



66 

 

GARCIA SANTANA REIS, V. P. Um perfil conceitual de herança biológica: investigando 

dimensões epistemológicas e axiológicas de significação do conceito no contexto do Ensino 

Médio de genética. Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e 

História da Ciência) – Universidade Federal da Bahia, Instituto de Física, Salvador, BA, 251 f., 

2018. 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 206 p. 

 

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: Como fazer pesquisa qualitativa em Ciências 

Sociais .4 ed. Rio de Janeiro: Record, 2000. 107 p. 

 

GRIMES, C.; SCHROEDER, E. Os conceitos científicos dos estudantes do Ensino Médio no 

estudo do tema origem da vida.v.21, n.4, Ciênc. Educ. Bauru, São Paulo, p.959-976, 2015. 

 

KAWASAKI, C. S.; EL-HANI, C. N. Uma análise das defi nições de vida encontradas em 

livros didáticos de biologia do ensino médio. In: ENCONTRO PERSPECTIVAS DO ENSINO 

DE BIOLOGIA, 8, 2002. São Paulo. Coletânea...São Paulo: FE-USP, 2002. pp.1-6. 

 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 

ciências humanas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul Ltda, 1999. 

 

MAYR, E. Isto é biologia: a ciência do mundo vivo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

432p.  

 

MENDES, M. P. L. O conceito de reações químicas no nível médio: história, transposição 

didática e ensino. 2011. Dissertação (Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências) - 

Universidade Federal da Bahia/Universidade Estadual de Feira de Santana, Salvador, 213f., 

2011.  

 

MORGADO, J. C. O estudo de caso na investigação em educação. Portugal: De fato, 2012. 

 

MORTIMER, E. F. Evolução do atomismo em sala de aula: mudança de perfis conceituais. 

Tese (Doutorado em Educação) Faculdade de Educação – Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 281p., 1994. 

 

MORTIMER, E. F. Conceptual change or conceptual profile change? Science & Education, 

[S.L], v. 4, p. 265-287, 1995.  

 

MORTIMER, E. F. Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências. Belo Horizonte, 

MG: Editora UFMG, 2000. 383p. 

 

MORTIMER, E. F.; SCOTT, P. H. Atividade discursiva nas salas de aula de ciências: uma 

ferramenta sociocultural para analisar e planejar o ensino. Investigações em Ensino de Ciências, 

v. 7, n.3, 2002. 

 

MORTIMER, E. F.; SCOTT, P.; EL-HANI, C. N. Bases teóricas e epistemológicas da 

abordagem dos perfis conceituais. Tecné, Episteme y Didaxis, [S.L], v. 30, p. 111-125, jan. 

2012. 

 



67 

 

MOURA, M. J. J.; VIEIRA, T. S. A Origem da Vida na Terra: O que pensam sobre este 

Tema Estudantes do Primeiro Ano do Ensino Médio em Escolas Públicas do Extremo Norte do 

estado do Tocantins. – Palmas- Tocantins, 2012. VII CONNEP- Congresso Norte Nordeste de 

Pesquisa e Inovação, Palmas, 2012.  

 

NARDI, R.; GATTI, S. R. T. Concepções espontâneas, mudança conceitual e ensino de 

ciências: uma revisão sobre as investigações construtivistas nas últimas décadas. In: Didáctica 

de las Ciencias: aportes para uma discusión. Bogotá : Universidad Pedagogica Nacional, p.141-

165, 2007. 

 

OLIVEIRA, G. S.; BIZZO, N. Ciência, Religião e Evolução Biológica: Atitudes de Estudantes 

do Ensino Médio. VII Enpec – Encontro Nacional de pesquisa em Educação em Ciências. 

Florianópolis, Santa Catarina, 2009. 

 

PAGAN, A. A. Ser (animal) humano: evolucionismo e criacionismo nas concepções de alguns 

graduandos em Ciências Biológicas. Tese (Doutorado em Educação) Faculdade de Educação – 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 228f., 2009.  

