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Em 1802, William Paley (1743 –1805) , filósofo e teólogo 
inglês, emitiu o célebre argumento em favor do criacionismo: 
Se alguém encontrar um relógio de bolso no meio da rua, 
mesmo que nunca tenha visto um, concluirá que foi construído 
por um ser inteligente. O mesmo ocorre com a natureza: sua  

complexidade prova que ela foi planejada. A ideia de que o 
mundo, e com ele os seres vivos, são obra de um criador 
inteligente, dominou o pensamento  dominante ao longo de 
quase toda a história. Mas houve exceções a esse pensamento, a 
começar por alguns filósofos pré-socráticos. Anaximandro de 
Mileto (c.610 – 546 a.C.) foi o primeiro deles. Segundo ele, os 
animais terrestres eram originários de animais aquáticos que 
se transformaram para se adaptar ao ambiente terrestre.

Na China, o taoísmo via o mundo m constante transformação 
(Tao), que incluía a dos seres vivos.
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No Islã medieval, a ideia de espécies que se transformam 
também foi comum. 

Durante a Revolução Científica surgiu o mecanicismo de 
René Descartes (1596 – 1640), fundado na ideia de que o 
mundo seria um intrincado mecanismo que operava sem 
qualquer intervenção divina sob o comando de leis gerais e 
imutáveis. Essa ideia de um mundo criado por Deus e 
deixado à própria sorte influenciou toda a era do Iluminismo.

Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon (1707 – 1788), 
grande naturalista francês, foi o primeiro as formular ideias 
de evolução de espécies que resultaram nas teorias 
posteriores de evolução da vida.



44

Erasmus Darwin, avô de Charles Darwin (1731 – 1802) deu 
contribuição relevante ao tema.

Mas o primeiro a formular uma teoria completa sobre a 
evolução foi Jean-Batiste Lamarck (1744 – 1829). Sua 
teoria tem a virtude de ser testável experimentalmente, 
predicado essencial para que uma teoria seja científica. 
Segundo Lamarck, os animais se adaptam ao ambiente 
exercitando órgãos do corpo para explorar as oportunidades. 
Os órgãos pouco usados atrofiam e os mais usados se 
fortalecem. Esses caracteres adquiridos são transmitidos aos 
descendentes e selecionados pela natureza. As girafas 
desenvolveram pescoços longos para se alimentar dos 
ramos das árvores. 



Em 1831, Darwin, com 22 anos partiu como 
naturalista no barco HMS Beagle, comandado por 

Robert FitzRoy, de 23 anos.

Charles Darwin

   (1809 – 1882)



66

Em sua viagem de quase 5 anos, 
Darwin coletou evidências 

abundantes de que a evolução 
era um processo adaptativo.

Em 1859, publicou A origem 
das espécies, onde propõe que a 

evolução se dá pela seleção 
natural dos indivíduos melhor 

adaptados ao ambiente.
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Em 1858, Alfred Russel Wallace (1823- 1913) e Charles Darwin 
(1809 – 1882) apresentaram a teoria de  que a evolução se dá por 
transmissão aos descendentes de caracteres inatos variáveis de 
espécime para espécime e da seleção natural dos organismos 
melhor adaptados ao ambiente. A teoria foi detalhada em 1959  
por Darwin no livro A Origem das Espécies, um dos maiores e 
mais influentes tratados científicos da História. A teoria se 
transformou no grande paradigma da biologia. Em 1973, o 
grande biólogo teísta Theodosius Dobzhanski escreveu um artigo 
intitulado Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of 
Evolution (Nada na Biologia Faz Sentido Exceto à Luz da 
Evolução.) 

Esta palestra não é uma apresentação dos aspectos teóricos da 
Teoria de Darwin, alguns deles muito árduos. É, principalmente 
uma breve história da evolução da vida na Terra.
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Thomas Huxley     Samuel Wilberforce

A teoria da evolução gerou polêmicas  que na época foram 
muito ásperas: Essa pergunta do criacionista Wilberforce ao 
evolucionista Huxley ilustra o clima da época: 

