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As origens do pensamento evolutivo 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 1, Capítulo 2 

Bimestre 1º  

Categoria Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Vida e evolução 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Ideias evolucionistas 

Habilidade(s) específica(s) de 
Ciências da Natureza (BNCC) 

(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas 
em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre 
essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos de aprendizagem 

Este material foi formulado com o objetivo de sintetizar a origem do pensamento evolutivo 

nos séculos XVIII e XIX com as contribuições de Jean-Baptiste de Lamarck, Charles Darwin e Alfred 

Wallace. Espera-se que, depois da exibição do vídeo, os estudantes possam: 

• compreender as contribuições de Lamarck para a origem do pensamento evolutivo, 
principalmente ao questionar a visão de que as espécies são fixas e imutáveis; 

• compreender a ideias de Darwin e Wallace a respeito da seleção natural e reconhecer a 
importância do contexto social no estudo da história da ciência. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo e realizar as discussões é de uma aula. 

Antes da exibição do vídeo  

Explore as concepções prévias dos estudantes em relação ao pensamento evolutivo na 

Biologia. Apesar de ser uma teoria central ao estudo dos seres vivos, é comum que as pessoas tenham 

visões distorcidas sobre a evolução. Além de os aspectos conceituais da teoria da evolução poderem 

gerar equívocos, os contextos históricos de seu desenvolvimento também podem ter compreensões 
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equivocadas. Com essa conversa inicial, é possível compreender as concepções prévias dos estudantes 

em relação ao tema tratado no vídeo. 

O tema central desse vídeo busca compreender o papel que cientistas como Jean-Baptiste de 

Lamarck, Alfred Wallace e Charles Darwin, no século XIX, tiveram na história da ciência, durante a 

formulação da teoria da evolução das espécies. 

Durante a exibição do vídeo 

 Oriente os estudantes a anotar as dúvidas que possam surgir durante a exibição do vídeo e a 

se atentarem ao período histórico e à cronologia dos acontecimentos. 

Após a exibição do vídeo 

Esclareça as dúvidas que os estudantes possam ter anotado durante a exibição do vídeo e 

converse com eles a respeito das impressões que tiveram sobre os trabalhos de Lamarck, Darwin e 

Wallace. 

Comente com a turma que Charles Darwin e Alfred Wallace são reconhecidos por suas teorias 

sobre a evolução das espécies, mas também ficaram famosos na comunidade da época como 

escritores. Naturalistas, ambos realizaram viagens para locais pouco explorados pela comunidade 

europeia do século XIX e que geravam muita curiosidade. Em seus livros, os dois naturalistas fizeram 

descrições de paisagens, animais e costumes de povos de diversos locais do mundo, inclusive do Brasil. 

Atualmente, algumas de suas obras estão em domínio público e podem ser encontradas no site: 

<www.dominiopublico.gov.br> (acesso em: nov. 2018). 

Os livros em que Charles Darwin e Alfred Wallace relatam suas viagens em territórios 

brasileiros são: 

• DARWIN, Charles. The Voyage of the Beagle (A viagem do Beagle). Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu000944.pdf>. Acesso em: nov. 
2018); 

• WALLACE, Alfred Russel. Viagens pelo Amazonas e Rio Negro. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/sf000074.pdf>. Acesso em: nov. 
2018). 

 

Atividade complementar 

A partir do que foi estudado com este vídeo, trabalhe com os estudantes temas interdisciplinares 

por meio de produção de textos, imagens e outros materiais em conjunto com as disciplinas de História, 

Geografia, Sociologia, Português, Arte e Inglês. Algumas sugestões de temas são: 

• As expedições naturalistas dos séculos XVII, XVIII e XIX e a origem dos museus. 

http://www.dominiopublico.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu000944.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/sf000074.pdf
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• Identificação e levantamento da biodiversidade nos ecossistemas brasileiros por 
expedições científicas. 

• Regime de escravidão e processo de abolição no Brasil e em outros países do mundo. 

