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1) Introdução

Evolução é o processo de transformações hereditárias e adaptações que
vem ocorrendo nos seres vivos desde que surgiram no planeta Terra.

(MUDANÇA AO LONGO DAS GERAÇÕES)

o Evolução = Fato
o Ciência que estuda a evolução = Biologia Evolutiva

Evolução

“Nada em Biologia faz sentido exceto à luz da evolução”. 
Theodozius Dobzhansky



2) Fixismo (Criacionismo)

 Até o século XVIII

o Todos os seres vivos foram criados por um ser supremo “Deus”.
o Uma vez criadas as espécies eram imutáveis (fixas).

O criacionismo não é científico,
pois baseia-se em um conjunto de
dogmas “verdades” consideradas
inquestionáveis, que não admitem
alternativas de interpretação.

Evolução



Evolução
3) Lamarckismo

 1809 (Publicação do livro Filosofia Zoológica)

o Início das ideias evolucionistas.
o Lamarck formulou uma teoria para explicar como que as

espécies se modificavam ao longo do tempo.

IDEIAS CENTRAIS:

- Modificações lentas e graduais 
- Ambiente ativo (induz as modificações)
- Tendência ao aumento de complexidade
- Seres vivos originados por geração espontânea
- Progressão orgânica ou linear (Transformismo)
- Não há ancestralidade em comum

Jean-Baptiste Antoine de Monet 
(Lamarck) 1744-1829
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o Início das ideias evolucionistas.
o Lamarck formulou uma teoria para explicar como que as

espécies se modificavam ao longo do tempo.

Evolução

Outras ideias de Lamarck que ficaram famosas 
por receberem duras críticas:

I. Lei do uso e desuso

II. Lei da herança dos caracteres adquiridos

Jean-Baptiste Antoine de Monet 
(Lamarck) 1744-1829



3) Lamarckismo

 Lei do uso e desuso

o Uma necessidade de adaptação ao meio pode fazer com que um órgão
seja mais utilizado (uso) e este tende a se desenvolver ao longo do
tempo.

o Ao contrário, se um órgão for pouco exigido (desuso), tende a se atrofiar.

Evolução

Com o uso excessivo dos pés para nadar, o pato 

desenvolveu membranas entre os dedos.



3) Lamarckismo

 Lei do uso e desuso

o Uma necessidade de adaptação ao meio pode fazer com que um órgão
seja mais utilizado (uso) e este tende a se desenvolver ao longo do
tempo.

o Ao contrário, se um órgão for pouco exigido (desuso), tende a se atrofiar.

Evolução

Se analisarmos o tecido 
muscular, de fato, isso corre.

O uso intenso do tecido causa 
hipertrofia e o desuso 

prolongado leva a atrofia.



3) Lamarckismo

 Lei da herança dos caracteres adquiridos

o As características adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso seriam
transmitidas à descendência ao longo das gerações.

Evolução

Alteração 
no 

ambiente

Necessidade 
de adaptação

Estrutura 
mais exigida

Estrutura 
menos 
exigida

Estrutura se 
desenvolve

Estrutura se 
atrofia

Característica 
transmitida aos 
descendentes

Característica 
transmitida aos 
descendentes

USO

DESUSO

Ambiente Ativo
(INDUZ A MUDANÇA)

O meio é um agente indutor de 
modificações herdáveis



3) Lamarckismo

 Exemplificando a teoria de Lamarck

Evolução

I. As girafas ancestrais possuíam o pescoço curto.
II. Com o passar do tempo o ambiente mudou e as folhas passaram a se localizar em galhos 

mais altos.
III. Para alcançar as folhas as girafas esticavam constantemente o pescoço.
IV. Devido ao uso o pescoço passou a ficar cada vez mais comprido.
V. E essa característica foi passada para os descendentes que nasciam com pescoço comprido.
VI. Com o passar das gerações, surgiram as girafas atuais.



3) Lamarckismo
 Erros de Lamarck

I. Lei do uso e desuso não é verdadeira em todas as situações.

II. Hoje sabemos que somente modificações a nível de gametas são
transmitidas aos descendentes.

III. As modificações citadas por Lamarck em sua teoria ocorrem em
células somáticas.

IV. Dessa maneira, características adquiridas ou perdidas durante a vida
de um organismo não são transmitidas à descendência.