O senhor descende de macacos por parte de bisavô ou de 
bisavó?
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Na evolução darwiniana, o elemento mais importante
de um organismo é a sua aptidão darwiniana, medida 
unicamente pela capacidade de deixar cópias de seus genes na 
geração posterior. Tais cópias podem ser transmitidas 
diretamente por meio de geração de prole, ou indiretamente, por 
meio de comportamentos que resultem em maior sucesso 
reprodutivo de parentes ou membros do mesmo grupo – no caso 
de animais sociais. Quando age unicamente visando a 
maximização de sua prole, o animal é egoísta. Quando age de 
forma a maximizar a transmissão indireta dos seus genes, o 
animal, o animal é altruísta. Nos animais sociais, o altruísmo 
evoluiu ao lado do egoísmo e por mais de um século ele pareceu 
paradoxal. Hoje a evolução do altruísmo é relativamente bem 
compreendida. Ver Altruísmo – Sua origem biológica
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A classificação dos
seres vivos é feita 
em uma estrutura 
hierárquica composta 
de táxons: reino, filo, 
sub-filo etc. Algumas 
subdivisões dos táxons 
não são mostradas no 
diagrama.
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Apesar de sua extraordinária 
diversidade, todos os seres vivos são 

constituídos dos mesmos blocos 
básicos: vinte tipos de aminoácidos.
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Os aminoácidos se ligam em cadeias 
lineares para formar proteínas. Talvez 

existam 1 milhão de proteínas e cada uma 
delas é uma sequência única de 

aminoácidos, em uma ordem que não pode 
ser alterada.
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Tipicamente, uma proteína contém 200 aminoácidos 
mas esse número pode superar 1000. A probabilidade 
de 200 aminoácidos de 20 tipos se ligarem na ordem 

certa é de uma parte em 10260.

Uma vez formada, a cadeia proteica tem de se enrolar 
em uma arquitetura que também tem de ser única. 

Qualquer defeito no enrolamento impede seu 
funcionamento correto.

Vê-se assim que a vida é um milagre!

Como tal milagre pôde ter sido realizado pelas leis do 
acaso?
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Usando técnicas experimentais diversas 
e computação pesada, físicos estão 

decifrando a arquitetura de um grande 
número de proteínas. Porém, os estudos 

do mecanismo que leva a tais 
arquiteturas ainda estão na sua infância.



1515

A vida surgiu muito cedo na Terra: segundo 
evidências que convencem quase todos os biólogos, 

cianobactérias habitam a Terra há 3,5 bilhões de 
anos. Não poucos situam a origem da vida há 3,85 
bilhões de anos. A crosta da Terra ficou sólida há 

3,9 bilhões de anos! As cianobactérias foram o 
grande determinante da atual composição da 

atmosfera, inicialmente quase desprovida de oxigênio 
e rica em gás carbônico e ácidos letais aos 

organismos que hoje compõem a biota. Fizeram isso 
por fotossíntese, retirando o hidrogênio da água e o 
carbono do gás carbônico, e liberando grande massa 

de oxigênio.



A origem tão rápida da vida levou a duas 
especulações bem distintas:

a) A vida é um fenômeno tão inevitável que 
surge prontamente sempre que encontra 
condições propícias.

b)  Deve ter havido ajuda externa: os primeiros 
seres vivos vieram do espaço (panspermia).
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O primeiro a propor a panspermia foi o 
físico Lorde Kelvin.

Não podendo saber que o Sol se 
mantém aquecido pela fusão nuclear, 
Kelvin estimou que o Sol teria umas 
poucas dezenas de milhões de anos; 

esse seria um tempo muito curto para a 
evolução da vida a partir do zero.
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Em 1969, caiu na Austrália um meteorito 
que continha 74 tipos de aminoácidos, 8 

deles sendo parte dos 20 aminoácidos que 
compõem a vida terrestre.
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Como comenta Bill Bryson, a panspermia 
não contribui para solucionar o mistério da 

origem da vida: ela só transfere a 
responsabilidade.
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Qualquer que tenha sido a origem da vida 
terrestre, esse foi um fenômeno que 

ocorreu UMA ÚNICA VEZ! A biologia  
demonstra que a vida terrestre atende a um 
plano básico geral que jamais se repetiria 

pelas leis do acaso.
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Quando originou a vida, a atmosfera 
terrestre era composta principalmente de 

nitrogênio e gás carbônico. Também 
havia gases clorídrico e sulfúrico 

bastantes para queimar 
instantaneamente um terráqueo 

moderno. O oxigênio era tão rarefeito 
quanto é hoje em Marte.
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Embora apressada em colonizar a Terra, a 
vida original mostrou pouca propensão 
para progredir. Os seres  multicelulares 