 

PORTO, P. R. A.; FALCÂO, E. B. M. Teorias da Origem e Evolução da Vida: Dilemas e 

Desafios no Ensino Médio. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, Minas Gerais, v. 12, 

n. 3, p. 13-30, set./dez. 2012. 

 

POSNER, et al. Accommodation of a scientific conception: toward a theory of conceptual 

change. Science Education, [S.L], v. 66, n. 2, p. 211-227, 1982. 
 
PRANDI, R.; SANTOS, R. W. Quem tem medo da bancada evangélica? Posições sobre 

moralidade e política no eleitorado brasileiro, no Congresso Nacional e na Frente Parlamentar 

Evangélica. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v.29, n.2, pp. 187-214, agosto/2017. 

 

SABINO, J. D. A utilização do perfil conceitual de substância em sala de aula: do 

planejamento do ensino à análise do processo de aprendizagem dos estudantes. Dissertação 

(Mestrado em Ensino de Ciências) Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências – 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Pernambuco, 154 f., 2015. 

 

SEPÚLVEDA, C.; EL-HANI, C. N. Quando visões de mundo se encontram: Religião e 

ciência na trajetória de formação profissional de alunos protestantes de uma licenciatura em 

Ciências Biológicas. Investigações no Ensino de Ciências, v. 9, n. 2, agosto de 2004. 

 

SEPÚLVEDA, C. A. S. Perfil conceitual de adaptação: uma ferramenta para análise de 

discurso de salas de aula de biologia em contextos de ensino de evolução. Tese (Doutorado em 

Ensino, Filosofia e História das Ciências) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. 

 

SEPÚLVEDA, C., et al. Construção de um perfil conceitual de adaptação: implicações 

metodológicas para o programa de pesquisa sobre perfis conceituais e o ensino de evolução. 

Investigações em Ensino de Ciências, v. 18, n.2, p. 439-479, 2013. 

 

SILVA, F. A. R. A contribuição teórica da noção de perfil conceitual para o ensino de 

Biologia – um estudo realizado com alunos do Ensino Médio sobre o conceito de vida. 

Monografia (Especialização em Ensino de Ciências) Faculdade de Educação – Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003. 



68 

 

 

SILVA, F.A.R. O perfil conceitual de vida: Ampliando as ferramentas metodológicas para a 

sua investigação. Dissertação (Mestrado em Educação) Faculdade de Educação – Universidade 

Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 161f., 2006. 

 

SOLOMON, J. Learning about energy: how pupils think in two domains. European Journal 

of Science Education, [S.L], v. 5, n. 1, p. 49-59, 1983. 

 

VIEIRA, E. P. P. Ser vivo, ser espécie, ser classificado: epistemes, dispositivos e 

subjetivações no ensino de ciências e bilogia. Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação 

em Educação em Ciências e Matemática) Universidade Federal do Pará, Belém, PA, 128f., 

2013. 

 

WERTSCH, J. V. Vygotsky and the social formation of mind. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1985. 262 p. 

 

WYKROTA, J. L. M. Análise crítica do ensino de ciências a partir do estudo da elaboração 

do conceito de vida. Dissertação (Mestrado em Educação) Faculdade de Educação – 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1998. 

 

YIN, R. K.. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 205 

p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

APÊNDICE A – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

Questionário 

 

Você irá responder um questionário que servirá como fonte de dados para uma pesquisa na área 

de Educação. O pesquisador se compromete a manter o sigilo (segredo) da sua identidade e 

agradece a sua participação.  

 

Nome _______________________________________________           Série: ___________                      

Idade: _________         Sexo: F(  ) M(  ) 

 

1) Para você, o que é VIDA?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

2) Imagine a seguinte situação: o professor apresentou durante a aula um fragmento de rocha, 

uma planta e um cachorro. Em seguida, ele pediu para que você explicasse qual(is) 

poderia(m) ser considerado(s) um ser vivo. Como você resolveria essa questão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

                  



75 

 

3) Suponha que você leia no jornal a seguinte notícia: “PESQUISADORES ENCONTRAM 

VIDA EM OUTRO PLANETA: ELES IDENTIFICARAM UMA CÉLULA CAPAZ DE 

REALIZAR REAÇÕES QUÍMICAS”.  

