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Evolução em ação 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, os objetivos estão relacionados a conceitos de seleção natural e 

especiação. O estudante, a partir de uma atividade investigativa, terá a oportunidade de evidenciar o 

processo de seleção natural em diferentes ambientes. Além disso, obterá uma melhor compreensão 

dos processos evolutivos que levam ao surgimento de novas espécies.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conceituar seleção natural por meio de simulações e estudos de caso. 

• Compreender os mecanismos que causam a seleção natural e a relevância das pressões 
seletivas nos resultados desse processo. 

• Identificar a importância dos processos evolutivos na especiação. 
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Competências gerais e específicas (BNCC) 

 Competências 

Gerais 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 
sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

Específicas 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos 
ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as 
relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza. 

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências 
da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e 
socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios 
éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.  

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Ideias evolucionistas 
(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da 
seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo 
reprodutivo. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Refletindo sobre a seleção natural 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro integrantes.  

Recursos e/ou material necessário: cartolinas nas cores marrom, branca e cinza, molde de coelho, tesoura com pontas 

arredondadas.  

Inicie a aula organizando os estudantes em grupos e distribuindo os materiais necessários para 

a investigação. Utilizando o molde de coelho, peça aos estudantes que recortem pelo menos 14 

coelhos de cada cor (marrom, branco e cinza) para cada grupo. Com os coelhos prontos, distribua uma 

cartolina inteira para cada grupo e certifique-se que todas as cores tenham sido distribuídas, dessa 

forma todos os grupos deverão ter 42 coelhos de cores variadas e uma cartolina inteira apenas de uma 

cor. Em seguida, explique que as cores dos coelhos representam variedades de pelagem, enquanto a 

folha de cartolina inteira representa o ambiente; cada cor corresponde à cor predominante do 

ambiente, por exemplo, a cinza corresponde a um terreno rochoso, a branca a um ambiente com neve 

e a marrom a um ambiente com solo, galhos e folhas secas.  

Peça aos estudantes para imaginarem que esse cenário corresponde a um ambiente real, e 

então pergunte quais coelhos eles supõem que seriam mais predados em cada grupo e o porquê. 

Anote as hipóteses levantadas no quadro de giz. 

Em seguida, explique que cada grupo fará uma simulação nesses ambientes de acordo com as 

seguintes etapas.  

1. Dois integrantes do grupo devem fechar os olhos, enquanto um integrante distribui 
aleatoriamente 12 coelhos sobre a cartolina (4 de cada cor). 

2. Ao abrirem os olhos, esses estudantes devem pegar o primeiro coelho que visualizarem, 
simulando uma predação. 

3. Em seguida, os estudantes devem contar quantos indivíduos de cada cor há no ambiente e 
adicionar mais dois coelhos da mesma cor que o grupo de coelhos com maior número de 
indivíduos. Caso duas cores tenham o mesmo número de coelhos, deve-se adicionar um de 
cada cor correspondente.  

4. Esses procedimentos devem ser repetidos por 5 vezes, e, cada vez que dois integrantes 
fecharem os olhos, outro embaralhará os coelhos sobre a cartolina. 

5. Ao final de cada rodada (depois da adição dos dois novos coelhos), o grupo deve contar 
novamente as variedades de coelhos e registrar os dados. As anotações podem ser feitas 
em forma de tabela, como sugerida a seguir: 
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Cor do ambiente 

Rodadas Número de coelhos 
com pelagem 

branca 

Número de 
coelhos com 

pelagem cinza 

Número de coelhos 
com pelagem 

marrom 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

 

Concluída a dinâmica por todos os grupos, discuta com a turma os resultados obtidos, 

promovendo questionamentos como:  

• Houve diferença entre os resultados obtidos pelos grupos? Por quê? 

• A hipótese levantada inicialmente foi confirmada? 

• Que dados a confirmam ou a refutam? 

• Os coelhos mais parecidos com o ambiente têm alguma vantagem em relação aos demais? 

• Essa simulação representa bem a realidade? Quais são as vantagens e as desvantagens das 
simulações?  

