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Introdução
Introdução à evolução
Este artigo pretende ser uma introdução geral e acessível ao conceito de Evolução Biológica, para mais
informações veja o artigo Evolução.
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Introdução à evolução

Evolução é o processo constante de mudança que tem vindo a transformar a vida na Terra desde o seu princípio mais
simples até à sua diversidade existente.[1] A evolução ocorre através de mudanças nos genes, as "instruções para
"construir" os organismos. Quando um ser vivo se reproduz, pequenas mudanças aleatórias nos seus genes fazem
com que o seu descendente seja diferente dele próprio. Por vezes estas mudanças aumentam a probabilidade de um
descendente sobreviver o tempo suficiente para se reproduzir; e assim, os genes responsáveis por essa característica
beneficial são transmitidos aos filhos, tornando-se mais comuns na próxima geração. As mudanças que não ajudam
os organismos a se reproduzir poderão tornar-se mais raras ou serão eventualmente eliminadas da população. O
aumento ou diminuição da abundância relativa de um gene devida à sua aptidão é chamada de selecção natural.
Através da selecção natural, populações de organismos vão mudando lentamente ao longo do tempo à medida que se
vão adaptando a mudanças no seu ambiente.[2]
A Evolução é a acumulação de mudanças através de sucessivas gerações de organismos que resultam na emergência
de novas espécies. Desde a origem da vida, a evolução transformou a primeira espécie (o ancestral comum de todos
os seres vivos) num enorme número de espécies diferentes.
A teoria da evolução é o alicerce de quase toda a investigação em biologia e também muito do que se faz em
biologia molecular, paleontologia e taxonomia.[3]
A biologia evolutiva, o ramo da ciência que estuda a evolução, tem providenciado uma melhor compreensão deste
processo. Por exemplo, o estudo efectuado por Gregor Mendel com plantas demonstrou que a fonte de variação entre
organismos é hereditária, descobrindo o que agora conhecemos como genética.[4] A descoberta da estructura
molecular do DNA combinada com os avanços no campo da genética populacional levou a uma maior compreensão
do modo como as novas espécies se desenvolvem a partir das formas ancestrais, uma componente importante da
evolução conhecida como especiação.
A evolução é uma das teorias mais bem sustentadas de toda a ciência e substanciada por uma grande quantidade de
evidências científicas.[5] Contudo, apesar de a teoria geral ser consensual, continua a haver debate sobre pormenores
nos mecanismos de mudança.
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A ideia de Darwin: evolução por selecção natural
Em 1859, Charles Darwin (1809–1882) publicou ‘’A Origem das
Espécies’’, que enunciou a primeira teoria completa de evolução por
selecção natural. Darwin viu a história da vida como uma árvore, com
cada ramificação a representar um ancestria comum. As folhas
representam espécies modernas e os ramos representam os ancestrais
comuns partilhados pelas espécies. Para explicar estas relações,
Darwin argumentou que todos os seres vivos estão relacionados e
descendem de umas poucas formas ou mesmo só um único ancestral
comum, num processo que ele descreveu de "descendência com
modificação".[6]
A perspectiva de Darwin foi controversa porque os seres humanos não
receberam atenção especial na sua árvore evolutiva: são somente um
dos muitos ramos. Apesar de Darwin não ter feito menção a isto
explicitamente, o seu amigo e apoiante Thomas Henry Huxley
rapidamente apresentou evidências que homens e macacos partilham
um ancestral comum. A imprensa da altura interpretou de uma forma
errada, dizendo que o homem descendeu de macacos.
A explicação de Darwin sobre os mecanismos de evolução
baseavam-se na teoria da selecção natural, desenvolvida a partir das
seguintes observações:[2]

Charles Darwin por George Richmond (finais da
década de 1830s)