Você consideraria essa célula como um exemplo de ser vivo? Explique a sua resposta.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

4) Imagine que um Extraterrestre (ET) visitou o nosso planeta e pediu para que você 

explicasse para ele o que nós, terráqueos, entendemos por vida. Quais exemplos de seres 

vivos você utilizaria em sua explicação? (Cite pelo menos 5 exemplos) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5) Em muitos filmes de ficção científica é comum vermos robôs como cópias quase 

“perfeitas” de seres humanos. Sabemos que existem robôs, por exemplo, que executam 

atividades idênticas àquelas realizadas pelo ser humano. Pensando nisso, responda: os 

robôs podem ser considerados seres vivos? Justifique sua resposta.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

6) Existem diversas explicações para o surgimento da vida no planeta Terra. Como você 

acredita que ocorreu a origem da vida no nosso planeta?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 



76 

 

 APÊNDICE C – PLANOS DE AULA  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

                  

Plano de aula (perfil conceitual de Vida) – Aulas 1, 2, 3 

Disciplina: Biologia.  

Professor: Raphael Divino Ferreira de Rezende. 

1. Tema: 

- Origem da vida. 

2. Conteúdos:  

- O conceito de vida.  

- Explicações sobre a origem da vida (religião, filosofia e ciência). 

- A origem da matéria e da vida (Formação do Sistema Solar e do planeta Terra); 

- Primeiras ideias sobre a geração dos seres vivos (abiogênese X biogênese). 

 

3. Objetivos: 

- Estar informando sobre as dificuldades de se definir Vida dentro do contexto científico; 

- Conhecer as diferentes explicações (religiosas, filosóficas e científicas) sobre a origem da 

vida; 

- Relacionar cada uma das explicações, identificando os pontos em comum e as divergências 

entre elas; 

- Diferenciar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo 

do tempo ou em diferentes culturas. 

 

4. Cronograma:  

- 03 aulas (50 minutos cada). 
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4. Estratégias de ensino:  

❖ Aula 1: 

- 1º momento: Inicialmente, com a turma disposta em semicírculo, professor distribuirá 

uma folha de papel A4 para cada estudante e escreverá na lousa a palavra “VIDA”. Em 

seguida, fará a seguinte pergunta: “Para você, o que é a vida?”. Cada aluno deverá escrever 

no papel a sua resposta e colocar ao redor da palavra “VIDA” na lousa. Ao término da 

atividade, uma discussão será conduzida pelo professor com as respostas dos alunos. 

(Tempo previsto: 20 min.) 

- 2º momento: Cada aluno receberá uma cópia do texto “Origens da vida” (Anexo 1), dos 

autores Augusto Damineli e Daniel Santa Cruz Damineli. Nesse texto, os autores 

apresentam um panorama geral das ideias sobre a origem da vida na história, abordando os 

principais temas necessários para o entendimento desse conteúdo. Em seguida, será feita 

uma leitura compartilhada desse texto (pp. 263 – 266), e em alguns momentos o professor 

intervirá explicando alguns conceitos. Finalizando esse momento, eles assistirão ao vídeo 

“A nossa história da criação” (06min: 50s), do físico, astrônomo e professor, Marcelo 

Gleiser (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ss8Y8PB8v3o, acesso: 

21/03/2018, às 15h: 22min). (Tempo previsto: 30 min.) 

 

❖ Aula 2: 

- 1º momento: Nessa aula, a turma será dividida em 8 grupos. Cada grupo receberá um 

texto contendo três histórias sobre o mito da criação, baseadas nas culturas africana, 

indígena e judaico-cristã . A escolha dessas três histórias se refere ao fato delas estarem 

mais próximas das tradições culturais brasileiras. Os grupos terão 15 minutos para fazerem 

a leitura dos textos. (Tempo previsto: 15 min.) 