complexos só surgiram há coisa de 1 bilhão 
de anos (1Ba) e seus registros fósseis são 
muito raros, exceto para os últimos 640 

milhões de anos (Ma).
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O estudo da evolução da vida se dá por meio de 
fósseis de seres vivos já extintos. Esse registro 
fóssil é muito precário, pois apenas uma fração 
ínfima das espécies (talvez uma em dez mil) 
extintas deixaram fósseis. Não é fácil virar um 
fóssil, pois a fossilização luta contra os 
processos naturais de decomposição dos 
materiais orgânicos. Mesmo assim, com base no 
registro fóssil tem sido possível construir uma 
história muito relevante, embora fragmentada, 
da vida na Terra. 
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Em sua teoria, Lamarck defendeu um processo evolutivo que 
segue uma escada unilinear de progresso, como ilustrado na 
figura para a evolução recente que resultou no Homo sapiens . 
Para Lamarck, os seres tinham uma tendência intrínseca para 
progredir rumo a uma maior perfeição.  Embora os primeiros 
seguidores de Darwin também vissem a evolução como um 
processo progressivo, isso não decorre de nenhuma maneira 
da sua teoria, inteiramente baseada em leis do acaso e na 
seleção natural. Há pelo menos cem anos, a evolução é vista 
como um processo multidimensional, como o crescimento de 
uma árvore. 



Se fosse possível voltar a um dado período da 
evolução e retomar o processo evolutivo após então, 
em cada experimento teríamos histórias posteriores 
inteiramente distintas. Não há nada de inexorável no 
processo. Mesmo se voltássemos a meros 7 milhões 
de anos atrás (7Ma), quando um ancestral gerou uma 
árvore que levou ao Homo sapiens, ao gorila ao 
chimpanzé e seu primo bonobo, teríamos incontáveis 
histórias possíveis. Na verdade, a existência do 
Homo sapiens é um fato extremamente 
surpreendente.
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Voltando às cianobactérias, elas  realizavam a 
fotossíntese para se alimentar do hidrogênio da 
água, e nisso liberavam oxigênio. Estávamos a 
caminho! No período (441 – 416) Ma, quando 

as plantas atingiram o ambiente terrestre, o 
oxigênio da atmosfera atingiu a atual 

concentração de 21%. Foi então criada uma 
camada de ozônio (molécula de oxigênio 

contendo 3 átomos) mais bloqueadora de luz 
UV e os primeiros animais ocuparam o 

ambiente terrestre.
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A fotossíntese das plantas, baseada 
na clorofila, só se desenvolveu bem 

com o surgimento das plantas, 
inicialmente plantas marinhas. 
Segundo Lin Margulius e Carl 
Sagan, a fotossíntese, nas duas 
formas, foi a maior invenção da 

história da vida. 
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William Compston criou 
a SHRIMP, uma 

microssonda capaz de 
datar micropartículas de 

zirconita pelo 
decaimento do urânio.

Victoria Bennet emprega 
esse método de datação 

para estudar estromatólitos, 
uma rocha sedimentar 

formada por colônias de 
cianobactérias. Os 

estromatólitos da figura 
(costa da Austrália) têm 3,5 

bilhões de anos 
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Os primeiros organismos (procariotos) eram 
constituídos de uma única célula pequena e 

destituída de núcleo.

Algum, ou alguns organismos procariotos 
engoliram outros e não os digeriram. Assim, 

suspeita-se, surgiram os eucariotos 
unicelulares. Suas células são maiores e 

muito mais complexas. Contêm um núcleo, 
no qual reside o DNA nuclear, e em volta 
dele muitas organelas. Todos os animais, 

plantas e fungos são feitos de células 
eucariotas.
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Dentre as organelas, encontramos as 
mitocôndrias, que são as usinas de 

metabolismo da célula. Usam o 
oxigênio para decompor os alimentos, 
gerando gás carbônico e uma tremenda 

quantidade de energia.

