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RESUMO 

A síntese de conteúdos que são fragmentados durante seu aprendizado é 

imprescindível para a apropriação e compreensão total de um conteúdo. Pensando 

nesta integração do conhecimento e também na transposição da teoria para a 

prática, os alunos do quarto semestre de Ciências Biológicas da FAP, realizaram 

uma exposição, na semana de Biologia de 2016, sobre o tema “evolução da vida 

animal” utilizando desde exemplares da vida microscópica simples até a forma mais 

complexa e evoluída o que obteve um público bastante interessado de acadêmicos 

dos outros cursos da FAP. 
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ABSTRACT 

The synthesis of content that are fragmented during their learning is essential for 

ownership and full understanding of content. Thinking about this integration of 

knowledge and also the implementation of theory to practice, students in the fourth 

semester of Biological Sciences FAP, held an exhibition in 2016 Biology week on 

"evolution of animal life" using from copies of simple microscopic life to the more 

complex and evolved form which obtained a very interested audience of academics 

from other courses of FAP. 
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INTRODUÇÃO  

O aprendizado teórico acontece, muitas vezes, de forma fragmentada devido 

à extensão de certos conteúdos e também ao alto nível de complexidade e 

aprofundamento que os mesmos exigem. A reorganização do aprendizado teórico é 

fundamental para a busca da idealização mais abrangente do significado do 

conhecimento. O desenvolvimento de práticas pedagógicas busca complementar o 

aprendizado pelos alunos e ao mesmo tempo desenvolver habilidades para que, no 

futuro, sejam professores com práticas diferenciadas e eficientes.  

As Feiras de Ciências se constituem palco para um trabalho baseado no 

ensino por projetos, e por ser um evento institucional, implica a mobilização de 

muitas pessoas da comunidade escolar e de outros espaços para sua realização. 

Como qualquer outra atividade de ensino-aprendizagem que envolve criatividade e 

investigação na busca de soluções para uma situação problematizadora, a 

realização de uma Feira Científico-cultural requer um pré-projeto, visto que um 

evento dessa natureza depende de uma série de medidas e providências que devem 

ser pré-programadas (BARCELOS; JACOBUCCI, G.; JACOBUCCI, D.;2010,p.218-

219). Mesquita e Guilarduci (2010) destacam que várias questões a cerca do projeto 

estão sendo discutidas sobre sua importância nos dias atuais e que os professores 

podem estimular e a partir de então gerar frutos entre os alunos, professores e até 

mesmo da sociedade. 

 

REFERÊNCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Segundo Libâneo (1994), o processo de ensino se caracteriza pela 

combinação de atividades do professor e dos alunos, ou seja, o professor dirige o 

estudo das matérias e assim, os alunos atingem progressivamente o 

desenvolvimento de suas capacidades mentais, este processo leva a articulação de 

disciplinas que possuem pontos em comum. A interdisciplinaridade desenvolve 

novos conhecimentos e atitudes nos alunos, preparando-os para o mundo 

globalizado, rompendo com o limite da disciplina isolada. A riqueza do trabalho 

interdisciplinar está no esforço requerido para o “direcionamento dos olhares para 

um mesmo objeto por intermédio de diferentes concepções teóricas e 

metodológicas” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ; ORRICO, 2004, p. 11). 



A exposição realizada pelos alunos teve como objetivo resgatar o 

conhecimento teórico adquirido na sala de aula e representa-lo na forma de um 

trabalho que mostrasse a evolução dos animais no planeta Terra. A exposição teve 

como critério ser idealizada apenas com os exemplares existentes na faculdade. 

Foram feitos estudos na área de paleontologia, biologia, anatomia e zoologia para a 

completa articulação da ideia que o grupo apresentou. A exposição foi montada 

obedecendo à ordem cronológica do surgimento da vida no planeta Terra e sua 

evolução até as espécies atuais. Para isto foram apresentados, com o auxilio do 

microscópio, lactobacilos, organismos unicelulares procariontes, em seguida os 

seres unicelulares, eucariontes, representados pelas células mais evoluídas, onde 

foi realizada a raspagem da mucosa bucal, coloração e observação microscópica, 

dos visitantes da feira que aceitaram participar do experimento. Em seguida a 

exposição tem sequencia com a representação do reino animal e dos filos por 

animais do museu e laboratório de zoologia e a representação de partes do 

esqueleto do Homo sapiens, cedidas pelo laboratório de anatomia humana. Na 

exposição foi retratada a ordem cronológica, mais provável, do surgimento da vida 

animal terrestre e de cada filo apresentado. 

 

CONCLUSÃO 

A partir da apresentação da exposição pode perceber uma maior interação entre o 

conhecimento científico e os acadêmicos da FAP que demonstraram bastante 

interesse pelo assunto abordado. Sendo assim, é fundamental que os acadêmicos 

de licenciatura tenham o contato com diferentes formas de abordar determinado 

conteúdo e também a experiência de aplicá-las em durante sua graduação. Só 

assim teremos alunos com uma formação diferenciada voltada para a prática 

docente efetiva e que leve o interesse e interação dos seus futuros alunos. 
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