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INTRODUÇÃO

As variedades de seres vivos em nosso planeta

têm fascinado a humanidade ao longo da

história. De acordo com as explicações

científicas, essa enorme variedade de espécie é

resultado de processos de transformação e

adaptação, que constituem a evolução biológica.
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As teoria de Lamarck e Darwin
FIXISMO X  EVOLUCIONISMO

Para os fixistas as espécies são fixas e imutáveis, enquanto
que para os evolucionistas as espécies modificam-se ao
longo do tempo.
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FIXISMO

Era uma doutrina ou teoria filosófica bem aceita no

século XVIII. O fixismo propunha que todas

as espécies, por poder divino, haviam sido criadas tal

como são, e permaneceriam assim, imutáveis, por

toda sua existência, sem que jamais ocorressem

mudanças significativas na sua descendência.
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TEORIAS FIXISTAS

Criacionismo: Deus é o criador de todas as

espécies.

Espontaneismo: os seres vivos se originam de

matéria inerte em condições especiais.

Catastrofismo: evolução por meio de catástrofes

causadas por intervenção divina.
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EVOLUCIONISMO

Estudo da origem das espécies e das modificações

sofridas ao longo do tempo.
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TEORIAS EVOLUCIONISTAS

Lamarckismo – Lamarck              Darwinismo - Darwin
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JEAN BAPTISTE LAMARCK

 Nasceu em 1 de agosto de 1744,

na cidade de Bazentin, na França.

 Morreu no ano de 1829, em Paris.

 Lamarck foi um dos pioneiros do

Evolucionismo.
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LAMARCKISMO

Lamarck defendia que os seres vivos provinham de outros

seres vivos e cada espécie ocupava um lugar na “escala

natural”.

A teoria da evolução elaborada por Lamarck em 1809

evidencia dois princípios:

 Lei do uso e do desuso;

 Lei transmissão dos caracteres adquiridos.
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LEI DO USO E DO DESUSO
As partes do corpo extensivamente usadas por um

organismo desenvolvem-se, e as que não são, atrofiam.

Exemplo:

Com o uso excessivo dos pés para nadar, o pato

desenvolveu membranas entre os dedos.
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LEI DA TRANSMISSÃO DOS CARACTES 

ADQUIRIDOS
As características que um organismo adquire ao longo da sua

vida, pelo uso e desuso, são transmitidas à sua descendência.

Exemplo:

Os espinhos adquiridos pelos cactos durante sua evolução são

transmitidos às gerações futuras.
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Segundo o Lamarckismo, a girafa, pelo hábito de se

alimentar de folhas altas, teve o pescoço gradualmente

alongado. Essa mudança teria sido transmitida às

gerações seguintes.
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Lamarckismo 

em resumo:

Modificação 
ambiental

Necessidade de 
adaptação

Novo comportamento

Lei de uso e 
desuso

Desenvolvimento ou 
atrofia de um órgão

Modificação no 
organismo

Lei da herança dos 
caracteres 
adquiridos

Transmissão da 
característica aos 

descendentes

O meio é um agente 
indutor de modificações 

herdáveis
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Críticas ao Lamarckismo

 A lei do uso e desuso não é verdadeira em todas

as situações e os órgãos desenvolvidos pelo uso

sofrem regressão quando deixam de ser usados.

 As características adquiridas ao longo da vida por

um ser vivo afetam apenas a sua parte somática, e

não o material genético, ou seja, não são

transmitidas à sua descendência.
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CHARLES ROBERT DARWIN

 Nasceu em 12 de fevereiro

de 1809, em Shrewsbury, Inglaterra.

 Morreu em 19 de abril de 1882,

em Downe, Kent, Inglaterra.

 Estudou medicina e teologia, mas foi

na botânica e geologia que obteve Reconhecimento.
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 Darwin viajou cinco anos pelo

mundo, a bordo do “Beagle”.

 Percorreu o mundo coletando

fósseis, animais e plantas.