1. Se todos os indivíduos de uma espécie se reproduzissem com sucesso, a população dessa espécie iria aumentar
exponencialmente.
2. Tirando flutuações sazonais, o tamanho das populações tendem a permanecer estáveis
3. Os recursos ambientais são limitados.
4. As características encontradas numa população variam bastante. Numa dada espécie, nenhuns indivíduos são
exactamente iguais.
5. Muitas das variações encontradas numa população podem ser passadas para a descendência.
A partir destas observações, Darwin deduziu que a produção de mais descendentes do que o ambiente pode suportar
leva a uma luta pela sobrevivência, com apenas uma pequena percentagem de sobreviventes em cada geração. Ele
notou que a probabilidade de sobrevivência nesta luta não é ao acaso, mas sim dependente da adaptação dos
indivíduos ao seu ambiente. Indivíduos bem adaptados irão provavelmente deixar mais descendentes do que os seus
competidores menos aptos. Darwin concluiu que a capacidade desigual dos indivíduos sobreviverem e se
reproduzirem leva a mudanças graduais na população assim que as características que ajudam o organismo a
sobreviver e reproduzir se acumulam ao longo de gerações e as que inibem a sua sborevivência e reprodução se
perdem. Darwin usou o termo "selecção natural" para descrever este processo.
As variações numa população surgem por mutações aleatórias no DNA, mas a selecção natural não é produto do
acaso: o ambiente determina a probabilidade de sucesso reprodutivo. O produto final da selecção natural são
organismos que estão adaptados ao seu ambiente actual. No entanto, o ambiente está em permanente mudança,
mudando as pressões selectivas.
A selecção natural não envolve progressão para um objectivo último. A evolução não progride necessariamente para
formas de vida mais complexas, mais inteligentes ou mais sofisticadas. Por exemplo, pulgas (parasitas sem asas)
descendem de um ancestral alado de mosca-escorpião,[7] e cobras-cega são lagartos que já não precisam de
membros. Os organismos são simplesmente o produto de variações que falham ou tem sucesso, dependendo das
condições ambientais da altura. Na verdade, quando o ambiente muda, muitas espécies não se conseguem adaptar e
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A contribuição de Mendel: hereditariedade
A teoria da selecção natural de Darwin lançou a fundação para a teoria evolutiva moderna. No entanto, faltava uma
explicação adequada para a fonte de variação nas populações. Como muitos dos seus antecessores, Darwin deduziu
incorrectamente que as características hereditárias eram produto do ambiente, assumindo que as características
adquiridas durante a vida de um organismo podem ser passadas à descendência (por exemplo, girafas esticam-se para
alcançar folhas nos ramos mais altos e dão origem a descendentes com pescoços mais compridos). Este conceito
errado (da herança dos caracteres adquiridos) ficou conhecido como Lamarckismo, em honra de um dos seus
principais proponentes, Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829). Contudo, a sugestão que estruturas corporais usadas
frequentemente tornam-se mais desenvolvidas, enquanto que estruturas não usadas deterioram-se, não é suportada
por qualquer evidências.[8]
A informação em falta necessária para explicar o surgimento de novas características em descendentes foi fornecido
pelo trabalho pioneiro em genética de Gregor Mendel (1822–1884). As experiências de Mendel em cruzamentos de
ervilheiras demonstraram que a hereditariedade funciona baralhando e recombinando "factores" (o que agora
conhecemos como genes) durante a reprodução sexual. Os genes são as unidades básicas de hereditariedade nos
seres vivos. Eles contêm a informação biológica que dirige o desenvolvimento físico e o comportamento do
organismo[9] É este baralhar do código genético que assegura que não há dois indivíduos que sejam cópias exactas
um do outro. A fusão da teoria de Darwin com a compreensão da hereditariedade levou a uma compreensão clara dos
mecanismos que provocam evolução.[10]

Evidências a favor da evolução
Evidências descobertas pela ciência a favor da evolução incluem fósseis, estruturas homólogas, e semelhanças a
nível molecular entre o DNA das espécies.

O registo fóssil
Investigação no campo da paleontologia, o estudo dos fósseis, apoia a ideia que todas as criaturas vivas são
aparentadas. Os fósseis fornecem provas que mudanças nos organismos acumuladas durantes longos períodos de
tempo (milhões de anos) levaram à diversidade de formas de vida que vemos hoje. Um fóssil por si revela a estrutura
do organismo e a relação entre espécies actuais e extintas, permitindo aos paleontologistas construir a árvore
genealógica de todas as formas de vida da Terra.[11]
A paleontologia moderna começou com o trabalho de Georges Cuvier (1769-1832). Cuvier notou que, em rochas
sedimentares, cada camada contém um grupo específico de fósseis. As camadas mais profundas, que ele conjecturou
serem mais velhas, continham formas de vida mais simples. Ele também notou que várias formas de vida já não
existem actualmente. Cuvier propôs o conceito de "catastrofismo", que explica o registo fóssil em luz da visão
teológica do seu tempo. O catastrofismo proponha que catástrofes teriam ocorrido em algumas áreas ao longo da
história da Terra. Estas áreas seriam depois repovoadas por espécies que migravam de locais vizinhos.[12]
Actualmente, muitos fósseis foram já descobertos e identificados. Estes fósseis servem como um registo cronológico
da evolução. O registo fóssil também apresenta exemplos de espécies de transição que demostram ligações ancestrais
entre formas de vida actuais e passadas.[13] Um desses fósseis de transição é a ‘’Archaeopteryx’’, uma criatura antiga
que possuia as características típicas de um reptile, mas no entanto possuia também penas semelhantas às aves. A
consequência desta descoberta é que os répteis e as aves actuais originaram de um ancestral comum.[14] [15]
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Anatomia comparada