• Descrição de paisagens do Brasil Colonial: elementos para ações de conservação no século 
XXI. 
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O uso sustentável e o potencial econômico das 

unidades de conservação no Brasil 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 1, Capítulo 3 

Bimestre 2º 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Vida e evolução 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Preservação da biodiversidade 

Habilidade(s) específica(s) de 
Ciências da Natureza (BNCC) 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a 
preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os 
diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as 
populações humanas e as atividades a eles relacionados. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos de aprendizagem 

 Este material foi produzido com objetivo de apresentar aos estudantes alguns usos 

sustentáveis das unidades de conservação do Brasil. Pretende-se que, ao fim do vídeo, os estudantes 

possam: 

• diferenciar unidades de conservação de Proteção Integral das de Uso Sustentável, 
compreendendo suas similaridades e especificidades; 

• construir uma visão crítica sobre a intervenção do ser humano na natureza, estabelecendo 
limites para a exploração e promovendo ações que causem menos impactos ao meio 
ambiente. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo e realizar as discussões é de uma aula. 

Antes da exibição do vídeo 

As unidades de conservação estão amplamente distribuídas no Brasil. Dessa forma, é possível 

que os estudantes já tenham visitado ou conheçam alguns desses espaços. Assim, inicie uma discussão 
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sobre as unidades de conservação para investigar os conhecimentos prévios que eles têm sobre o 

tema. 

Para mobilizar os estudantes, antes de iniciar o vídeo, você pode apresentar as seguintes 

perguntas: “Vocês acham que uma empresa pode cortar árvores ou extrair outros produtos de 

unidades de conservação? E os povos tradicionais, como quilombolas e ribeirinhos, podem realizar 

essas atividades?” 

Durante a exibição do vídeo 

 Oriente os estudantes a anotar as dúvidas que possam surgir durante a exibição do vídeo. 

Ambas as perguntas iniciais podem ser respondidas com as informações contidas no vídeo. Dessa 

forma, peça aos estudantes que fiquem atentos ao respondê-las. 

Após exibição do vídeo 

Verifique se os estudantes responderam às perguntas iniciais e se ainda restam dúvidas a 

serem esclarecidas. Incentive-os a comentar o que aprenderam sobre as unidades de conservação, sua 

importância econômica e para a proteção do patrimônio natural do Brasil. 

 

Atividade complementar 

O dilema entre o uso sustentável e a proteção integral de áreas de preservação é muito forte 

quando se trata da relação entre os conhecimentos científicos, as políticas públicas e os interesses 

econômicos. Dessa forma, esse tema é muito propício para a realização de debates e simulações de 

audiências públicas. 

Para promover um debate com os alunos sobre os questionamentos realizados antes da 

exibição do vídeo, divida a turma em grupos que representarão os interesses dos diversos setores da 

sociedade, tais como: 

• setor público – Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio); 

• pesquisadores – biólogos, engenheiros florestais, gestores ambientais, geólogos; 

• setor econômico – proprietários de terra, empresas extrativistas; 

• populações locais – ribeirinhos, quilombolas. 

 Para os estudantes se prepararem para esse debate, forneça alguns materiais de consulta, 

como: 

• Contribuição das unidades de conservação para a economia nacional (disponível em 
<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/estudocontribuicao.pdf
>. Acesso em: nov. 2018. 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/estudocontribuicao.pdf
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/estudocontribuicao.pdf
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• Ministério do Meio Ambiente. Unidades de Conservação. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao>. Acesso em: nov. 
2018. 

• Revista Superinteressante. Os bichos pedem passagem. Disponível em: 
<https://super.abril.com.br/ideias/os-bichos-pedem-passagem/>. Acesso em: nov. 2018. 

  

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao
https://super.abril.com.br/ideias/os-bichos-pedem-passagem/
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A leitura do céu pelos povos Tupi-Guarani 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 2, Capítulo 5 

Bimestre 3º  

Categoria Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Terra e Universo 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Astronomia e cultura 

Habilidade(s) específica(s) de 
Ciências da Natureza (BNCC) 

(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da 
Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas 
(agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal etc.). 

