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Resumo

um fruto venenoso de um comestível.
-

nados, no caso, utensílios utilizados para cozinhar (panelinhas). Na segunda etapa o aluno entra em contato com
ca e marcadores genéticos.
É uma atividade voltada para o ensino médio e
participantes é de até quarenta alunos, divididos em grupos de cinco alunos.

Resumo
Esta atividade promove a discussão de critérios de

A atividade é indicada para o ensino fundamenmente, 20 minutos.

do que mais da metade dessas espécies são constituídas

versidade. Assim, um pesquisador que trabalha com uma
Norte pode comparar seus estudos com os de um pesquisador que trabalhe com a mesma ave na América do Sul.
tarefa complexa e frequentemente controversa. Diante
da necessidade de se desenvolver um sistema de clasmorcegos e aves seriam colocados na mesma categoria

A resposta:- qualquer um desses sistemas de clasDesde o surgimento, a espécie humana estabeleapenas para obter alimentos ou se proteger das intempéde tudo aquilo que a cerca. Uma das maneiras que o ser
humano encontrou, para melhor compreender o meio em

das por uma pessoa podem ser diferentes daquelas selecionadas por uma outra pessoa. Pensando nisso, surge
uma questão: como pesquisadores diferentes podem chegar à conclusão de que estão trabalhando com a mesma

como também os seres vivos. Dessa maneira, de forma
bem simplista, indivíduos de uma tribo poderiam separar
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Sugere-se que durante a atividade o(a) professor(a)

maior de pesquisadores.
1. Dividir os alunos em turmas de cinco.
2. Distribuir para cada turma:
1. Qual a base do critério de agrupamento adotapanelinhas (Figura 1).
- o procedimento da atividade
3. Por que os agrupamentos são diferentes de uma
de acordo com um critério por eles estabelecidos (cor,
tamanho, forma etc).
4. Comparar os agrupamentos feitos pelas diferentes turmas de alunos. Ressaltar e discutir com a classe os
critérios adotados por cada turma.
tos utilizando um novo critério.
6. Comparar os agrupamentos feitos pelas diferentes turmas de alunos. Ressaltar e discutir com a classe os
critérios adotados por cada turma.

Ilustração do conjunto de panelinhas coloridas e de diferentes formatos, que podem
ser usadas nesta atividade.
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-

guindo um critério idealizado pela equipe. Quan-

Resumo
Esta atividade é um estudo de caso a partir do qual
são simulados problemas enfrentados pelos pesquisado-

turmas. São iguais ou diferentes aos de outras tur-

similaridades de:
- morfologia externa (cor do corpo, distribui-

teve, é possível fazer uma nova subdivisão dos
divisão.

-

cor, por exemplo.
Uma outra turma pode ter escolhido o critério de

-

A atividade é indicada para o ensino médio e curcipantes é de até quarenta alunos, divididos em grupos de
mente, 20-30 minutos.

-

agrupado em panelas com furos e sem furos etc.
para outra porque cada uma usou um critério diferente
para agrupar as panelas.
Todos os critérios adotados pelas turmas para

cabo, em outro. Pode-se sub-agrupar as panelas com
cabo novamente considerando-se um novo critério, por
posto pelas características possíveis de se distinguir um

Como ocorre com a maioria das espécies do gênero Drosophila

das espécies do grupo repleta. Porém, quando se trata de
relacionar as espécies de Drosophila do grupo repleta

to é um.
mos com base em métodos comparativos, analisando as

-

caracteres, no entanto, quanto mais características forem
entre as espécies.
Esta atividade faz com que o aluno entenda que a
-

mossomos e marcadores moleculares
todos eles podem ser considerados. No entanto, em algu-

e se descreve.

1.
-

F, G
cas.
2.

Materiais
A, B, C, D,
E, F, G, sendo que cada um deles contém, externamente, o

Cada envelope contém internamente:
o cromossomo politênico com cores diferentes re-

Esta etapa é um estudo de caso e recomenda-se

1. Dividir os alunos em turmas de cinco.
2. Distribuir para cada turma os envelopes de B
a G
agrupadas e também o protocolo de procedimento. Note que o envelope A
alunos não abrirem os envelopes.
3.

las pela morfologia externa de acordo com um

B, C, D, E,
-

dos pela turma.
3. Abrir os envelopes e analisar algumas caractenos cromossomos politênicos (comparar a
sequência dos setores coloridos dos cromossomos).
4.
B, C, D, E, F, G segundo as características adicionais.
Imaginar que foi feita uma coleta no campo
lope A, muito semelhante às espécies acima:
estabelecidos.