Estruturas homólogas. É de notar que a mesma estrutura básica aparece repetidamente em diferentes tipos de
antebraços de espécies diferentes.
Taxonomia
Taxonomia é o ramo da biologia que dá nomes e classifica todas as coisas vivas. Os cientistas usam semelhanças
morfológicas e genéticas para os ajudarem a categorizar as formas de vida baseada em relações ancestrais. Por
exemplo, orangotangos, gorilas, chimpanzés e humanos pertencem todos ao mesmo grupo taxonómico denominado
família – neste caso a família chama-se Hominidae. Estes animais estão agrupados por causa de semelhanças na
morfologia que derivam de ancestria comum (as chamadas "homologias").[16]
Fortes evidências a favor da evolução provêm da análise de estruturas "homólogas" em espécies diferentes que já
não realizam a mesma tarefa. Um exemplo é o antebraço de mamíferos. O antebraço dos humanos, gatos, baleias e
morcegos tem todos estruturas ósseas marcadamente semelhantes. No entanto, cada um dos antebraços destas quatro
espécies realiza uma tarefa diferente. Os mesmos ossos que formam as asas de uma ave, que são usadas para voar,
também formam as barbatanas duma baleia, que são usadas para nadar. Tal "design" faz pouco sentido se as
estruturas não estão relacionadas e construídas separadamente para aquela função particular. A teoria da evolução
explica estas estruturas homólogas: todos os quatro animais partilham um ancestral comum, e cada um sofreu
alterações ao longo de muitas gerações. Estas mudanças de estrutura produziram ante-braços adaptados a tarefas
diferentes. Darwin descreveu estas mudanças de morfologia como "descendência com modificação"[17]
Embriologia
Em alguns casos, a comparação de estruturas anatómicas nos embriões de duas ou mais espécies demonstra a
existência de um ancestral comum que não era óbvio na comparação entre formas adultas. Tais homologias podem
ter sido perdidas ou adquirido funções diferentes à medida que o embrião se desenvolve. Por exemplo, parte da base
da classificação do grupo dos Vertebrados (que inclui os humanos), é a presença de uma cauda (que se estende
depois do ânus) e fendas branquiais na faringe; ambos aparecem durante algum estádio de desenvolvimento mas não
são sempre óbvios na forma adulta. Nos humanos, por exemplo, a fendas branquiais[18] desenvolvem-se na trompa
de Eustáquio[19] e a cauda degenera durante o desenvolvimento embrionário.
Devido às semelhanças morfológicas presentes nos embriões de diferentes espécies durante o desenvolvimento,
chegou-se a assumir que os organismos recapitulavam a sua história evolutiva como embriões – por exemplo,
embriões humanos passariam por uma fase anfíbia e depois réptil antes de completar o seu desenvolvimento como
adultos. Tal recapitulação, resumida por "a ontogenia recapitula a filogenia", não é apoiada por nenhuma evidência
científica. O que acontece de facto é que as primeiras fases são semelhantes em vários grupos de organismos.[20] por exemplo, uma bola oca de células nos animais, que depois se diferencia. Nas fases inicial, por exemplo, todos os
vertebrados são extremamente semelhantes, mas não se assemelham exactamente com nenhuma espécie ancestral.
Assim que o desenvolvimento progride, cada vez mais características típicas da espécie emergem do padrão básico.
Estruturas vestigiais
Homologia também inclui um grupo único de estruturas partilhadas denominadas "estruturas vestigiais". "Vestigial"
refere-se a partes anatómicas que têm utilidade miníma, se é que tem alguma, para os animais que as possuem. Estas
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estruturas aparentemente ilógicas são resquícios de órgãos que desempenhavam um papel importante nas formas
ancestrais. Por exemplo, as baleias ainda possuem pequenos ossos da perna vestigiais que parecem ser o que resta
das pernas que os seus antecessores usavam para andar em terra.[21]
O Homem também têm muitos órgãos vestigiais, incluindo músculos da orelha, os dentes do siso, o apêndice, os
ossos da cauda e pêlos do corpo.
Evolução convergente
No entanto, comparações anatómicas podem ser enganadoras; nem todas as semelhanças anatómicas indicam uma
relação próxima. Organismos que partilham ambientes semelhantes podem desenvolver características físicas
semelhantes; um processo chamado de "evolução convergente". Por exemplo, a forma do corpo dos tubarões e dos
golfinhos é muito semelhante, no entanto, os dois animais só são vagamente aparentados – os tubarões são peixes e
os golfinhos são mamíferos. Estas semalhanças resultam de as duas poulações terem sido submetidas à mesma
pressão selectiva. Dentro de ambos os grupos, mudanças que beneficiavam a natação teriam sido favorecidas. Assim,
ao longo do tempo, elas desenvolveram morfologias semelhantes, apesar de não serem muito aparentadas.[2]