 

Orientações didáticas 

Objetivos de aprendizagem 

 Este material foi elaborado para relacionar conhecimentos astronômicos tradicionais 

construídos a partir da observação do céu feita pelos indígenas brasileiros de língua tupi-guarani com 

suas práticas e costumes. Assim, ao fim do vídeo, espera-se que os estudantes possam: 

• compreender como os fenômenos astronômicos podem auxiliar na localização no tempo 
e no espaço; 

• relacionar as diferentes interpretações de constelações com os contextos de cada 
civilização e a construção do conhecimento associado; 

• valorizar os conhecimentos tradicionais dos povos Tupi-Guarani. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo e realizar as discussões é de uma aula. 

Antes da exibição do vídeo  

A observação das estrelas e a criação de linhas imaginárias que as ligam existe desde a pré-

história. Entretanto, com o avanço da urbanização e o aumento da poluição, essa prática têm sido 

dificultada pela presença de luzes noturnas e camadas de poluentes na atmosfera, que fazem com que 

as estrelas fiquem pouco visíveis em ambientes urbanos. Ainda assim, as estrelas que apresentam 
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maior brilho podem ser visualizadas em noites de céu limpo, mesmo nas grandes metrópoles 

brasileiras. 

É provável que os estudantes já tenham realizado a observação do céu noturno e que 

conheçam algumas constelações facilmente identificáveis, como a Três Marias ou o Cruzeiro do Sul. 

Pergunte aos estudantes quais constelações eles conhecem. 

Durante a exibição do vídeo 

 Oriente os estudantes a anotar as dúvidas que surgirem durante a exibição do vídeo. 

Após exibição do vídeo 

 Converse com os estudantes esclarecendo as dúvidas que eles possam ter anotado e incentive-

os a comentar as informações apresentadas no vídeo. Apesar de o material abordar somente alguns 

elementos do conhecimento astronômico dos povos Tupi-Guarani, mais informações, inclusive de 

outros povos indígenas, podem ser encontradas na literatura específica. 

 

Atividade complementar 

Proponha a realização de uma mostra cultural, dividindo a sala em grupos, para explorar 

melhor os elementos astronômicos apresentados no vídeo, como as Constelações do Homem Velho e 

da Ema, ou até mesmo expandir a pesquisa e explorar temas relacionados. 

 Abaixo estão algumas sugestões de fontes de informação sobre conhecimentos astronômicos 

de povos indígenas que podem ser utilizadas para pesquisa: 

• FAULHABER, Priscilla. As estrelas eram terrenas: antropologia do clima, da iconografia e 
das constelações Ticuna. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012004000200002>. 
Acesso em: nov. 2018. 

• AFONSO, Germano. Mitos e estações no céu Tupi-Guarani. Scientific American Brasil. Disponível 
em: <http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/mitos_e_estacees_no_ceu_tupi-
guarani.html>. Acesso em: nov. 2018. 

• AFONSO, Germano. As constelações indígenas brasileiras. Disponível em: 
<http://www.cienciamao.usp.br/dados/tne/_constelacoesindigenasbra.arquivoempdf.pd
f>. Acesso em: nov. 2018. 

• MUSEU DA AMAZÔNIA. O céu dos nossos avós. Disponível em: 
<https://vimeo.com/25384159>. Acesso em: nov. 2018. 

Algumas perguntas podem ser norteadoras da atividade e auxiliar os estudantes na escolha do 

tema de pesquisa. Por exemplo: 

• O que determinadas constelações significam para esses povos? Explorem mitos, estações, 
eventos cíclicos e localização geográfica. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012004000200002
http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/mitos_e_estacees_no_ceu_tupi-guarani.html
http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/mitos_e_estacees_no_ceu_tupi-guarani.html
http://www.cienciamao.usp.br/dados/tne/_constelacoesindigenasbra.arquivoempdf.pdf
http://www.cienciamao.usp.br/dados/tne/_constelacoesindigenasbra.arquivoempdf.pdf
https://vimeo.com/25384159
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• Qual é a relação desses conhecimentos com o contexto desses povos, como a utilização 
para caça, lavoura e planejamento? 