Desde então, a vida se decompôs em 
dois ramos: os organismos que usam 
oxigênio e liberam gás carbônico e os 

que fazem o inverso disso.
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Até 635 milhões de anos atrás, o registro 
fóssil contém quase só a vida unicelular, 

composta de bactérias, algas, e outros seres 
invisíveis a olho nu. No período 

Edicariano (635 – 541) Ma, houve uma 
grande revolução que incluiu o surgimento 

dos seres vivos multicelurares mais 
complexos.
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Explosão do Cambriano

Por volta de 600 milhões de anos atrás, em um período de tempo 
bem curto, houve uma grande explosão de organismos ainda mais 
complexos que os da biota edicariana. Os grande filos da vida atual 
surgiram nesse período. 
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A existência de fósseis de grupos inteiros de espécies de 
organismos que parecem ter surgido repentinamente em 
dadas eras era conhecida na época de Darwin, que via nisso 
motivo para objeções fatais à sua teoria de evolução lenta 
resultante de pequenas mudanças cumulativas. Por isso, ele 
dedicou duas seções do Capítulo IX do Origem das Espécies 
a explicações especulativas desse fenômeno, 

Em 1972, Niles Eldredge e Stephen Jay Gould 
desenvolveram a teoria do Equilíbrio Pontuado, em 
contraponto ao gradualismo defendido por Darwin. Segundo 
a nova teoria, a evolução contém longos períodos de 
estagnação, pontuados por ondas de mudança muito rápida. 
Tal teoria é até hoje objeto de estudos sérios.
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A descoberta da explosão do Cambriano se 
deu em 1909, quando Charles Walcott, um 
notával paleontólogo autodidata, deparou 
com uma área de xisto preto na Colúmbia 
Britânica – Canadá, onde se acumulava uma 
quantidade singular de fósseis com tamanhos 
de 0,3 a 30 cm. Tal formação se tornou 
conhecida como xisto de Burgess, ou folheto 
de Gurgess (Burgess shale). Walcott explorou 
o sítio até 1924, quando já tinha 74 anos e 
nele coletou mais de 65 mil fósseis. Muitos 
dos fósseis eram únicos, pois preservavam 
partes moles dos animais. A análise de 
Walcott dos seus achados foi equivocada, 
pois ele tentava classificar os fósseis como 
sendo coisas próximas de animais atuais.

Charles Walcott
(1850 – 1924)
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O acervo de Walcott foi reexaminado bem mais 
tarde por outros paleontólogos, principalmente a 
partir de 1973 por Simon Conway Morris, pós-
graduando  de Cambrige, que reconheceu o seu 
verdadeiro valor científico. Mas Morris, que 
escreveu várias monografias sobre o acervo, 
também se equivocou na análise e acabou 
concluindo que todos ou quase todos os filos 
contemporâneos estavam representados no sítio.

Stephen Jay Gould, talvez empolgado pela 
aparente comprovação da sua teoria do equilíbrio 
pontuado, examinou a análise de Morris e com 
base nela escreveu  Wonderfull Life: The Burgess 
Shale and the Nature or History (1989), um livro 
de enorme sucesso inicial.

Simon C. Morris
     (1951 – )
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O livro não convenceu Richard Dawkins, que 
numa resenha lamentou: Se ao menos Jay Gould 
pensasse tão claramente quanto escreve! Um 
incidente a mais na longa disputa entre os dois 
brilhantes divulgadores da ciência, que se 
admiravam nesse campo mas divergiam em 
quase tudo sobre biologia evolucionista. Para 
que a frustração de Jay Gould fosse mais 
perfeita, também Morris tinha revisto suas 
antigas ideias da juventude e criticou 
arduamente o livro de Jay Gould no livro  The 
Crucible of Live (O Cadinho da Vida). Uma 
torrente de críticas a Gould se sucedeu na 
literatura . Na minha estante, conservo uma 
cópia do Wonderful Life, às vezes o foleando 
para saborear as belíssimas ilustrações, mas 
nunca o li por inteiro..  