Evolução

Mãe Pai
Filho

Se a teoria 
fosse 

verdadeira...
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Se a teoria 
fosse 

verdadeira...



4) Darwinismo 

 1859 (Publicação do livro “A origem da espécies”)

o Charles Darwin
o Nasceu em 1809 na Inglaterra
o Publicou em 1859 o livro “A origem das espécies” que contém sua

teoria sobre a evolução, denominada seleção natural.

Evolução

Charles Darwin
1809-1882

Livro: A origem das 
espécies

A teoria de Darwin causou enorme
polêmica na época e foi muito
combatida, principalmente por
membros da igreja.



4) Darwinismo 

 Charles Darwin

o Explicou a evolução usando fenômenos e processos que qualquer um
poderia observar na natureza

o 1861 – “Lamarck foi o primeiro a tirar conclusões excitantes que
despertaram a minha atenção em relação às mudanças do mundo
orgânico.”

o Baseou-se na teoria do economista Thomas Malthus:

“Pessoas sem restrições aumentam geometricamente.
A subsistência só aumenta apenas aritmeticamente“

A população cresce, mas o ambiente
(recursos) é o limite!

Evolução



4) Darwinismo 

 Charles Darwin

Evolução

IDEIAS CENTRAIS:

- Ideia de ancestralidade em comum

- Seleção Natural

- Ambiente ativo (seleciona os mais aptos)

- Adaptação dos seres vivos

- Indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações



4) Darwinismo 

 Charles Darwin

Evolução

PRESSUPOSTOS PARA A EVOLUÇÃO:

- VARIABILIDADE

- ADAPTAÇÃO (Sucesso reprodutivo)

- HERDABILIDADE OU HEREDITARIEDADE



4) Darwinismo 

 Charles Darwin

Evolução

PRESSUPOSTOS PARA A EVOLUÇÃO:

HerdabilidadeConhecimentos 
genéticos só vieram após 

as ideias de Darwin



4) Darwinismo 

 Charles Darwin

Evolução

PRESSUPOSTOS PARA A EVOLUÇÃO:

Herdabilidade



4) Darwinismo 

 Charles Darwin

Evolução

Exemplo de processo evolutivo:



4) Darwinismo

 Viagem de Darwin pelo mundo

Evolução

Darwin partiu da Inglaterra a
bordo do navio inglês H.M.S.
Beagle e viajou durante quase
5 anos (1831 a 1836).

Darwin, durante a viagem,
realizou escavações, coletas,
anotações e analisou a
diversidade da flora e da fauna
de cada local.

As observações que levaram
Darwin a elaborar a teoria
evolucionista ocorreram
durante sua viagem ao redor
do mundo.



4) Darwinismo

 Viagem de Darwin pelo mundo

Evolução

ANIMAIS PRÓXIMOS, SEMELHANTES, MAS 
QUE SE DIFEREM EM ALGUMA 

CARACTERÍSTICA  

IDEIA DO ANCESTRAL 
COMUM



4) Darwinismo

 Teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin

I. Entre os indivíduos de uma mesma espécie existem diferenças.
II. O meio ambiente está em contínua mudança.
III. Os recursos do meio são escassos e os indivíduos competem entre si.
IV. O meio ambiente exerce pressão que exclui aqueles indivíduos menos

adaptados e mantém (SELECIONA) os mais aptos.

Evolução



4) Darwinismo

 Teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin

“Os Tentilhões de Darwin”

Evolução

FUNDAMENTAL PARA 
A TEORIA DA SELEÇÃO 

NATURAL



Evolução
4) Darwinismo

 Seleção Natural

Variabilidade 
Populacional

Funil = Meio ambiente

Seleção dos mais aptos
(Adaptação)

Trabalhos que influenciaram a teoria da 
evolução de Darwin

Thomas Malthus: “As populações crescem
em progressão geométrica, enquanto que os
recursos do meio em progressão aritmética”.

Dedução de Darwin: Como não há recursos
disponíveis para todos (água, alimentos,
abrigos, etc.) os indivíduos competem entre si
e sobrevivem aqueles melhores adaptados.
Essa “luta pela vida” Darwin chamou de
seleção natural.