Selecção artificial
Selecção artificial é o cruzamento controlado de plantas e animais
domésticos. Quando a reprodução é controlada, os seres humanos
podem determinar que animais se reproduzem, e até certo ponto, que
alelos passarão para as gerações futuras. O processo de selecção
artificial tem tido um impacto significativo na evolução dos animais
domésticos. Por exemplo, as pessoas produziram diferentes raças de
cães através de cruzamentos controlados. As diferenças entre a raça
Chihuahua e Dogue alemão resultam de selecção artificial. Apesar do
aspecto físico ser completamente diferente, elas e todas as outras raças
de cães evoluiram a partir de uns poucos lobos que foram
domesticados no que é agora a China há menos de 15 000 anos.[22] [23]

O resultado de selecção artificial: as raças caninas
Dogue alemão e Chihuahuas.

Darwin obteve muito do seu apoio para a selecção natural da
observação dos resultados da selecção artificial. Muito do seu livro "A Origem das Espécies" foi baseado nas suas
observações da diversidade de pombos domésticos que provenientes da selecção artificial. Darwin propôs que se o
Homem consegue, em períodos pequenos, alcançar mudanças dramáticas em plantas e animais domésticos, então a
selecção natural, tendo milhões de anos para operar, pode produzir as diferenças observadas entre todas as coisas
vivas de agora. De facto, não há diferença entre os processos genéticos subjacentes à selecção artificial e natural. Tal
com na selecção natural, as variações resultam de mutações aleatórias; a única diferença é que na selecção artificial,
os seres humanos seleccionam quais dos organismos poderão reproduzir-se[2]
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Biologia molecular
Todos os organismos vivos possuem moléculas de DNA, RNA e proteínas. Se
dois organismos são parentes próximos, estas moléculas serão muito
semelhantes. Por outro lado, quanto mais distante for a relação entre eles, mais
diferenças moleculares terão. Por exemplo, dois irmão são muito próximos e
terão DNA muito semelhante, enquanto que primos afastados terão mais
diferenças no seu DNA. Comparando estas moléculas é extremamente útil
quando se estuda espécies que são muito próximas. O grau de parentesco é
demonstrado pela semelhança entre estas moléculas. Por exemplo, a
comparação o DNA de chimpanzés com o de gorilas e humanos mostrou que
os chimpanzés são mais parecidos no seu DNA com os humanos do que os
gorilas (até 96% de semelhanças entre o DNA de humanos e chimpanzés[24] ).
Isto sugere que os humanos e chimpanzés são mais aparentados do que com os
gorilas.[25]
Os cientistas deram grandes avanços na análise destas molécula,
particularmente no DNA que pertence aos "genes" dos organismos. Genes são
pedaços de DNA que transportam infromação e influenciam as propriedades
de um organismo. Por exemplo, os seus genes decidem a sua aparência geral e
a cor dos seus cabelos e dos seus olhos – porque parentes próximos tem genes
semelhantes, tendem a ser parecidos. A forma exacta dos genes num
organismo chama-se "genótipo" e é este conjunto de genes que influencia as
propriedades (ou "fenótipo") de um organismo.[26] O campo da sistemática
Uma secção de DNA
molecular concentra-se na medida das semelhanças nestas moléculas e em
usar esta informação para perceber como os organismos estão relacionados
pela evolução. Estas comparações tem permitido aos biólogos construer uma "árvore geneológica" da evolução da
vida na Terra.[27] Inclusivamente, é possível desvendar as relações entre organismos cujos antepassados comuns
viveram há tanto tempo que a aparência dos organismos já não apresentam qualquer semelhança.

