
 

Material complementar para orientação da Sistematização 
Ideias evolutivas: aproximações e divergências 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para a etapa da Sistematização, sugere-se atenção aos conceitos abaixo: 
 

● Indique que as explicações para a origem destas estruturas estão 
baseadas aqui na Teoria Evolutiva da seleção natural, proposta por 
Charles Darwin e Alfred Russel Wallace no século 19 
(ela já foi trabalhada no Plano CIE9_10VE04).  

● Relembre com os alunos que os peixes ocupam diversos locais do planeta 
e, assim, possuem corpos adaptados ao deslocamento em seus diferentes 
habitats. Na teoria da seleção natural propõe-se que os peixes possuem 
um ancestral comum do qual os demais originaram-se. A partir dele é que 
houve uma diversificação dos peixes, com a ocupação de diferentes 
ambientes aquáticos. 

● Esta diversificação foi um processo lento e gradual, que envolveu muitas 
gerações de indivíduos e originou as diferentes espécies que vemos hoje. 
Este mesmo processo pode ser expandido para todos os demais 
vertebrados, por exemplo, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.  

● Com base na seleção natural pode-se propor o seguinte caminho: havia 
diferentes indivíduos de um vertebrado em um mesmo ambiente, 
possivelmente, aquático. Estes animais deveriam ser muito parecidos com 
os peixes que conhecemos hoje, os quais possuem nadadeiras adaptadas 
ao nado. Porém, segundo a seleção natural, indivíduos de uma certa 
espécie de peixe que possuía nadadeiras que conseguiam suportar seus 
corpos para que eles “andassem” pelo fundo conseguiram sobreviver com 
mais facilidade em um certo local  e, assim, garantiram sua sobrevivência 
dentro da espécie.  

● Assim, um grupo de peixes com “nadadeiras andantes” foi sendo 
selecionado pelo ambiente e, com o passar do tempo e de diversas 
gerações, foi se tornando cada vez mais numeroso. Com o passar de 
muitas gerações, teria surgido o peixe-morcego.  

● Desta forma, o meio onde os indivíduos vivem foi o fator responsável por 
selecionar as características mais favoráveis à sobrevivência. Os indivíduos 
com características mais favoráveis têm mais chance de sobreviver, 
chegar até a idade adulta, gerar descendentes e, assim, esta característica 
pode continuar existindo. Porém, o processo de evolução não parou por 
aí. Os processos de seleção natural continuaram ocorrendo, inclusive 
sobre populações de peixes-morcego, que podem, ao longo de diversas 
gerações, ter contribuído para a origem de outras espécies de 
vertebrados, como anfíbios.  

● Desta forma, os vertebrados possuem um ancestral comum, e as 
diferentes estruturas de locomoção que apresentam originaram-se de 
processos de seleção natural. Para exemplificar esta situação, uma 
metáfora foi feita aqui, em que os alunos usaram basicamente os mesmos 
materiais para produzir peixes diferentes, representando a ideia de um 
peixe comum (“material comum”) que originou peixes com diferentes 
estruturas de locomoção. Nem todos usaram todos os materiais (todas as 

 



 

estruturas), e isso também ocorre no processo de seleção, em que há 
diferenças entre as estruturas dos organismos, mesmo quando há uma 
ancestralidade compartilhada entre eles.  

● No processo de seleção natural não há a intencionalidade de criação que 
ocorreu em nosso exercício (com o tipo de locomoção sendo escolhido 
antes da definição das características do animal). Relembre-os que na 
natureza o processo de seleção natural depende diretamente das 
características do meio onde ocorre.  

● Os órgãos que possuem a mesma origem, mas que hoje apresentam 
formatos adaptados a diferentes tipos de atividade (como, no nosso 
exemplo, a locomoção) são chamados de órgãos homólogos.  

● Os órgãos homólogos são evidências que nos ajudam a entender as 
possíveis aproximações e divergências (“afastamentos”) durante o 
processo de evolução dos seres vivos.  

● A imagem do slide ajuda a identificar órgãos homólogos entre diferentes 
animais vertebrados. Pode-se notar que as estruturas de mesma cor 
possuem a mesma origem (assim como os materiais dos nossos “peixes”), 
porém elas se diversificaram com o passar dos processos evolutivos, 
aparecendo de maneiras diferentes entre os diferentes animais (assim 
como nos “peixes” construídos pelos grupos).   

● Caso esteja usando projeção, peça que os alunos registrem os slides de 
Sistematização em seu caderno, como material de estudo. Caso possua 
impressora, entregue a eles cópias dos slides ou de alguns trechos deste 
documento de Sistematização, para que colem em seus cadernos. Você 
também pode registrar os conteúdos dos slides no quadro e pedir que 
copiem em seus cadernos. 

● Indique que outros processos relacionados a esta teoria evolutiva serão 
aprofundados em aulas posteriores. Você pode finalizar o trabalho 
sugerindo à gestão escolar uma exposição dos peixes construídos junto 
com as explicações do que foi debatido nesta aula para que outras turmas 
da escola vejam o que os alunos construíram em seus grupos. Lembre-se 
de deixar um tempo da aula disponível para a reorganização  da sala. 
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Imagem de órgãos homólogos, 
evidências dos processos  de 
evolução. 
Crédito das imagens Wikimedia Commons 

   

 