Charles Lyell: “A Terra foi moldada
praticamente inteiramente por forças lentas
agindo por um longo período de tempo”.

Dedução de Darwin: O planeta é muito
antigo e os animais que vivem hoje, surgiram
por modificações de animais que viveram no
passado.



Evolução

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.

4) Darwinismo



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.

Evolução
4) Darwinismo



 Lamarckismo e Darwinismo

AMBIENTE 
ATIVO

INDUZ AS 
MODIFICAÇÕES

SELECIONA AS 
MODIFICAÇÕES

Evolução



Evolução



Evolução
O GAFANHOTO É VERDE PORQUE VIVE NA GRAMA!

Conceito LAMARCKISTA

O GAFANHOTO VIVE NA GRAMA PORQUE É VERDE!
Conceito DARWINISTA



4) Darwinismo

 Ideia da ancestralidade comum

Todos os seres vivos do planeta Terra descendem do mesmo ancestral 
comum.

Evolução



4) Darwinismo

 FIXISMO x EVOLUCIONISMO

Evolução

Para os fixistas as espécies são fixas e imutáveis, enquanto que para 

os evolucionistas as espécies modificam-se ao longo do tempo.



4) Darwinismo

 FIXISMO x EVOLUCIONISMO

Evolução

DARWINISMO            LAMARCKISMO FIXISMO



4) Darwinismo

 1844
- Darwin concluiu um longo trabalho sobre a origem das espécies e a

seleção natural, mas não o publicou.

 1858
- Darwin recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um naturalista,

geógrafo, antropólogo e biólogo britânico.

- Em fevereiro de 1858, durante uma jornada de pesquisa nas Ilhas
Molucas, Indonésia, Wallace escreveu um ensaio no qual praticamente
definia as bases da teoria da evolução e enviou-o a Charles Darwin, com
quem mantinha correspondência, pedindo ao colega uma avaliação do
mérito de sua teoria.

Evolução



4) Darwinismo

 1858
- Darwin, ao se dar conta de que o manuscrito de Wallace

apresentava uma teoria praticamente idêntica à sua - aquela em que
vinha trabalhando, com grande sigilo, ao longo de vinte anos – resolveu
apresentar um resumo do seu trabalho no Linnean Society of London, o
mais importante centro de estudos de história natural da Grã-Bretanha.

Evolução

Alfred Russel Wallace
1823-1913



4) Darwinismo

 1859
- Darwin publicou oficialmente o livro: “A Origem das Espécies”.

Dois grandes temas:

- Ancestralidade comum
- Seleção Natural

Evolução



4) Darwinismo

 O que Darwin não sabia...

Evolução

Darwin

WallaceLyell

Darwin...
Como surge a 

variabilidade nas 
populações?



5) Neodarwinismo (Teoria Sintética da Evolução)

 1930
o Conta com a contribuição de vários cientistas de todo o mundo.
o Agrega à seleção natural conhecimentos complementares de genética,

bioquímica e ecologia.

Mecanismos causadores da variabilidade genética (Mutação + Recombinação gênica)

Evolução



5) Neodarwinismo (Teoria Sintética da Evolução)

Evolução

MUTAÇÃO, RECOMBINAÇÃO GÊNICA E SELEÇÃO NATURAL

São os mecanismos que determinam a Teoria Moderna da Evolução.



6) Evidências da Evolução

a) Fósseis

São restos ou vestígios de seres que viveram no passado.

o Ossos, dentes, pegadas, fezes, restos de seres em resina ou gelo, etc.

Evolução

Fóssil – Tigre dente de sabre Fóssil de dinossauroFóssil de fezes (coprólito)

Evidência de que nosso planeta já foi habitado por seres diferentes dos que
existem atualmente (FORTE PROVA DA MUDANÇA AO LONGO DO TEMPO).



6) Evidências da Evolução

b) Anatomia comparada

I. Órgãos vestigiais
- Órgãos compartilhados mas que parecem não apresentar função

evidente.

o Ex: Em humanos:
Apêndice cecal, membrana nictante
no olho, músculo da orelha, cóccix,
dentes siso, entre outros...

Evolução

Apêndice 
cecal



6) Evidências da Evolução

b) Anatomia comparada

I. Órgãos vestigiais
- Órgãos compartilhados mas que parecem não apresentar função

evidente.

o Ex: Ossos pélvicos em baleias.