Conforme os estudantes forem fazendo suas inferências, registre-as no quadro de giz em 

forma de tópicos e depois sistematize as concepções dos estudantes, relacionando-as ao processo de 

seleção natural. Sob essa perspectiva, são esses indivíduos que apresentam características vantajosas, 

caso da camuflagem, que lhes propicia maior capacidade de obter alimento, maior eficiência 

reprodutiva e menor chance de predação. Ao se reproduzirem, geram, então, indivíduos que, 

semelhantes a eles, estarão mais adaptados ao ambiente em que vivem. Ressalte, nesse momento, a 

influência da pressão seletiva, relacionando esse tópico com os resultados que cada grupo obteve. 

Direcione a discussão para o tema de que populações iniciais de uma mesma espécie podem passar a 

ter características predominantes diferentes de acordo as pressões seletivas atuantes ao longo das 

gerações, por exemplo, apesar de os grupos terem começado a simulação com populações idênticas, 

espera-se que, para cada grupo, o número de coelhos da mesma cor do ambiente seja maior que os 

demais tipos. Isso porque, devido à pressão seletiva da predação, os indivíduos de coloração diferente 

do ambiente são mais facilmente identificados e, portanto, predados. Esses conceitos serão 

importantes para o entendimento de especiação abordado na próxima aula. 
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Aula 2 – O processo de especiação 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em suas carteiras organizadas em fileiras.  

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis ou caneta, imagem impressa ou digital de mariposas claras e escuras 

da espécie Biston betularia se possível. 

Inicie a aula apresentando aos estudantes o caso das mariposas (Biston betularia) de 

Manchester, cidade localizada ao norte da Inglaterra, história divulgada desde a década de 1950 como 

exemplo de seleção natural. Trata-se de um exemplo de aumento populacional das variedades mais 

escuras em relação às mais claras dessa mesma espécie. Isso teria ocorrido em função do aumento da 

poluição atmosférica em decorrência da expansão industrial no século XIX, o que causou a mortalidade 

dos liquens das árvores nas quais essas mariposas pousavam. Estando os troncos mais escurecidos, as 

mariposas claras eram facilmente predadas por pássaros e passaram a reduzir em número. O inverso 

ocorreu com as mariposas escuras. Explique que nesse período as mariposas escuras foram 

selecionadas positivamente em relação às mariposas claras, pois conseguiam se camuflar melhor nas 

árvores. Décadas depois, com a criação de normas para o controle de poluição, os liquens voltaram a 

crescer nas árvores e, com o passar dos anos, o número de mariposas mais claras voltou a aumentar. 

Embora esse exemplo tenha sido criticado, atualmente ele é bem aceito. Se possível, leve algumas 

imagens das mariposas para a turma. Sugerimos, também, que acompanhe a explicação com a 

elaboração de esquemas no quadro de giz para facilitar o entendimento do exemplo apresentado. 

Após a apresentação desse exemplo, pergunte aos estudantes quais são as semelhanças desse 

caso com a dinâmica realizada na aula anterior. Se necessário, faça esse raciocínio junto com a turma, 

explicando que na seleção natural os indivíduos que apresentam características mais vantajosas em 

certo ambiente têm maiores chances de sobrevivência e de reprodução, transmitindo aos descentes 

suas características hereditárias. 

É importante mencionar que a seleção natural é apenas um dos processos evolutivos, mas que 

existem outros. O acaso, por exemplo, pode ser mencionado como um fator. Comente que em eventos 

como explosões vulcânicas há mortalidade e sobrevivência de indivíduos ao acaso, sem que haja 

relação com a adaptação, diferentemente da seleção natural. Apesar de ser importante mencionar a 

existência de outros processos evolutivos, não é necessário aprofundá-los nesse momento. 

A partir disso, introduza o processo de especiação usando como exemplo a especiação por 

isolamento geográfico e deixando claro que existem outros mecanismos de especiação. Explique que 

a especiação é um processo que leva à formação de espécies a partir de uma espécie inicial. Na 

especiação geográfica, que será o exemplo a ser discutido, esse processo ocorre pela separação de 

uma população inicial em duas ou mais, que deixam de se reproduzir entre si. Assim, as populações 

separadas passam a ter histórias evolutivas próprias, sem fluxo genético entre as demais populações. 