 Após vinte anos de estudo

publicou “ A origem das

espécies”, que serviu de base

para comprovar sua teoria.
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Viagem do Beagle, 1831 - 1836
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Viagem do Beagle, 1831 - 1836

Mapa da “Viagem do Beagle” , uma viagem de circunavegação com
Charles Darwin, com os seguintes pontos de parada: 1 Plymouth - 2
Tenerife - 3 Cabo Verde - 4 Bahia - 5 Rio de Janeiro - 6 Montevideu -
7 Ilhas Falkland - 8 Valparaiso - 9 Callao / Lima - 10 Galapagos - 11
Tahiti - 12 Nova Zelândia - 13 Sydney - 14 Hobart - 15 King George's
Sound – 16 Ilhas Cocos (Keeling) - 17 Mauritius - 18 Cidade do
Cabo - 19 Bahia - 20 Açores
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DARWINISMO

Os aspectos principais da teoria de Darwin:

 As diversas formas de vida surgiram de ancestrais

comuns por modificações na descendência.

 O mecanismo de modificação é a seleção natural.

 Indivíduos de uma mesma espécie apresentam

variações.
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 Organismos com variações favoráveis às

condições do ambiente onde vivem têm maiores

chances de sobreviver e deixar descendentes.

 Assim, ao longo das gerações, a atuação da

seleção natural sobre os indivíduos melhora ou

mantém o grau de adaptação destes ao meio.
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Darwin era altamente experimentalista e iniciou uma

grande discussão sobre as leis que regem a

evolução.

Alguns fatores influenciaram sua obra:

 Dados geológicos (Lyell);

 Dados demográficos (Malthus);

 Dados biogeográficos (colhidos nas suas viagens

aos trópicos).
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Durante sua viagem, na Argentina, Darwin encontrou fósseis de

mamíferos já extintos e observou que eram muito semelhantes

aos atuais. E percebeu que dentre os atuais também havia

diferenças dependendo do local onde eram encontrados.
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Segundo o Darwinismo, existiam girafas de pescoço

longo e pescoço curto. As de pescoço longo, por terem

mais chance de alcançar o alimento alto, sobreviviam,

deixando semelhantes.
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Comparação das teorias de Lamarck e Darwin em 

relação ao pescoço das girafas

Lamarckismo – o esforço

conduziu ao crescimento dos

pescoços e esta característica foi

passada à descendência.

Darwinismo – As girafas de

pescoço mais comprido

conseguiram alimentar-se melhor

do que as outras e, como tal,

deixaram mais descendentes.
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 Na época em que Darwin

sugeriu sua teoria

evolucionista foi muito

criticado, pois na Bíblia

estavam presentes as

ideias fixistas. Muitas

charges foram criadas

para desqualificar Darwin

e sua teoria.
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 A teoria de Darwin passa a ser aceita pelo meio

científico apenas no século XX, depois das

descobertas de Mendel sobre a transmissão

hereditária de caracteres.

 Somente em 1997, a teoria recebeu anuência do

representante máximo da Igreja Católica, o

Papa João Paulo II.
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Darwin x Lamarck

Lamarck – evolução linear

x

Darwin – evolução ramificada com um ancestral comum

Lamarck – o meio gera a variação

x

Darwin – o meio seleciona uma característica que já 

apresenta variação
32
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Big Bang, 

• Há 4,5 bilhões de anos, “O Big Bang”
proporcionou a expansão do universo, a
partir de seu estado inicial de alta
compressão, numa explosão repentina, que
deu origem aos planetas, estrelas e etc;

• segundo esta teoria, complexos orgânicos se
agregaram dando origem ao primeiro ser
vivo.

Formação de aminoácidos

Formação de proteínas

Formação de coacervados

Obtenção de energia

Capacidade de reprodução

Aparecimento de autótrofos

Predomínio de autótrofos

Aparecimento de aeróbios
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Compress%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Explos%C3%A3o
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https://www.youtube.com/watch?v=guWVbLW-MR4



A Teoria sintética da evolução ou Neodarwinismo foi
formulada por vários pesquisadores durante anos de
estudos, tomando como essência as noções de Darwin
sobre a seleção natural e incorporando noções atuais de
genética. A mais importante contribuição individual da
genética, extraída dos trabalhos de Mendel, substituiu o
conceito antigo de herança, através da mistura de sangue
pelo conceito de herança através de partículas: os genes.

Complemento ao Darwinismo – baseado na genética
Mendeliana

Imagem: Bateson, William / 

Princípios de hereditariedade de 

Mendel: A defesa / 1902 / Public

Domain

37

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Gregor_Mendel_Monk.jpg