- 2º momento: Cada grupo deverá montar um painel relacionando as três histórias (pontos 

em comum e divergências entre elas). Para cada painel, os alunos deverão fazer um desenho 

que represente cada uma das histórias. Ao término da atividade, os grupos irão expor seus 

trabalhos. (Tempo previsto: 25 min. para a confecção dos painéis e 10 min. para as 

apresentações) 

 

❖ Aula 3: 

- 1º momento: Aula dialogada utilizando o projetor de multimídia para apresentar slides 

sobre a origem da vida, utilizando as principais teorias científicas. Os conteúdos presentes 

nos slides terão os seguintes conteúdos: Teorias sobre a origem do Sistema Solar e do 

https://www.youtube.com/watch?v=ss8Y8PB8v3o
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planeta Terra; Geração espontânea e biogênese; Teorias sobre a origem da vida no 

planeta Terra. Cabe salientar que os conteúdos propostos nos slides estão em consonância 

com o Currículo Referência do Estado de Goiás. (Tempo previsto: 50 min.) 

 

5. Referências: 

AMABIS, J. M. Biologia / José Mariano Amabis, Gilberto Rodrigues Martho. – 4. ed. – 

São Paulo: Moderna, v. 1 (Origem da vida, citologia, histologia, reprodução e 

desenvolvimento), parte I, pp. 20 – 76, 2015.  

 

CATANI, A. Ser protagonista: biologia, 1º ano: ensino médio / André Catani ... [et al.]; 

organizadora Edições SM; obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida por Edições 

SM. – 3. ed. – São Paulo: Edições SM, pp. 40 – 57, 2016.  

 

COUTINHO, F. A. A construção de um perfil conceitual de vida. 2005. 180f. Tese 

(doutorado em Educação) Faculdade de Educação – UFMG, Minas Gerais. 

 

DAMINELI, A.; DAMINELI, D. S. C.. Origens da vida. Estudos Avançados. 2007, 

vol.21, n. 59, pp. 263-284. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n59/a21v2159.pdf> , acesso em: 29/03/2018, às 10h: 

34min.  

 

FRONTEIRAS DO PENSAMENTO. Marcelo Gleiser – A nossa história da criação. 

2007. (6min50s). Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=ss8Y8PB8v3o >, 

acesso: 21/03/2018, às 15h: 22min.  

 

SILVA, F. A. R. O perfil conceitual de vida: ampliando as ferramentas metodológicas 

para sua investigação. 2006. 161 f. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação 

em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n59/a21v2159.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ss8Y8PB8v3o
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MATEMÁTICA 

                  

Plano de aula (perfil conceitual de Vida) – Aulas 4, 5 e 6 

Disciplina: Biologia.  

Professor: Raphael Divino Ferreira de Rezende. 

1. Tema: 

- Origem da Vida. 

2. Conteúdos:  

- A teoria da evolução molecular da vida; 

- Evolução e diversificação da vida (A origem das células; Hipótese endossimbiótica, Origem 

da multicelularidade); 

- A célula; 

- Características fundamentais dos seres vivos. 

- Programa de Vida Artificial.  

3. Objetivos: 

- Conhecer os principais passos que teriam levado à origem dos primeiros seres vivos: formação 

de substâncias orgânicas precursoras, sua organização em sistemas isolados e o aparecimento 

da reprodução; 

- Reconhecer a importância, na história da vida na Terra, do aparecimento da célula eucariótica 

e da multicelularidade; 

- Identificar e explicar as principais características dos seres vivos: organização celular, 

metabolismo, reprodução e evolução biológica; 

- Conhecer a concepção de vida no programa de Vida Artificial.  

 

4. Cronograma:  

- 03 aulas (50 minutos cada). 

 



80 

 

5. Estratégias de ensino:  

❖ Aula 4: 

- 1º momento:  Para essa aula sobre “A teoria da evolução molecular da vida” será 

apresentado aos alunos a animação que mostra o experimento de Stanley Miller, disponível 

no link: http://www.planetabio.com/origem.html. Após a explanação sobre o tema, o 

professor conduzirá a discussão sobre quais foram as substâncias e as condições necessárias 

para a formação dos primeiros seres vivos.  