Co-evolução
Co-evolução é o processo pelo qual duas ou mais espécies influenciam a evolução uns dos outros. Todos os
organismos são influenciados pela vida à sua volta; contudo, em algumas espécies há evidência que que atributos
determinados geneticamente em cada uma das espécies resulta da interacção entre dois organismos; co-evoluiram..[2]
Um exemplo muito bem documentado é a da co-evolução entre ‘’Pseudomyrmex’’, uma espécie de formiga, e a
acácia, a planta que a formiga usa como abrigo e alimento. A relação entre os dois é tão intíma que levou à evolução
de estruturas especiais e comportamentes em ambos os organismos. A formiga defende a acácia contra herbívoros e
limpa o chão da floresta de sementes de plantas competidoras. Em resposta, as plantas evoluiram espinhos inchados
que as formigas usam com abrigo e partes das flores especiais que as formigas comem.[28] Esta co-evolução não
implica que as formigas e a árvore escolheram comportar-se de um modo altruista. Ao longo da vida de uma
população, pequenas mudanças genéticas quer na árvore quer nas formigas beneficiaram ambas e o benefício
aumentou um pouco a probabilidade de que a característica passe para a geração seguinte, onde deu às colónias de
formigas e às árvores, cada vez mais interdependentes, uma maior hipótese de sobrevivência. Com o passar do
tempo, mutações sucessivas criaram a relação que vemos hoje.
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Genética populacional
Algumas definições
De um ponto de vista genético, a evolução é uma mudança que vai
ocorrendo de geração-em-geração nas frequências dos alelos presentes
numa população pertencente ao mesmo "pool genético". A população é
um grupo localizado de indivíduos pertencentes à mesma espécie. Por
exemplo, todas as traças da mesma espécie que vivem numa floresta
isolada são uma população. Um "alelo" é uma forma específica de um
gene; por exemplo, um gene para a coloração nas traças pode ter dois
alelos, preto e branco. Um pool genético é o conjunto completo de
alelos de uma população. Cada alelo existe um certo número de vezes
no pool genético. A fracção de genes que pertence a um dado alelo é a
frequência alélica. Por isso, se metade dos genes para a cor do corpo
numa população de traças forem genes par corpo preto, então a
frequência alélica do alelo corpo-preto é 0,50 ou 50%. A evolução
ocorre quando há mudanças na frequência dos alelos dentro de uma
população de organismos que se reproduzem entre si.

Traça branca

Equilíbrio de Hardy-Weinberg
O "princípio de Hardy-Weinberg" afirma que as frequências dos alelos
numa população suficientemente grandes permanecerá constante (isto
é, não evoluirá) se as únicas forças que actuarem numa população forem:

Traça melânica na evolução das traças.

1. reordenação aleatória dos alelos durante a formação dos gâmetas, tais como espermatozóides e óvulos.
2. combinação aleatória dos genes nas células sexuais durante a fertilização, o processo pelo qual óvulo e
espermatozóide se combinam para formar uma nova célula.[29]
Uma população em que as frequências dos alelos fica constante "não" está a experienciar evolução.
Exemplos
Suponha um grupo de ratos que habitam um celeiro. Nesta população,
há apenas duas versões do gene que controlam a cor do pêlo. Um alelo
produz pêlo preto e contabiliza 75% dos genes, a outra versão produz
pêlo branco e soma os restantes 25% de genes. Se a hipótese de um
alelo de ser passado para a próxima geração é determinada por
processos aleatórios (a reordenação e a combinação que se passam
durante a formação das células sexuais e a fertilização), as frequências
Ratos brancos e pretos.
alélicas ficarão as mesmas e a composição do pool genético
permanecerá 75% de genes que codificam preto e 25% de genes que
codificam branco. Uma vez que não há mudança das frequências alélicas, não há mudança evolutiva na cor do pêlo.
Esta população está em "equilíbrio de Hardy-Weinberg" ou não está a evoluir.
É muito raro que as populações naturais não experienciem mudanças da frequências dos alelos de geração para
geração. Por isso, as frequências alélicas num pool genético estão normalmente em mudança, resultante da evolução
de populações ao longo de sucessivas gerações. Várias forças podem mudar a composição de um pool genético:
• Mudanças de alelos entre membros de populações diferentes. Mudanças ocorrem quando membros novos se
juntam à população ou outros a deixam. Este tipo de migrações entre populações chama-se fluxo génico. Exemplo
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hipotético: Um grupo de traças pretas são arrastadas pelo vento para perto de uma floresta vizinha aumentando
a frequência do alelo preto numa população previamente isolada.
• Mutações podem criar novos alelos e assim mudar a frequência de alelos pré-existentes. As mutações
imediatamente mudam o pool genético ao substituir um alelo por outro. Mutações tem pouco impacto imediato na
frequência alélica geral de uma população grande. Exemplo hipotético: Uma traça passa um alelo para a cor
castanha à sua descendência resultante de uma mutação em uma das suas células sexuais.
• Preferência para um qualquer alelo em particular durante a selecção de um parceiro. Exemplo hipotético: Traças
fêmeas preferirem acasalar com machos pretos, resultando numa maior proporção de alelos pretos na próxima
geração.
• A selecção natural pode reduzir ou aumentar a frequência de um alelo específico num pool genético. As
probabilidades que cada alelo tem de sobreviver e reproduzir-se devem ser iguais para a frequência dos alelos se
manter igual. Exemplo hipotético: As traças vivem numa árvore com casca clara. Como resultado, as traças
pretas tem maior probabilidade de serem comidas por predadores.
Populações pequenas são mais susceptíveis a sofrer flutuações aleatórias do número de indivíduos, uma condição
conhecida como deriva genética. Duas situações comuns podem surgir que poderão afectar a composição genética de
uma população pequena como resultado da deriva genética.
• A primeira situação que pode levar à deriva genética é o Efeito de Gargalo. Este ocorre porque eventos fortuitos
aleatórios, tais como fogos ou cheias, reduzem significativamente o número de indivíduos numa população. Os
restantes membros podem não representar exactamente o pool genético original. Exemplo hipotético: Um
incêndio destrói a maior parte da floresta, matando todas menos 10 traças. A população originalmente era quase
exclusivamente branca, mas como resultado deste evento aleatório, as 10 traças sobreviventes são todas pretas.
• A segunda situação que pode levar à deriva genética é o Efeito Fundador. Este ocorre quando um pequeno
número de indivíduos coloniza um habitat novo. Quanto mais pequena a comitiva fundadora, mais improvável é
que o seu pool genético represente o pool genético da população original. Exemplo hipotético: Cinco traças
pretas de uma população predominantemente branca são transportadas para uma floresta diferente, onde são as
primeiras traças a habitar aquela floresta. A população resultante não irá exibir a mesma distribuição alélica
que a população de onde elas vieram.