Sendo assim, mutações que ocorrem em uma população não são transmitidas às demais. Além disso, 

a seleção natural vai agir sobre cada população de maneira diferente, pois as pressões seletivas serão 
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distintas, favorecendo características mais vantajosas em cada situação. Dessa forma, ao longo do 

tempo, as populações podem ir se diferenciando a ponto de se tornarem novas espécies.  

À vista disso, aproveite para complementar o assunto comentando a respeito do caso do 

wallaby, um pequeno marsupial semelhante ao canguru. Apesar dos marsupiais wallaby serem 

originários da Austrália, país do hemisfério Sul, há uma população na ilha de Oahu, no Havaí, estado 

norte-americano, localizado em um arquipélago no meio do oceano Pacífico. A população que ocorre 

no Havaí é composta de algumas centenas de indivíduos, todos eles descendentes de um único casal 

australiano que teria sido levado para um zoológico havaiano, do qual fugiu em 1916. Contudo, várias 

gerações depois, estudos indicam que essa população havaiana já apresenta algumas características 

genéticas diferentes das populações australianas. Nesse contexto, o isolamento geográfico e a ação de 

diferentes pressões seletivas estão contribuindo para que a população de wallabies havaianos se 

diferencie das populações australianas. Ao apresentar esse caso para os estudantes, pergunte o que 

poderá acontecer ao longo dos anos. É esperado que eles indiquem a possibilidade de surgimento de 

uma nova espécie devido a esse isolamento geográfico e aos processos evolutivos distintos que 

ocorrem nos dois locais. 

Depois dessa explicação, ilustre o processo de especiação com a confecção de um cladograma 

no quadro de giz, para representar as relações filogenética entre os seres vivos, solicitando que os 

estudantes registrem as informações em seus cadernos. Sugerimos que, nesse momento, retome mais 

uma vez a atividade realizada na aula anterior, utilizando a simulação como forma de ilustrar o processo 

de diferenciação das populações por isolamento geográfico até o surgimento de uma nova espécie.   

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

estudantes, assim como a participação coletiva. 

Após a realização das atividades e o acompanhamento em classe acerca do assunto, espera-

se que os estudantes tenham entendido o processo de seleção natural, a relevância do ambiente no 

resultado desse processo (aula 1) e um dos processos de especiação, no caso, a geográfica (aula 2). 

Com relação às competências relativas ao trabalho coletivo, observe se os estudantes se 

mostraram comprometidos ao desempenhar as atividades, se foram capazes de ouvir opiniões 

distintas, de se posicionar respeitosamente, de trabalhar de forma colaborativa e de chegar a acordos 

ao se envolverem em conflitos. 

Como forma de autoavaliação os estudantes podem responder às seguintes perguntas:  

• O que mudou em relação ao que eu pensava a respeito de como surgem as espécies?  

• O que eu compreendi a respeito de uma espécie poder dar origem a outra? 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

1º bimestre – Sequência didática 3 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Explique a relação da seleção natural com adaptação. 

2. Por que populações semelhantes de uma mesma espécie podem passar a apresentar 
características bastante distintas quando submetidas a ambientes diferentes.  

3. Explique o processo de especiação geográfica por meio de um esquema. 

 

Gabarito das questões 

1. A seleção natural depende das pressões seletivas do ambiente, as quais selecionam indivíduos com 
características favoráveis nesse ambiente, que apresentam maiores chances de sobrevivência e 
reprodução, portanto, maiores chances de transmitirem essas características às próximas 
gerações. Dessa forma, as características dos descendentes serão adaptadas ao meio em que 
vivem.   

2. Ambientes diferentes podem apresentar pressões seletivas distintas, ou seja, o processo de 
seleção natural ocorrerá de maneira diferente em cada local, o que pode resultar na diferenciação 
entre as populações no decorrer das gerações. 

3. Espera-se que os estudantes representem uma população ancestral que se divide em duas, cada 
uma delas pode dar origem a uma espécie. 