1.
e tamanho dos cromossomos, em geral, constante nos indivíduos de uma mesma espécie.
2. As
cromossomos. Para que ocorra uma inversão,
-

das cerdas e pintas escuras, cor dos olhos, dis4. Pedir para os alunos abrirem os envelopes, si-

entre elas. Em Drosophila
xas dos cromossomos politênicos permitem o
reconhecimento preciso das sequências espe-

-

3. As características
podem ser diversas e variadas. No caso das drocaracterísticas como, por exemplo: cor dos

estão representados por cores diferentes.
6. Comparar os agrupamentos feitos pelas diferentes turmas de alunos. Ressaltar e discutir com a
classe os critérios adotados por cada uma.

critérios.
8. Distribuir para cada turma o envelope A e peenvelope, em um dos agrupamentos.
9. Discutir o critério utilizado pela turma para coloA em determinado agrupamento.

manho do corpo etc.
4. Quando se fala em
de uma determinada espécie, é preciso saber
uma consequência das coletas feitas em deterda região é certa, porém a ausência da mesma
te naquela determinada região.
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1.
de A a G
2. Quais foram os critérios utilizados para agrupar
B, C, D, E, F, G
3.
Comparar os critérios adotados e os agrupamentos obtidos pelas outras turmas.
4.

6.

-

são encontradas apenas em certos grupos de organismos,
enquanto outras são compartilhadas por quase todos os
precise discutir isso com os alunos nesta atividade, ao se

devido a uma origem ancestral em comum. As caractepados em conformidade com elas é o fato de compartilharem o mesmo estado de determinada característica.
Tomando como característica, por exemplo, a cor: o es-

àquele feito com base na morfologia externa e
ser vermelho escuro ou vermelho claro.
Quais foram os critérios utilizados para classiA em um deter-

-

8.

forma e tamanho dos cromossomos, em geral, constantes
entre os indivíduos de uma mesma espécie. Supor, por

9.

extremidade) e um par de cromossomos muito pequenos,
-

ANEXOS
A biologia evolutiva estabeleceu de forma inequívoca que todos os organismos evoluíram a partir de um

pequenos (FIGURA 2). Caso fosse analisada somente esta
-

de anos, e se preocupa com os mecanismos adaptativos
relacionados às características que favorecem a sobre-

pares de cromossomos acrocêntricos, um par de cromossomos metacêntricos, dois cromossomos pequenos (“pontos”) e um cromossomo X e um Y.
Em Drosophila, os cromossomos nas glândulas
salivares são excepcionalmente grandes (cromossomos

bandas dos cromossomos politênicos é constante para

seu comprimento, que permitem que determinadas re-

-

chamado politenia, continua ciclicamente durante todo
o desenvolvimento larval, tornando esses cromossomos

por duas quebras seguidas de fusão das extremidades do
-

sos dos processos evolutivos assumem que a ocorrência na-

seu portador. Uma vez assumido esse pressuposto, pode-se
dizer que, se uma espécie X tem a mesma inversão que a

a ocorrência de quebra e fusão dos cromossomos exatamenpode ter compartilhado um ancestral em comum com Y em

A
B

Esquema de um cromossomo politênico com segmentos de diferentes cores para facilitar a identi-

1. Cada envelope representa uma espécie de dro-

mais uma vez, não serem os mesmos dentre
as diversas turmas. Uma turma que optar pelo

do envelope corresponde à morfologia exterpor compartilhar a mesma inversão e outra tur-

2. Cada turma pode ter adotado características e
critérios diferentes, chegando a agrupamentos
diversos uma da outra. Neste ponto é imporrios, assim como a escolha das características
feita pelas diferentes turmas.
3.
tos. A turma que fez agrupamentos, por exemter agrupamentos diferentes daquelas que
agruparam pela cor do corpo.
4.
-

terísticas externas. Pode parecer confuso, mas
melhante a esta, pois a resposta nem sempre é

Provavelmente, os agrupamentos não serão
os mesmos e, intuitivamente as turmas devem
a cada característica, ou ainda optando pelos
terísticas coincidentes. Este é exatamente o
6. As turmas, provavelmente, devem adotar critérios semelhantes ao descrito na resposta à
pergunta anterior.
cionadas. A escolha desses parâmetros pode
testada a cada novo fato, podendo ser falseada
8. Sim. Determinadas características são mais
rentesco entre as espécies. Por exemplo, exis-
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de cromossomos metacêntricos ocorrem com
frequência nos organismos, não sendo, portanto, um marcador tão bom quanto as inver-

boa porque organismos tão distintos, como
morcegos e insetos, possuem asas. Somente a

do seu comprimento que permitem que determinadas re-

referem-se de uma maneira geral às
pequenas moscas que rodeiam as frutas muito maduras
gênero Drosophila pertencentes ao grupo repleta
-

o ter-

-

de 180 do segmento envolvido na inversão. Na inferênmesma inversão devem ser mais semelhantes entre si do
que aqueles que não a possuem.
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AaG
total de sete envelopes, de modo semelhante ao mostrado na Figura 8.
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Representação da morfologia externa das sete (A a G
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Cariótipos esquemáticos das sete espécies (A a G
recortar e colocar os cariótipos dentro dos envelopes correspondentes a cada uma das espécies.
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A a G)
com cores diferentes. Copiar, recortar e colocar os cromossomos dentro dos envelopes correspondentes.
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Ilustração para mostrar como são os sete envelopes que contém: a) externamente, o desenho de uma
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