
A Teoria da Evolução

e o Mecanismo da

Seleção Natural



"Não tenho dúvidas de que a visão que a maioria dos
naturalistas possui, e que eu previamente também

tinha, de que cada espécie foi criada
independentemente, é errônea. Estou totalmente

convencido de que as espécies não são imutáveis; mas
que aquelas que pertencem ao que chamamos do mesmo

gênero são descendentes diretas de alguma outra
espécie, geralmente extinta, da mesma forma que as

variedades reconhecidas de qualquer espécie são
descendentes daquela espécie. Além disso, estou

convencido que a Seleção Natural é o meio principal,
mas não exclusivo, de modificação."

Charles Darwin. 
 Sobre a Origem das espécies por meio da selação natural

Será?



ANAXIMANDRO 
(610-546 A.C)

Afirmou que a vida havia se desenvolvido
originalmente na água (ou da lama do
mar), progredindo daí para a terra.

JOHN NEEDHAM
(1713-1781)

Realizou experiências com caldos
nutritivos para provar a geração
expontânea, ou abiogênese.

GEORGES-LOUIS LECLERC,
CONDE DE BUFFON
(1707-1788)

Considerado como um dos grandes
naturalistas, afirmando existir
semelhanca entre os homens e
macacos, influenciando os pensamento
de Darwin sobre a ancestralidade
comum.



Jean-Baptiste Lamarck

Primeira tentativa de expor uma teoria da evolução dos
seres vivos.

Philosophie zoologique (1809)

Para lamarck, mudanças no ambiente, provocavam mudanças
no comportamento dos seres vivos.
As mudanças no comportamento, fazem o indivíduo usar um
órgão com maior ou menos intensidade.

1ª Lei:  O uso pode provocar o aumento ou diminuição
no órgão.

2ª Lei:  essas mudanças podem ser herdadas.

Lei do uso e desuso

Transmissão das características
 adquiridas





August Weismann (1834-1914) era crítico

ferrenho das ideias de Lamarck. Ele realizou

um experimento em que cortou rabos de

ratos por 5 gerações para observar os

efeitos. Ele escreveu: "901 indivíduos foram

produzidos em 5 gerações  de pais mutilados

artificialmente, no entando, não há um único

exemplo de rabo rudimentar ou outro

anormalidade desse órgão".

Fonte:
 TOLLEFSBOL,  TRYGVE (2017 ) .  HANDBOOK OF EPIGENETICS:  THE NEW MOLECULAR AND MEDICAL

GENETICS.  ELSEVIER SCIENCE.  P .  234 .  ISBN 978 -0 -12 -805477 -2 .  ORIGINALLY PUBLISHED IN
WEISMANN'S 1889  ESSAYS UPON HEREDITY.



Charles Darwin

O livro publicado "A Origem das espécies" (1859)

foi uma reflexão das observações de sua viagem

com o Beagle e influenciadas pelas teorias e ideias

de alguns naturalistas e filósofos da época.

As ideias a respeito da evolução não brotaram
simplesmente da mente de Charles Darwin.

(1800 - 1882)

Ancestralidade
 
comum

S e l e ç ã o
n a t u r a l



"Quanto as causas da modificação, procurou-as ele (Lamarck) em parte na ação
direta das condições físicas da existência, nos cruzamentos das formas já

existentes, e sobretudo no uso e desuso, isto é, nos efeitos do hábito. [...] ora,
como todas as formas de vida também tendem ao aperfeiçoamento, ele explica a

existência dos organismos muito simples  pela geração espontânea". 

Charles Darwin (A Origem das espécies)

Conde de Buffon

Erasmus Darwin

Também
Influenciaram

O ambiente causa

a mudançao

O ambiente seleciona

os mais aptos



"[...] M. Wallace, que
estuda atualmente a
história natural do
arquipélago malaio,
chegou a conclusões

idênticas às minhas sobre
a origem das espécies. 

Já havia na época a ideia da
“sobrevivência do mais

apto”. Ela foi conceituada
pelo filósofo inglês Herbert

Spencer (1820-1903).
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Charles Darwin (A Origem das espécies)

BOLSANELLO, Maria Augusta. Darwinismo social, eugenia e racismo
"científico": sua repercussão na sociedade e na educação brasileira.

Educ. rev.,  Curitiba ,  n. 12, p. 153-165,  Dec.  1996 .   

Fonte:

Darwin apl icou a doutrina de

Malthus ao reino animals e

vegetal .



A viagem no Beagle



Galápagos

A diversidade de vida observada nas ilhas, fez

Darwin duvidar da imutabilidade das espécies,

crença que existia na época.





Algum indivíduos tem
características mais
vantajosas, pois os
indivíduos de uma
população não são

iguais. A seleção natural
preserva o indivíduos

que sobrevivem e
produzem

descendentes.

Princípios

Nem todos os

indivíduos nascidos

em uma população

sobrevivem. Por

isso o tamanho da

população se

mantem constante.

Os descendentes

herdam as caractrísticas

vantajosas dos pais que

também não são

idênticas entre si, isso

favorece o indivídua a

sobreviver a selação

natural.





modelo
criacionista

O modelo criacionista, ao contrário do que muitos pensam, não tem problemas em
aceitar os conceitos da seleção natural, porque é algo observável.
A seleção natural é um fato observável que participa do processo  de variação e
especiação dos tipos originais de animais criados por Deus.
Na verdade, o conceito de seleção natural foi exemplificado em 1835 por um Naturalista
criacionista, Edward Blyth.
A dificuldade tem a ver com as chamadas diversificações de alto nível, ou
macroevolução.



modelo
criacionista

Enquanto o modelo evolucionista considera as mutações e a seleção natural como forças
primárias da evolução entre os grandes grupos, no modelo criacionista, a seleção natural
tem papel de preservar os indivíduos mais adaptados e eliminar aqueles que não o são.
A seleção natural não cria variedade, ela seleciona a variedade já existente.
Para que a evolução darwiniana ocorra, é necessário surgimento de informação nova
informação.
O que é observável é que a informação já existente é modificada e não criada.



modelo
criacionista

Ao abordar o tema do criacionismo, não deve ser feito de forma a criticar
o modelo da evolução, até porque, há aspectos dessa teoria que estão de

acordo com a visão criacionista. Deve ser sempre feito de forma a
estimular o aluno a ser questionador e usar o senso crítico para

considerar hipóteses alternativas.
 