- 2º momento: Será entregue para cada aluno uma folha A4, na qual  eles terão que 

representar o experimento realizado por Miller, sintetizando as principais ideias discutidas 

por Oparin e Haldane sobre a atmosfera primitiva da Terra e que, possivelmente, 

favoreceram o surgimento dos primeiros seres vivos. Serão escolhidos, aleatoriamente, 

dois alunos para apresentarem sua atividade para o restante da sala. (Tempo previsto: 50 

min) 

  

❖ Aula 5: 

- 1º momento: Em uma folha de papel pardo, o professor irá escrever a seguinte pergunta: 

“QUAIS AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS QUE TODO SER PRECISA TER 

PARA SER CONSIDERADO VIVO?” Os alunos serão divididos em trios, e esses 

grupos deverão pensar em uma característica para escrever no papel pardo. Ao final da 

atividade, o professor discutirá com a turma as características que cada grupo escolheu. 

(Tempo previsto: 20 min.); 

- 2º momento: Os alunos assistirão ao vídeo “O que são os seres vivos” (duração: 02min: 

36s), que mostra as características fundamentais para que um organismo possa ser 

considerado vivo (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=-x6lKh3FQAM, 

acesso em: 29/03/2018, às 15h:43min). Será perguntado aos alunos se eles percebem essas 

características em todos os seres vivos que eles conhecem. Nesse momento, o professor 

abordará a questão dos vírus serem ou não considerados seres vivos (os alunos também 

deverão expor suas ideias). (Tempo previsto: 15 min.) 

- 3º momento: O professor escreverá a seguinte pergunta na lousa: ROBÔS QUE SE 

MOVIMENTAM SOZINHOS OU REALIZAM PEQUENAS ATIVIDADES 

SEMELHANTES A DOS SERES HUMANOS, PODEM SER CONSIDERADOS SERES 

VIVOS? EXPLIQUE. Cada aluno responderá em seu caderno e, em seguida, serão 

discutidas algumas respostas na sala. (Tempo previsto: 15 minutos) 

 

http://www.planetabio.com/origem.html
https://www.youtube.com/watch?v=-x6lKh3FQAM
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❖ Aula 6: 

- 1º momento: O professor irá colar na lousa, imagens que mostram os níveis hierárquicos 

de organização do mundo vivo: átomos → moléculas → organelas celulares → células 

→ tecidos → órgãos → sistemas → organismo → populações → comunidades 

biológicas → ecossistemas → biosfera. Nesse momento, o professor solicitará aos alunos 

que pensem sobre: a) como um nível se relaciona com o outro; b) a relação dos seres vivos 

entre si e destes com o ambiente; c) o que permite o planeta Terra abrigar seres vivos. 

(Tempo previsto: 20 min.)  

- 2º momento: Os alunos assistirão a um trecho do filme “O Rei Leão” (03min: 13s) que 

mostra como os seres vivos estão interligados entre si e com o planeta Terra (disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=XE0xvlmm4rU, acesso em 03/04/2018, às 16h: 

14min).  

- 3º momento: Após uma discussão inicial sobre o trecho do filme, a turma será dividida 

em 10 grupos. Cada grupo receberá o texto “A hipótese Gaia” (Anexo 2), e após uma leitura 

com os colegas deverão apresentar a síntese das ideias presentes no mesmo (pode ser 

escrito no caderno ou em uma folha A4). O professor conduzirá uma discussão sobre como 

essa hipótese considera o planeta Terra, e qual é a relação dela com o trecho do filme 

assistido.  

 

6. Referências  

AMABIS, J. M. Biologia / José Mariano Amabis, Gilberto Rodrigues Martho. – 4. 

ed. – São Paulo: Moderna, v. 1 (Origem da vida, citologia, histologia, reprodução e 

desenvolvimento), parte I, pp. 20 – 76, 2015. 

