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Resumo
No ano em que se comemora o bicentenário de 

nascimento de Charles Darwin, a UEPB desenvolveu 
uma série de ações para divulgar a teoria da evolução 

relatado o processo de desenvolvimento de um projeto 
que articula ações de prática de ensino, extensão e pes-

do curso de Ciências Biológicas, oito escolas estaduais 

Telhado das Américas à Teoria da Evolução” de Nelio 

Darwin: Do Telhado das Américas à Teoria da  
Evolução

 No ano em que se comemora o bicentenário de 
nascimento de Charles Darwin, acirram-se os debates 

curso de Ciências Biológicas na Universidade Estadual 
da Paraíba, cerca de dois a cinco alunos em cada tur-

-
lução biológica e conservam ideias cotidianas a respeito 
dos conceitos que balizam a teoria, como descrito por 

DARWIN: “DA UNIVERSIDADE ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA PARAÍBA”

 

Autor para correspondência:

-

graduação e da educação básica para compreensão das 
teorias sobre a evolução biológica poderiam ser atenu-
adas com a divulgação da história da construção dessas 

-

surgem é imprescindível para que o cidadão desenvolva 
uma perspectiva menos idealizada da Ciência (Bizzo, 

apenas um indivíduo como tantos outros que queria com-

a UEPB realizou várias ações e atividades didáticas ar-
ticulando a prática de ensino de Biologia à extensão e 

-

graduação do curso de Ciências Biológicas, do Departa-
mento de Biologia da Universidade Estadual da Paraíba, 

-
colas estaduais da rede pública de ensino médio e seus 

as ações do projeto, dentre as quais se destaca a criação 

-
vro narra, de maneira envolvente, a viagem de Charles 

-
tério da Educação para as escolas públicas de ensino mé-
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Darwin: Da Universidade às escolas da rede 
pública da Paraíba

-
tes de graduação do curso de Ciências Biológicas da 

do Telhado das Américas à Teoria da Evolução” (Bizzo, 

Cada turma da UEPB envolvida no projeto produziu um 

propunham questões sobre a herança de características 

Ao longo desse processo de preparação da exposi-

de uma das turmas assistiram a uma palestra ministra-

-
vidado a ensinar aos alunos da Biologia como elaborar 

-

se responsabilizaram por sintetizar as ideias principais 

-
cipais eventos narrados no livro e é encerrado com uma 

Para montagem dos painéis da exposição, o texto 

com casca de coco seco, simulando o estilo dos pequenos 
-

-
-

linguagens (painéis explicativos, versos e músicas) exige 
do estudante que ele compreenda o conceito ou a ideia, e 

Ao ter de explicar o painel, a música ou o cordel, o estu-
dante aprende e desenvolve a competência de comunicar 

Durante um curso de atualização ministrado em 
-

-
res da rede pública e todo o processo envolvido em sua 

Durante o planejamento da sequência de ativida-
des e ações didáticas que seriam realizadas nas escolas 

-

ensino médio envolvidos no projeto; posteriormente, 

ilustrações sobre os principais conceitos que sustentam 

-
liação do conhecimento aprendido pelos estudantes do 
ensino médio sobre evolução seria por meio da aplicação 
de um questionário com amostra do total de participantes 

as atividades e ações planejadas nas escolas públicas que 
culminaram com o lançamento da exposição itinerante 

-
-

com material de baixo custo, basicamente TNT e giz de 

Para comemorar o bicentenário de nascimento de 

convidados a participar de uma gincana de conhecimen-
tos realizada como parte das atividades programadas 

-

a partir da aplicação do questionário de múltipla escolha 
-

-
nhecimento aprendido após a realização das atividades 

para descrever o processo de elaboração dos questioná-
rios e os resultados obtidos entre estudantes de graduação 

-
rir o conhecimento anterior à realização das ações para 

realizada é do conhecimento apreendido sobre evolução 
após a realização das sequências de atividades previstas 

-



-
ração ao aniversário de Darwin) que simbolizavam as 

lidas pelo apresentador para todo público e os estudan-
tes envolvidos na competição deveriam escolher um dos 

-

de estudos para realizar cursinho preparatório para ves-
tibular durante um ano letivo com todo material didático 

Em todas as escolas que participaram do projeto, 
-

veram na produção dos painéis e demonstraram evidente 
motivação e interesse em participar da gincana, respon-

-

-

A articulação entre a prática pedagógica, ativida-
des de extensão e pesquisa permitiu o desenvolvimento 
de um projeto sobre como ensinar a teoria da evolução 
envolvendo graduandos do curso de prática de ensino 

-

-

-
-

nejamento de ações em cascata, realizadas na universida-
de e na escola, permitiram a divulgação de conhecimento 

-

Referências:

Darwin, rapaz gastador
Pela medicina não se interessou

A origem da vida questionou
Estudando terra, bicho e planta
Um naturalista se tornou

Uma viagem pelo mundo
Conhecendo a biodiversidade
Para Darwin era um sonho

Usando o dinheiro de seu pai

Cronômetros com rubi carregava

A longitude ele calculava
Evitando o desaparecimento
Para onde o mar os levava

Darwin se encantou

E logo lhe abandonou
Não sendo uma abelha assexuada
Com a prima Emma ele se casou

Pedra de Peixe há por todo lugar

É a evolução querendo se mostrar

No caminho do Portilho Argentino
Darwin viu o terreno se elevar
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Um lugar surpreendente

Num hotspot de diversidade

À beira-mar Darwin encontrou 

E no Telhado das Américas

De que o mar por ali passou

Acima do mar estavam
Eram necessários milhões de anos

Na história do dilúvio

Uma elite perversa dominando

Tomas Antônio Gonzaga
Satirava essa época viril

Acionistas na Bolsa

Por onde Darwin andava
Com o Diário do Beagle
Um prêmio, o danado ganhava

Causando dívida e devastação
Do Brasil eles levavam

Abusando do poder
Explorando a escravidão

A origem das espécies

Todas as espécies são aparentadas
E assim nossa visão mudou

Para ter diversidade
Tem que ter variação

Por mutação e recombinação
É isto que nos diz
A Teoria Sintética da Evolução

Encerramos essa história

Do Telhado das Américas
À Teoria Sintética da Evolução
Darwin mudou o mundo
Com uma nova concepção


