
Introdução 

Charles Darwin anotou no seu diário que tentilhões que viviam em ilhas diferentes de Galápagos tinham 

bicos diferentes. Ele também observou que o ambiente em cada uma das quatro ilhas era diferente uma 

da outra, mais especificamente, o tipo de comida disponível em cada ilha para os tentilhões era diferente. 

Ele desenvolveu uma hipótese de em algum momento da história, todos os tentilhões eram iguais, com 

pequenas variações nos bicos que fez com que alguns tipos de bicos se adaptassem melhor a certos tipos 

de alimento em cada ilha. Então, os tentilhões com tais bicos nas ilhas correspondentes sobreviveram e se 

reproduziram, ao contrário dos que não tinham o bico melhor adaptado para o alimento na ilha em 

questão. Vamos desenvolver um  experimento com quatro tipos de bicos  em quatro diferentes ilhas  

para demonstrar o que aconteceu nessas ilhas para que um tipo de bico predominasse. 

Pergunta: Como todos os tentilhões em cada uma das ilhas apresentaram um só tipo de bico? 

Materiais por grupo 

1 prato de plástico (representa o chão com alimento) 

1 copo de plástico (representa o estômago do pássaro) 

1 cronômetro 

Um alimento no prato para cada ilha: 

-Sementes para pássaros (Ilha A) 

-Uvas passas (Ilha B) 

-Elásticos atilho (Ilha C) 

-Clipes de papel (Ilha D) 

Uma das ferramentas abaixo: 

-Pinça 

-Grampo de cabelo 

-Prendedor de roupas 

-Palito de dente 

Procedimento 

1. O professor introduz o experimento, explicando o que vão fazer e relembrando conceitos de 

seleção natural e evolução. Escreva a pergunta do experimento no quadro, se quiser, peça para 

alguns alunos criarem uma hipótese que explica a pergunta e compartilharem com a turma.  



2. Comece o experimento. Alunos trabalham em duplas ou trios (no total, precisa haver 16 grupos de 

alunos). Cada dupla representa os pássaros com uma variação de bico de tentilhões que chegou em 

Galápagos e usa uma das ferramentas representando seu bico.  Existem quatro tipos de bicos e 

quatro tipos de alimentos para quatro ilhas. Cada ilha é representada pelo prato plástico com um 

tipo de comida. Copos plásticos representam o estômago dos animais. 

3. Divida os alunos em quatro grupos das ilhas A, B, C e D. Dentro de cada ilha, quatro grupo de alunos 

com quatro diferentes bicos estarão comendo um mesmo tipo de alimento. 

Observação: Você deve distribuir as quatro ferramentas para cada alimento/ilha. Exemplo: 

Ilha/alimento 1 recebe cada uma das quatro ferramentas. 

Observação 2: Se você não tem no mínimo 32 alunos na turma, você pode cortar o experimento para três 

ilhas (24 alunos no mínimo) ou fazer a simulação duas vezes com duas ilhas de cada vez (16 alunos no 

mínimo).  

4. O grupo procederá dessa forma: 

 Cada grupo recebe uma ferramenta, um prato com a comida daquela ilha, um copo e um 

cronômetro. Um membro do time usa o bico para pegar o máximo de comida possível e colocar no 

copo dentro de 10 segundos. A comida não pode ser tocada com as mãos. O segundo membro do 

time segura o copo firme. O professor cronometra o tempo para todos os grupos ao mesmo tempo. 

Outro membro do grupo troca de lugar com o primeiro e repete o procedimento, adicionando a 

comida ao copo. Então o grupo mede a quantidade de comida no copo e anota. A comida é 

devolvida ao prato. 

 Os quatro grupos de cada ilha comparam seus resultados e determinam qual será o número de 

pássaros na próxima geração, baseados nas Regras de Hereditariedade: 

 

Regras de Hereditariedade 

Os dois pássa os o  a e o  ua tidade de o ida são de la ados vitimados pela fome sem se                 

ep oduzi e                                                                                                                                                                                    

Os dois pássaros o  a aio  ua tidade de o ida são de la ados bem-sucedidos   e e e e  dois filhotes 
cada, com o mesmo tipo de bico                                                                                                                                                   

Os outros dois pássaros sobrevivem e recebem um filhote cada, com o mesmo tipo de bico 

 

 Essa nova geração vai consistir de dois pássaros para os pássaros declarados bem-sucedidos, 

nenhum pássaro para os pássaros que comeram menos comida e morreram de fome e dois 

pássaros para os pássaros remanescentes. Repita o procedimento de busca do alimento até que 

fique claro quais os quatro pássaros que irão dominar cada uma das quatro ilhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Resultados 

Imprima ou peça para os alunos anotarem essa tabela e completarem durante o experimento: 

Aspecto Geração 1 Geração 2 Geração 3 

Ilha e comida  

Tipo de bico  

Quantidade de comida    

Número de Pássaros    

 

6. Análise 

Imprima ou escreva essas perguntas no quadro para os alunos responderem individualmente e depois 

voluntários compartilham suas respostas com a turma e o professor comenta o experimento: 

 Qual o papel que você acha que a seleção natural tem na evolução do ser humano e de outros 

organismos? 

 Existem outros fatores envolvidos na evolução? 

 Por que você acha que existem tantas raças de cachorros? 

Explicação da atividade: O bico dos pássaros são a ferramenta que esses animais utilizam para capturar 

alimento. O mais adaptado  à comida disponível possui mais chances de sobreviver e de criar 

descendentes. As diferentes variações nos formatos dos bicos são um experimento da seleção natural. Só 

os pássaros com os bicos melhores adaptados ao alimento serão selecionados naturalmente para 

sobreviver nesse ambiente. 

Esses pássaros devem ter sido separados geograficamente durante um longo período de tempo. O lugar 

onde essas aves viviam deveria ter vários tipos de alimento de forma que os com o bico melhor adaptado 

tivessem mais herdeiros com o mesmo bico. Nos descendentes também haveria uma seleção dos melhores 

a cada geração para aperfeiçoamento do bico, levando a eventualmente, surgir um novo tipo de bico. 

As regras de hereditariedade dessa atividade não são realistas considerando que em uma geração não se 

herda características completas e a reprodução nesse modelo seria assexuada enquanto tentilhões 

reproduzem-se sexuadamente. Também a morte de uma população inteira com uma característica é irreal, 

mas permite demonstrar rapidamente o processo. A seleção natural é apenas um dos mecanismos em 

ação na evolução, existem vários outros. 
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