• Como as constelações presentes na cultura dos povos Tupi-Guarani podem ser 
comparadas às constelações atualmente descritas pela União Astronômica Internacional? 
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O cinematógrafo e o nascimento do cinema 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 3, Capítulo 10 

Bimestre 4º  

Categoria Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Matéria e energia 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Radiações e suas aplicações na saúde 

Habilidade(s) específica(s) de 
Ciências da Natureza (BNCC) 

(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e 
recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação 
humana. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos de aprendizagem 

 Este material foi elaborado com o objetivo de destacar o avanço tecnológico da captação de 

imagens até a origem do cinema, no início do século XX. E, a partir disso, aproximar o debate com o 

contexto atual da democratização da produção de mídias audiovisuais com o barateamento de 

equipamentos e plataformas de distribuição pela internet. Ao fim do vídeo, espera-se que os 

estudantes sejam capazes de: 

• compreender a relação entre a fotografia e o cinema, sua origem comum e a produção 
tecnológica envolvida; 

• diferenciar os objetivos dos irmãos Lumière e de Georges Méliès ao utilizar as imagens 
sequenciais de um filme, diferindo o caráter científico/documental dos irmãos Lumière da 
presença criativa e artística de Méliès. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo e realizar as discussões é de uma aula. Caso optar por 

fazer a mostra de cinema, será necessário pelo menos mais uma aula. 
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Antes da exibição do vídeo  

 Converse com os estudantes informando-os de que, segundo dados do IBGE apurados em 

2014, apenas 10% dos municípios brasileiros têm salas de cinemas. Ainda assim, os cinemas fazem 

parte do imaginário cultural e da vida de muitos brasileiros.  

Proponha algumas perguntas iniciais como: 

• Qual tipo de filme você gosta mais (animação, documentário, ficção)? 

• Que tecnologias você precisa ter para fazer uma produção parecida com a 
cinematográfica? 

• Quando vocês acham que surgiu a primeira sala de cinema? 

Espera-se que essas perguntas colaborem com a sensibilização dos estudantes para o tema a 

ser abordado.  

Durante a exibição do vídeo 

 Oriente os estudantes a anotar as dúvidas que surgirem durante a exibição do vídeo. Informe-

os de que algumas das perguntas iniciais podem ser respondidas com as informações contidas no 

vídeo. 

Após exibição do vídeo 

 Comente com a turma que mesmo tendo se passado mais de 80 anos desde a morte de 

Georges Méliès, seus filmes ainda são considerados obras-primas por inaugurarem o cinema de ficção 

e o uso de efeitos especiais. 

Apesar de muitos filmes de Méliès terem se perdido ao longo dos anos, há muitos exemplares 

em domínio público e disponíveis em plataformas de vídeos na internet. O site Cinema Livre possui 

uma pequena seleção de seus filmes e pode ser acessado por meio do link: 

<http://cinemalivre.net/artista_george_melies.php> (acesso em: nov. 2018). Avalie a possibilidade de 

exibir alguns dos filmes para a turma. 

 

Atividade complementar 

Ao se considerar o contexto em que Méliès produziu suas obras, sua história pode inspirar a 

produção de conteúdo nos dias atuais, em que o acesso a equipamentos de captação e edição de 

vídeos é mais abrangente. Dessa forma, que tal realizar uma mostra de filmes com os estudantes? 

Além de exibir os filmes do cineasta francês abordado no vídeo, é possível propor que os 

estudantes produzam vídeos curtos sobre os temas trabalhados ao longo do nono ano e inseri-los na 

mostra como forma de incentivar a produção independente de conteúdo. 

http://cinemalivre.net/artista_george_melies.php
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Pesquise sugestões de programas e ferramentas disponíveis gratuitamente na internet que 

podem auxiliar os estudantes na produção desses vídeos. Podem ser úteis programas e plataformas 

de edição de vídeo e de áudio, bancos de imagens, de vídeos e de músicas de licença aberta.  


