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As horas em que estivemos juntos conhecendo e discutindo a Mostra 
Darwin: Origens e Evolução, foi uma oportunidade de trocar experiências 
e pensar juntos algumas temáticas inspiradas pela exposição.

Agora, pensando em mais formas de ajudar a levar a exposição para sala 
de aula, separamos algumas indicações de mídias variadas que dialogam 
com a Mostra Darwin ou que recuperam algumas das discussões que 
tivemos em nosso Workshop.

Antes de prosseguirmos, vamos retomar o que norteou nossas conver-
sas em cada uma das salas da exposição. Claro, cada uma das nossas 
turmas possuía um perfil diferente e adaptamos nosso percurso para 
melhorar nosso diálogo. Mas, em todos os casos, nos organizamos a fim 
de deixar claro os seguintes marcos teóricos:

Sala 1: Quais foram algumas das influências iniciais de Darwin e o con-
texto do seu tempo.
Sala 2: A nova perspectiva sobre o tempo alcançada no século XIX e as 
evidências materiais do passar das Eras.
Sala 3: A viagem do Beagle e os deslumbres e assombros de Darwin ao 
vivenciar um mundo até então teórico para ele.
Sala 4: A publicação da obra A Origem das Espécies e seus desdobra-
mentos na transformação do Mundo.

Sendo assim, nossas indicações trarão o que imaginamos ser uma in-
terface desses conteúdos, sempre pensados de maneira interdisciplinar 
e que estejam em Português. A maior parte das indicações é gratuita e 
algumas das obras literárias estão ou já estiveram no PNLD (consulte na 
biblioteca da sua escola).

É bom lembrar que algumas das indicações são sites da internet e, even-
tualmente, esses endereços podem sofrer modificações. Por isso indica-
mos, sempre que possível, o Título da Obra, a Autoria e a duração, para 
que seja possível uma busca futura.
Dito isto, vamos à nossa seleção de indicações!

Gil Cardoso Costa

OLÁ



Série de 13 vídeos de aproximadamente 10 minutos que explica, de 
maneira descontraída, os mecanismos biológicos da Evolução.

Série de 14 vídeos mais longos, em média 20 minutos cada, que pretende 
discutir as “Principais Confusões com Relação à Evolução”. A linguagem 
do vídeo é mais descontraída e recomendada para professores e, apesar 
de partir da biologia, há bom conteúdo para discussões de história e 
geografia.

VÍDEOS E SÉRIES DE VÍDEOS:

Átila Iamarino
Qual a Raça do Brasileiro (16min 36s)
Endereço: https://bit.ly/3no1qoU

Átila Iamarino
A vida é um copia e cola (12min 37s)
Endereço: https://bit.ly/3jBOkD8

Nerdologia Ensina 
Evolução (aprox 10 min cada vídeo)
Endereço: https://bit.ly/3vHz3Wd

Canal do Pirula
Série P.C.R.Evo (aprox 20 min cada vídeo)
Endereço: https://bit.ly/3b7LGAr

Vídeo discorre brevemente a respeito dos elementos artificiais e sem 
base científica na criação de “grupos humanos” em prol da dominação 
da Europa sobre o resto do mundo.

Vídeo faz uma analogia entre o comando Copiar e Colar dos 
computadores e a replicação do DNA e o surgimento de mutações que 
serão selecionadas.

https://bit.ly/3no1qoU
https://bit.ly/3jBOkD8
https://bit.ly/3vHz3Wd
https://bit.ly/3b7LGAr


O site possui alguns materiais de Divulgação Científica que podem ser 
baixados e usados em sala de aula. Separamos duas Animações curtas 
que tratam sobre Evolução, desenvolvidas pelo LAAAE e que podem ser 
baixadas e utilizadas como instigação para todas as idades.