 

CATANI, A. Ser protagonista: biologia, 1º ano: ensino médio / André Catani ... [et 

al.]; organizadora Edições SM; obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida por 

Edições SM. – 3. ed. – São Paulo: Edições SM, pp. 40 – 57, 2016.  

 

COUTINHO, F. A. A construção de um perfil conceitual de vida. 2005. 180f. Tese 

(doutorado em Educação) Faculdade de Educação – UFMG, Minas Gerais. 

 

MORAES, Paula Louredo. A hipótese Gaia. Brasil Escola. Disponível em 

<https://brasilescola.uol.com.br/biologia/hipotese-gaia.htm>, acesso em 03/04/208, às 16h: 

55min.  
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ANEXO 1 – TEXTO “ORIGENS DA VIDA” 

 

ORIGENS DA VIDA 

O que é vida? 

 

Embora a palavra “VIDA” pareça ter um sentido óbvio, ela conduz a diferentes ideias, 

tornando-se necessário definir o próprio objeto a que nos referimos neste texto. [...] Para uma 

parte (relativamente pequena) das pessoas, ela traz à mente imagens de florestas, aves e outros 

animais. Mesmo essa imagem é parcial, já que a imensa maioria dos seres vivos são organismos 

invisíveis. Os micróbios compõem a maior parte dos seres vivos, a maioria (80%) vivendo 

abaixo da superfície terrestre, somando uma massa igual à das plantas. Entretanto, os micróbios 

ainda não ocupam a devida dimensão em nosso imaginário, apesar de mais de um século de uso 

do microscópio e de frequentes notícias na mídia envolvendo a poderosa ação de micróbios, 

ora causando doenças ora curando-as, fazendo parte do ecossistema ou na produção de 

alimentos. Esse quadro se deve ao fato de que a vida ainda é um tema recente no âmbito 

científico, comparado com sua antiguidade no pensamento filosófico e religioso. 

Uma concepção muito divulgada entre os povos de cultura judaico-cristã-islâmica é que 

a vida foi soprada na matéria por Deus, e seria, portanto, uma espécie de milagre e não algo 

resultante de leis naturais. É difícil dizer de onde surgiu essa concepção (ideia), mas os escritos 

de Aristóteles (384-322 a.C.) falam da pneuma, que seria uma espécie de matéria divina e que 

constituiria a vida animal. A pneuma seria um estágio intermediário de perfeição logo abaixo 

do da alma humana. [...] Entre os animais superiores, o sopro vital passaria para os descendentes 

por meio da reprodução.  

Entretanto, Aristóteles acreditava que alguns seres (insetos, enguias, ostras) apareciam 

de forma espontânea, sem serem frutos da “semente” de outro ser vivo. Essa concepção é 

conhecida como GERAÇÃO ESPONTÂNEA e parece ter sido derivada dos pré-socráticos, que 

imaginavam que a vida, assim como toda a diversidade do mundo, era formada por poucos 

elementos básicos. A ideia de geração espontânea está também presente em escritos antigos na 

China, na Índia, na Babilônia e no Egito, e em outros escritos ao longo dos vinte séculos 

seguintes. [...] 

  

 

 

PARA REFLETIR: Você entendeu o que foi a geração espontânea? E o que acha dessa 

concepção? Será que ela é aceita até hoje? 
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Um experimento de laboratório de Louis Pasteur (1822-1895) “abalou” a ideia da 

geração espontânea. Depois dele, passou-se a admitir que a vida só possa vir de outra vida. 

Curiosamente, contudo, Pasteur dizia que não tinha eliminado totalmente a possibilidade da 

geração espontânea. De fato, seu experimento não poderia se aplicar à primeira vida, e a ideia 

de que a vida podia vir da matéria inorgânica continuou em pauta entre outros grandes 

cientistas. Entretanto, ela mudou para um contexto tão diferente das visões anteriores, que não 

podemos rotulá-la da mesma forma. Essa nova forma de “geração espontânea” só seria válida 

para a primeira vida, daí para frente seria exigida a reprodução. 