Espécies
Dadas certas circunstâncias, e tempo suficiente, a evolução leva à
emergência de novas espécies. Cientistas têm debatido muito para
encontrar uma definição precisa e completa de espécie. Ernst Mayr
(1904-2005) definiu uma espécie como sendo uma população ou grupo
de populações cujos membros tem o potencial de se reproduzir
naturalmente entre si produzindo descendentes férteis e viáveis. Além
disso, os membros de uma espécie não podem produzir descendentes
férteis e viáveis com membros de outras espécies.[1] A definição de
Mayr ganhou aceitação geral entre os biólogos, mas não pode ser
aplicada a organismos como as bactérias, que se reproduzem sem sexo.

Há imensas espécies de ciclídeos que mostram
variações dramáticas na sua morfologia.

Especiação é o evento de separação de linhagens que resulta em duas espécies separadas formadas a partir de uma
população ancestral comum. O modo mais bem aceite de especiação é o da especiação alopátrica. Esta requer a
separação geográfica de uma população, tal como o aparecimento de uma cadeia montanhosa ou a formação de um
desfiladeiro. Para a especiação ocorrer, a separação deve ser substancial, de modo a que transferências genéticas
entre as duas populações seja completamente impedida. Nos seus ambientes separados, os grupos geneticamente
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isolados seguirão as suas próprias vias evolutivas. Cada grupo acumulará mutações diferentes assim como estará
sujeita a pressões selectivas diferentes. A mudanças genéticas acumuladas poderão resultar em populações separadas
que não se conseguem cruzar se se voltarem a reunir. Barreiras que previnem cruzamentos são ou prezigóticos
(prevenindo o acasalamento ou a fertilização) ou pós-zigótico (barreiras que ocorrem depois da fertilização). Se os
cruzamentos já não são possíveis, então elas serão consideradas espécies diferentes.[30]
Aqueles que rejeitam a evolução como uma teoria viável, reclamam muitas vezes que a especiação nunca foi
observada. Contudo, a especiação tem sido observada em vários grupos de organismos, incluindo bactérias,
minhocas, insectos e peixes, assim como em vários grupos de plantas. Além disso, vários eventos de especiação
passados estão registados no registo fóssil..[31] Por exemplo, cientistas documentaram a formação de cinco novas
espécies de peixes ciclídeos de um único ancestral comum que ficou isolado há menos de 4000 anos de um cardume
parental no Lago Nagubago. A prova para a especiação neste caso foi a morfologia (aparência física) e a ausência de
cruzamentos naturais. Estes peixes tem rituais de acasalamento complexos e uma grande variedade de colorações; as
pequenas modificações introduzidas nas novas espécies mudaram o processo de selecção de parceiros e as cinco
formas que surgiram não conseguiam ser convencidas para se reproduzir.[32]

Barreiras à reprodução entre espécies
Barreiras reprodutivas que impedem os cruzamentos entre espécies podem ser classificados como barreiras pré- ou
pós-zigóticas.[2]
Barreiras que previnem a fertilização
Barreiras pré-zigóticas previnem o acasalamento entre espécies ou previnem a fertilização do óvulo se as espécies
tentarem acasalar. Alguns exemplos são:
• Isolamento temporal - Acontece quando as espécies acasalam em
alturas diferentes. Populações da doninha Spilogale gracilis estão
sobrepostas às de outra doninha Spilogale putorius, no entanto
permanecem separadas porque a primeira acasala no Verão e a
segunda no fim do Inverno.[2]
• Isolamento comportamental - Sinais que provocam uma resposta
de acasalamento podem ser suficientemente diferentes para prevenir
um desejo de se cruzarem. Os sinais de luz rítmicos dos machos de
pirilampo é específico de cada espécies e por isso serve como
barreira pré-zigótica.[33]

Espécies diferentes de Pirilampo não reconhecem
os sinais de acasalamento, e como resultado
geralmente não há cruzamentos.