Evolução



Evolução
6) Evidências da Evolução

b) Anatomia comparada

II. Órgãos homólogos (HOMOLOGIA)

o Mesma origem embrionária.
o Podem ou não exercer as mesmas funções.
o Evidência de ancestral comum.

Asa de morcego

Nadadeira de golfinho

Realizam funções diferentes

Divergência Evolutiva



6) Evidências da Evolução
II. Órgãos homólogos (HOMOLOGIA)
Ex: Membros anteriores de vertebrados

Evolução



6) Evidências da Evolução

b) Anatomia comparada

II. Órgãos homólogos (HOMOLOGIA)

IRRADIAÇÃO ADAPTATIVA OU DIVERGÊNCIA EVOLUTIVA 

Evolução



6) Evidências da Evolução

b) Anatomia comparada

III. Órgãos análogos (ANALOGIA)

o Origem embrionária diferente.
o Possuem a mesma função.
o Pressões evolutivas similares
o Adaptação a modos de vida semelhantes.

Evolução

Asa de mosca

Asa de ave
Realizam mesma função

Convergência Evolutiva



6) Evidências da Evolução

b) Anatomia comparada

III. Órgãos análogos (ANALOGIA)

Evolução

FORMA HIDRODINÂMICA



Evolução
6) Evidências da Evolução

c) Mecanismos de Adaptação

o Ajustamento ou adequação do ser vivo ao ambiente

o Apenas a seleção natural pode melhorar o valor adaptativo de uma
característica.

o Adaptação geralmente produz um ótimo fenótipo para o ambiente.

o Todos os traços (fenótipos) possuem evolução independente.

o Exemplos:
- APOSEMATISMO (Coloração de aviso)
- CAMUFLAGEM
- MIMETISMO
- SELEÇÃO SEXUAL
- Outros....



Evolução

APOSEMATISMO
 Sua coloração de aviso serve como um aviso

aos predadores;
 No caso da Rã azul, as glândulas de veneno,

localizadas na pele, servem como um
mecanismo de defesa para os predadores em
potencial.

Rã-dardo-venenosa-azul

Erva de São Cristovão



Evolução
CAMUFLAGEM
Alguns animais podem ter a capacidade de se 
camuflarem ao meio em que vivem para tirar 
alguma vantagem.

Camaleão

Bicho-folhaRaposa do Ártico Mariposa



Evolução

MIMETISMO
Semelhante à camuflagem, só que ao invés de se 
parecerem com o meio, os animais que praticam o 
mimetismo tentam se parecer com outros animais, 
com o intuito de parecer quem não são.

Cobra Falsa-Coral

Borboleta

Lagarta



Seleção sexual

 Favorece os fenótipos que dão vantagens individuais na atração e
manutenção da(o) parceira(o), assegurando maior sucesso reprodutivo;

 Padrões de plumagens, canto, estruturas usadas para luta, feromônios,
sinais coloridos ou luminosos etc.;

 Frequentemente resulta em disputa entre machos;
 Fêmeas, geralmente, investem mais na prole do que fazem os machos.

Pavão (Pavo Cristatus)

Evolução

Disputa entre Cervos



Evolução
6) Evidências da Evolução

d) Seleção Artificial

o Evolução produzida de acordo com os interesses humanos.



Evolução
6) Evidências da Evolução

e) Evidências bioquímicas e moleculares

o Técnicas em Biotecnologia.
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o Código genético Universal.



Evolução
6) Evidências da Evolução

e) Evidências bioquímicas e moleculares

o Código genético Universal.

Importante evidência de  que toda vida 
compartilha uma origem única



7) CURIOSIDADES

 Seleção artificial (Antibióticos)

Evolução

Por quê a automedicação com os antibióticos não é recomendado?

I. O uso indiscriminado de antibióticos promove a seleção de bactérias que já 
apresentavam a ele resistência prévia.

II. Essas bactérias sobrevivem e passam a se reproduzir.
III. Os descendentes herdam a característica genética que confere a resistência.
IV. As bactérias resistentes causam danos ao organismo.



EVOLUÇÃO DO HOMEM

Evolução
7) CURIOSIDADES
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