Charles Darwin (1809-1882) imaginava que uma poça de caldo nutritivo, contendo 

amônia, sais de fósforo, luz, calor e eletricidade, pudesse ter dado origem a proteínas, que se 

transformaram em compostos mais complexos, até originarem seres vivos. Entretanto, a 

extensão da evolução para o mundo molecular como o primeiro capítulo da evolução da vida 

só teve progresso a partir das ideias de Alexander Ivanovich Oparin (1894-1980). Ele procurou 

entender a origem da vida como parte da evolução de reações bioquímica, mediante a 

competição e seleção darwiniana, na terra pré-biótica (antes do surgimento da vida). 

Quanto ao local onde existiria vida, os vedas e upanishads (escrituras filosóficas e 

religiosas) na Índia imaginavam a existência de partículas de vida permeando todo o Universo. 

Anaxágoras (~500-428 a.C.) também imaginava que a vida estivesse presente em todo o 

cosmos. Giordano Bruno, no Renascimento, pregou ardorosamente a existência de outros 

mundos habitados. A análise de meteoritos feita por Berzelius nos anos 1830 mostrou a 

existência de compostos orgânicos no espaço. A partir disso, o físico e químico Savante A. 

Arrhenius (1859-1927) propôs que, além de produtos orgânicos, a própria vida tivesse se 

originado no espaço, sendo transportada para cá em meteoritos. Versões dessa ideia foram 

apresentadas por Richter, Kelvin, Chamberlain e, mais recentemente, por Francis Crick, Fred 

Hoyle, e outros. Nem os defensores dessa hipótese, denominada PANSPERMIA, nem os do 

cenário concorrente (segundo os quais a vida teria se originado na Terra) apresentaram provas 

sólidas sobre o local de origem da vida. Na verdade, esse é um problema secundário, ante outras 

questões mais relevantes. 

 

  

  

 

 

PARA REFLETIR: Caldo nutritivo? Panspermia? Evolução bioquímica? Pelo que 

você está observando, a Ciência tem uma ideia (concepção) única sobre a origem da 

vida? 
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Ao longo do último século, a origem da vida começou a ser abordada cientificamente, 

por meio de experimentos de laboratório e estudo de processos teóricos. Ela se tornou um tema 

interdisciplinar, envolvendo cosmologia, astrofísica, planetologia, geologia, química orgânica, 

biologia molecular, matemática e teoria de sistemas complexos. Nos últimos cinquenta anos ela 

se desdobrou em diversos subtemas, alguns dos quais alcançaram progressos notáveis. Algumas 

questões fundamentais continuam, entretanto, sem solução.  

 Por que uma definição como algo que nasce, cresce, se reproduz e morre, não é 

suficiente para caracterizar a vida? Simplesmente porque existem diversos fenômenos naturais 

que satisfariam a essa definição. Pense em algo como um incêndio ou uma tempestade, ou 

mesmo alguns programas de computador. Uma definição como essa não ajuda em nada os 

biólogos e por isso eles não dependem dela. Em vez de falar em “vida” de modo geral, o 

conceito de organismo vivo é muito mais operacional. Um organismo vivo é baseado na célula, 

onde a informação genética está codificada no DNA (ácido desoxirribonucleico) e se expressa 

na forma de proteínas. Nota-se que esse conceito é moderno, depois da invenção do microscópio 

e da descoberta do código genético. Para chegar a esse ponto, passou-se por diversas 

modificações ao longo da história.  

 

 

 

 Mas por que, num panorama com tantas vertentes e possibilidades, nos limitaremos a 

discutir somente o tipo comum de vida que conhecemos? Existem outros tipos, aqui ou em 

outros planetas? Como reconhecê-los? A restrição não é porque negamos a possibilidade de 

existirem outros paradigmas de vida, mas porque essa possibilita uma abordagem científica, 

por apresentar dados observacionais e modelos teóricos. Inúmeras tentativas de formular um 

conceito geral de vida foram e estão sendo feitas, mas nenhuma delas apresentou vantagens 

significativas para entender a vida que conhecemos, nem previu a existência de formas ainda 

desconhecidas que possam ser submetidas à observação. Ainda não existe uma Teoria Geral da 

Vida e isso restringe nossa capacidade de entendê-la. Só a descoberta de outros exemplares de 

vida independentes da que conhecemos na Terra poderia nos levar a ampliar os horizontes 

conceituais. [...] 