• Isolamento mecânico - Diferenças anatómicas nas estruturas
reprodutoras pode prevenir os cruzamentos. Isto é especialmente
verdade em plantas com flor que evoluíram estruturas específicas
adaptadas a certos polinizadores. Barreiras mecânicas muitas vezes
contribuem para o isolamento reprodutivo de flores que são
polinizados por insectos. Isto tem sido bem documentado na família
das orquídeas.

• Isolamento gamético - Os gâmetas das duas espécies são quimicamente incompatíveis, prevenindo assim a
fertilização. O reconhecimento dos gâmetas pode ser baseado em moléculas específicas na superfície do óvulo
que se liga apenas a moléculas complementares do espermatozóide. Tais mecanismos são comuns em espécies de
peixe.[2]
• Isolamento geográfico/de habitat - Geográfico: As duas espécies estão separadas por barreiras físicas de larga
escala, tais como montanhas ou corpos de água largos, e por isso não é possível encontrarem-se. Isto é ilustrado
em duas espécies separadas de esquilo do género Ammospermophilus, que habitam em lados opostos do Grand
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Canyon. Habitat: AS duas espécies preferem habitats diferentes, apesar de viverem na mesma área geral, e por
isso não se encontram uma à outra. Por exemplo, duas espécies de cobra do género Tamnophis existem na mesma
área, mas uma prefere a água enquanto a outra prefere terra firme.[2]
Barreiras que actuam depois da fertilização
Barreiras pos-zigóticas ocorrem depois da formação de um zigoto híbrido[34] que ou não é viável[35] ou não é fértil.
Isto é tipicamente o resultado de cromossomas incompatíveis no zigoto. Alguns exemplos incluem:
• Viabilidade reduzida dos híbridos - Uma barreira entre espécies acontece depois da formação do zigoto,
resultando no desenvolvimento incompleto ou morte dos descendentes.
• Fertilidade reduzida dos híbridos - Mesmo que duas espécies acasalem com sucesso, os filhos que produzem
podem ser inférteis. Cruzamentos entre espécies de cavalos do género Equus tendem a produzir descendentes
viáveis mas inférteis. Por exemplo, cruzamentos de zebra com cavalo ou zebra com burro produzem híbridos
estéreis. Raramente, uma mula fêmes pode ser fértil.[36]

Perspectivas diferentes sobre o mecanismo de evolução

James Hutton

Richard Dawkins

A teoria da evolução é aceite na generalidade da comunidade científica, servindo como ligação de todas as áreas
especializadas da biologia. A evolução fornece ao campo da biologia uma base científcia sólida. Ninguém descreveu
melhor a significância da teoria evolutiva do que Theodosius Dobzhansky (1900-1975) com o título do seu artigo
"Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution" (Nada faz sentido em biologia excepto à luz da
evolução).
No entanto, a teoria da evolução não é estática. De facto, há muita discussão na comunidade científica em relação
aos mecanismos responsáveis pelo processo evolutivo. Por exemplo, a taxa a que a evolução ocorre ainda é assunto
de debate. Para além disso, a unidade primária da mudanças evolutiva, o organismo ou os genes, ainda não é
consensual.
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Taxa de mudança
Em relação à taxa de mudança evolutiva existem duas perspectivas. Darwin e os seus contemporâneos viam a
evolução como um processo lento e gradual. Árvores evolutivas são baseadas na ideia que diferenças profundas nas
espécies são o resultado da muitas pequenas mudanças que se acumularam durante longos períodos.
A visão que a evolução é gradual tem por base o trabalho do geólogo James Hutton (1726-1797) e a sua teoria é
chamada "gradualismo". A teoria de Hutton sugere que mudanças geológicas profundas são o resultado cumulativo
de processos contínuos e lentos. Uma perspectiva semelhante foi adoptada em relação a mudanças biológicas. Tal
visão falha quando tenta explicar o registo fóssil, que mostra espécies novas a aparecer de repente, e depois
persistindo durante longos períodos. O paleontólogo Stephen Jay Gould (1940-2002) desenvolveu um modelo
juntamente com Niles Eldredge que sugere que a evolução experiencia períodos de mudanças rápidas alternando
com períodos de estabilidade relativa, um modelo chamado "equilíbrio pontuado".[37]