VÍDEOS E SÉRIES DE VÍDEOS:

Eduardo Bueno
Lund: O Verdadeiro Homem (25min 39s)
Endereço: https://bit.ly/3vPD8rG

Eduardo Bueno
Darwin e as Borboletas Mutantes da Amazônia
(13min 44s)
Endereço: https://bit.ly/3mb71iG

Laboratório de Arqueologia e Antropologia
Ambiental e Evolutiva da USP
Endereço: https://sites.usp.br/laaae/extensao/

Vídeo conta sobre a passagem de Peter Lund no Brasil, sua relação com 
Lagoa Santa até sua morte em uma linguagem bem humorada, eventual-
mente satírica e irreverente.

Sempre com humor ácido, neste vídeo Eduardo Bueno fala um pouco 
sobre a vida de Henry Bates, seus trabalhos em cooperação com 
Alfred Russell Wallace e como as pesquisas contribuíram para o 
desenvolvimento da Teoria de Darwin.

Evolução para Todes
Ep. 01: De Onde Viemos? (2min 27s)
Endereço: https://youtu.be/dq46pmZMCLY

Ep.02: Nossa Origem (2min 45s)
Endereço: https://youtu.be/0CLszHjoOcw

https://bit.ly/3vPD8rG
https://bit.ly/3mb71iG
https://sites.usp.br/laaae/extensao/
https://youtu.be/dq46pmZMCLY
https://youtu.be/0CLszHjoOcw


Expedição Borboletas
Jornal O Povo Especial
https://especiais.opovo.com.br/borboletas/

Discorre de maneira bem humorada e acessível sobre 
alguns mecanismos da Evolução e Extinção, recupera 
pensamentos de Alfred Wallace registrado em cartas e 
diários sobre a rotina do naturalista.

O canto do dodô: Biogeografia
de Ilhas numa Era de Extinções
Livro de David Quammen

Texto que reúne passagens de cartas e outros manuscritos de Alfred 
Russel Wallace sobre o seu desenvolvimento da Teoria da Seleção 
Natural, que mais tarde chegaria a Darwin e resultaria na invisibilização 
do naturalista.

O impacto do manuscrito de Wallace de 1858
Artigo de Marcio Rodrigues Horta
http://ref.scielo.org/jsg246

O que maravilhou o Sr Darwin
Livro de Mick Manning e Brita Granström

LIVROS E ARTIGOS:

Série de reportagens que resgatam registros e a história da Comissão 
das Borboletas, a primeira expedição científica brasileira. Inclui 
documentários jornalísticos curtos sobre a comissão científica.

Conta a história de Darwin fazendo uso de ilustrações grandes e traço 
caricato, linguagem fácil, acessível e bem-humorada. A editora orienta a 
partir de 10 Anos, mas nossos monitores fizeram contação para públicos 
mais jovens em nossa experiência presencial da Mostra.

https://especiais.opovo.com.br/borboletas/
http://ref.scielo.org/jsg246 


Arqueologia e Pré-História
Portal Virtual
https://arqueologiaeprehistoria.com/

Site que reúne inúmeros registros gráficos do Brasil. Selecionamos sua 
coleção de ilustrações da Comissão das Borboletas, mas ressaltamos 
o site como ótima fonte para trabalhos pedagógicos das mais diversas 
disciplinas.

Brasiliana Iconográfica
Portal Virtual
https://bit.ly/3Cgb9DL

Site do museu que conta com material pedagógico para download 
e empréstimo e onde são oferecidos cursos para professores e 
educadores.

Museu de Zoologia da USP
Portal Virtual
http://mz.usp.br/pt/visitas/

Site produzido por pesquisadores da UNB que reúne relatos traduzidos 
e marcações dinâmicas no mapa-múndi sobre a viagem do Beagle.

Pelos Caminhos de Darwin
Portal Virtual
http://darwin.museuvirtual.unb.br/

SITES E PORTAIS:

Site de divulgação científica com muito conteúdo de mídias e reporta-
gens sobre Megafauna e povos originários das américas escrito por 
Paleontólogos e Arqueólogos de todo o Brasil.

https://arqueologiaeprehistoria.com/
https://bit.ly/3Cgb9DL
http://mz.usp.br/pt/visitas/
http://darwin.museuvirtual.unb.br/