Richard Dawkins
    1941 –  )

Se ao menos Jay 
Gould
pensasse tão 
claramente quanto 
escreve!
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Hoje se sabe que a explosão do Cambriano, foi precedida de pelo 
menos 100 Ma de aumento da diversificação de filos e de 
espécies, período que inclui o edicariano, e que o que houve no 
Cambriano foi mais ligado a ampliação do tamanho dos 
organismos, conjugado a maior diversificação. Fenômeno 
análogo surgiu a partir 66 Ma atrás, quando se deu a extinção dos 
dinossauros. Os mamíferos já existiam há 100 Ma, mas eram 
pequenos por causa da predação dos dinossauros. Cessada essa 
predação, os mamíferos se diversificaram enormemente e muitos 
também aumentaram seu tamanho. Diversificação análoga 
ocorreu com os pássaros, que originaram dos dinossauros 
plumados sobreviventes da extinção. Os grandes surtos de 
diversificação e surgimento de novas espécies conhecidos 
sucederam a episódios extinção em massa. Muitos acreditam que 
uma extinção antecipou o Cambriano, e que a escassez de fósseis 
da época tenha dificultado a sua revelação. 
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No processo evolutivo, as espécies se extinguem continuamente, 
dando lugar a outras mais bem adaptadas. Isso é o que se chama 
extinção de fundo. Mas os organismos mais complexos são 
susceptíveis também a extinções em massa, como se vê na figura. 
Cinco grandes extinções conhecidas podem ser vistas.
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No início do Cambriano, os animais conhecidos 
tinham simetria radial (esféricos, estrelados...) Surgiu 
então a simetria esquerdo direito e duas polaridades: 
frontal-posterior e superior-inferior, que hoje vemos 
em todos os animais superiores, incluindo os filos  

dos cordados e dos artrópodes. 

Esta foi talvez a maior inovação anatômica da 
evolução animal. 
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Paridade  esquerdo-direito
Polaridade frontal-posterior
Polaridade superior-inferior

Plano corporal visto pela primeira  vez no 
Cambriano

Fóssil cambriano
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O desenvolvimento de um organismo (morfogênese) é controlado 
por um conjunto de genes denominados genes Hox. São genes 
muito antigos. Esse kit de genes evoluiu antes do Cambriano, pois 
filos (um filo é definido com base no plano corporal) distintos 
daquela época compartilham princípios anatômicos comuns. O 
Homo sapiens (filo Cordhata) compartilha metade do genoma de 
uma mosca-da-fruta  - Drosophila melanogaster (filo Arthropoda). 
Como o antecessor comum dessas duas espécies viveu há bem 
mais de 600 Ma, e ele tinha de ter esses genes compartilhados, essa 
é a idade mínima dos genes comuns ao homem e à drosófila. Genes 
muito bem sucedidos são longamente preservados na Evolução, 
talvez com pequenas mutações, o que confere mais eficiência à 
evolução.

mosca-da-fruta D. melanogaster
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Homologia (semelhança) entre os membros anteriores 
de alguns animais. Tal semelhança mostra que estes 
animais evoluíram de um ancestral comum.



A vida em terra firme teve início há coisa de 
400 Ma e sua história até o momento
contém 4 megadinastias: 

1ª megadinastia: anfíbios e répteis primitivos
2ª megadinastia: alguns descendentes de répteis
3ª megadinastia: dinossauros
4ª megadinastia: mamíferos 
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Existem hoje pelo menos 2 milhões de 
espécies, e pelo menos 99,99% das 

espécies que viveram estão extintas. No 
dizer de David Raup, numa primeira 
aproximação, todas as espécies estão 

extintas. 



A evolução da vida não se dá apenas nos níveis anatômico e
fisiológico. Darwin incluiu na sua teoria o comportamento dos 
animais, comandado por instintos que também evoluem. O 
comportamento é parte essencial da aptidão darwiniana. No 
último meio século, este tema tornou-se um ramo importante da 
teoria da evolução conhecido como psicologia evolucionista. 
Nos animais sociais mais recentes, há aspectos do  
comportamento que são aprendidos pelo grupo e passam de 
geração a geração sem mudança nos genes. Esses 
comportamentos compõem a cultura do grupo. Muitas espécies 
de animais desenvolvem culturas bastante elaboradas. Com seu 
cérebro muito desenvolvido e com o advento da fala (um 
elemento da cultura), o homem tornou-se uma espécie 
singularmente apta e tendente a criar culturas.
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Produzir cera custa muita energia. Para poupar 
cera, as abelhas usam o arranjo hexagonal, o 

mais econômico de todos.

Evolução do 
instinto
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O ângulo com 
que as 
extremidades 
dos favos é 
fechado 
também é 
otimizado 
para poupar 
cera.
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