 

 

PARA REFLETIR: Mas por que, diante de tantas concepções diferentes, 

estudamos com mais profundidade as teorias científicas? 
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(Texto adaptado para o Ensino Médio. DAMINELI, A.; DAMINELI, D. S. C.. Origens da 

vida. Estudos Avançados. 2007, vol.21, n. 59, pp. 263-284. Disponível em:                                              

< http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n59/a21v2159.pdf>, acesso em: 29/03/2018, às 10h: 34min.)  
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ANEXO 2 – TEXTO “A HIPÓTESE GAIA” 

 

A hipótese Gaia 

 

A hipótese Gaia foi elaborada pelo cientista inglês James Lovelock no ano de 1979, e 

fortalecida pelos estudos da bióloga norte-americana Lynn Margulis. Essa hipótese foi batizada 

com o nome de Gaia porque, na mitologia grega, Gaia era a deusa da Terra e mãe de todos os 

seres vivos.                

Segundo a hipótese, o planeta Terra é um imenso organismo vivo, capaz de obter energia 

para seu funcionamento, regular seu clima e temperatura, eliminar seus detritos e combater suas 

próprias doenças, ou seja, assim como os outros seres vivos, um organismo capaz de se 

autorregular. De acordo com a hipótese, os organismos bióticos controlam os fatores abióticos, 

de forma que a Terra se mantém em equilíbrio e em condições propícias de sustentar a vida. 

A hipótese Gaia sugere também que os seres vivos são capazes de modificar o ambiente 

em que vivem, tornando-o mais adequado para sua sobrevivência. Dessa forma, a Terra seria 

um planeta cuja vida controlaria a manutenção da própria vida através de mecanismos 

de feedback e de interações diversas. 

Um dos argumentos utilizados pelos defensores dessa hipótese é o fato de que a 

composição da atmosfera hoje parece depender principalmente dos seres vivos. Sem a presença 

dos seres fotossintetizantes o teor de gás carbônico (CO2) na atmosfera seria altíssimo, enquanto 

que nitrogênio (N2) e oxigênio (O2) teriam concentrações muito baixas. Com a presença dos 

seres fotossintetizantes, a taxa de CO2 diminuiu, aumentando consideravelmente os níveis de 

N2 e O2disponível na atmosfera. Essa redução do CO2 favorece o resfriamento do planeta, já 

que esse gás é o principal responsável pelo efeito estufa, influenciando muito na temperatura 

do planeta. Segundo esse argumento, a própria vida interferiu na composição da atmosfera, 

tornando-a mais adequada à sobrevivência dos organismos. 

Embora muitos cientistas concordem com essa hipótese, outros não a aceitam, 

discordando da ideia de que a Terra seja um “superorganismo”. Um dos argumentos utilizados 

por esses cientistas é que não só os fatores biológicos moldam o planeta, mas também fatores 

geológicos, como erupções vulcânicas, glaciações, cometas se chocando contra a Terra, que 

modificaram e ainda modificam profundamente o aspecto do planeta. 

Discordando ou não, a hipótese Gaia nos chama a atenção para as relações existentes 

entre os seres vivos e o meio ambiente, e principalmente para as relações existentes entre nossa 
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espécie e os demais seres vivos. Dessa forma, utilizemos essa hipótese para refletir sobre os 

impactos que as nossas atividades estão causando no planeta Terra. 

 

(Texto Adaptado para o Ensino Médio. MORAES, Paula Louredo. A hipótese Gaia. Brasil 

Escola. Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/biologia/hipotese-gaia.htm>, acesso em 

03/04/208, às 16h: 55min.) 
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