Unidade de mudança
Entre os biológos, é geralmente aceite que a unidade da selecção é o organismo, e que a selecção natural serve para
quer melhorar ou reduzir o potencial reprodutivo de um indivíduo. O sucesso reprodutivo, por isso, pode ser medido
pela quantidade de descendentes de um organismo que sobrevivem. Esta visão tem sido contestada por alguns
biólogos, assim como por alguns filósofos. Richard Dawkins, por exempo, propôs mudar-se de prespectiva e olhar a
evolução do ponto de vista dos genes, e ver a selecção natural como se estivesse a selecionar genes, além de
seleccionar organismos. No seu livro, O Gene Egoísta, ele explica:
Indivíduos não são estáveis, são fugazes. Os cromossomas também são misturados até perderem a identidade, como baralhos a
seguir a serem dadas as cartas. Mas as cartas em si sobrevivem o baralhar. As cartas são os genes. Os genes não são destruídos
pelo "crossing-over"; meramento mudam de parceiros e continuam. Claro que continuam. É esse o seu negócio. Eles são os
replicadores e eles são as máquinas de sobrevivência. Quando nós tivermos servido o nosso propósito somos postos de lado. Mas os
genes são donos do tempo geológico: os genes são eternos.

Outros viram a selecção a actuar em muitos níveis, não apenas ao nível de organismo ou do gene; por exemplo,
Stephen Jay Gould recomendou que se tivesse uma perspectiva hierárquica sobre a evolução[38]

Sumário
Evolução na cultura popular
A linguagem da evolução invadiu a Inglaterra durante a Era Victoriana assim que a obra de Darwin se espalhou e tornou-se mais
conhecido:
"Sobrevivência do mais apto" - usado por Herbert Spencer em Principles of Biology (1864)

A evolução explica a variedade de espécies biológicas e é o resultado de dois mecanismos básicos:
• Há variação genética dentro de uma população.
• Alguns descendentes, por acaso, tem características que permite que eles sobrevivam e tenham mais sucesso que
os outros. Os descendentes que sobrevivem também terão maior probabilidade de deixar descendência. Algumas
destas características beneficiais serão então passadas às novas gerações.
A evolução não é um processo aleatório para criar novas formas de vida. As mutações são (em parte) aleatórias, mas
a selecção está longe de ser aleatória. Por isso, a evolução é o resultado inevitável de máquinas auto-replicadoras,
que se copiam imperfeitamente e que se reproduzem durante milhares de milhão de anos sobre a pressão selectiva do
ambiente.
A ideia pode ser difícil de compreender na totalidade, e por isso há muitas concepções falsas sobre evolução, e por
uma razão ou outra algumas pessoas levantam objecções à evolução. De facto, a teoria de evolução é suportado por
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uma quantidade enorme de evidências:
• A evolução já foi observada em laboratório.
• Animais domésticos evolvem à medida que nós os reproduzimos selectivamente por causa de certas caractrísticas.
A evolução é uma das teorias científicas mais bem sucedidas de sempre e universalmente aceite em todos os campos
da biologia. Todos as ciências biológicas e muito da medicina implicam uma compreensão da evolução.
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•
•
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Evolução (também conhecida como evolução biológica, genética ou orgânica), no ramo da biologia, é a mudança
das características hereditárias de uma população de uma geração para outra. Este processo faz com que as
populações de organismos mudem ao longo do tempo. Do ponto de vista genético, evolução pode ser definida como
qualquer alteração na frequência dos alelos de um ou um conjunto de genes, em uma população, ao longo das
gerações. Mutações em genes podem produzir características novas ou alterar características que já existiam,
resultando no aparecimento de diferenças hereditárias entre organismos. Estas novas características também podem
surgir da transferência de genes entre populações, como resultado de migração, ou entre espécies, resultante de
transferência horizontal de genes. A evolução ocorre quando estas diferenças hereditárias tornam-se mais comuns ou
raras numa população, quer de maneira não-aleatória através de selecção natural ou aleatoriamente através de deriva
genética.
A selecção natural é um processo pelo qual características hereditárias que contribuem para a sobrevivência e
reprodução se tornam mais comuns numa população, enquanto que características prejudiciais tornam-se mais raras.
Isto ocorre porque indivíduos com características vantajosas tem mais sucesso na reprodução, de modo que mais
indivíduos na próxima geração herdam estas características.[1] [2] Ao longo de muitas gerações, adaptações ocorrem
através de uma combinação de mudanças sucessivas, pequenas e aleatórias nas características, e selecção natural dos
variantes mais adequadas ao seu ambiente.[3] Em contraste, a deriva genética produz mudanças aleatórias na
frequência das características numa população. A deriva genética surge do papel que o acaso joga na probabilidade
de um determinado indivíduo sobreviver e reproduzir-se.
Uma espécie pode ser definida como um grupo de organismos que se podem reproduzir uns com os outros e produzir
descendência fértil. No entanto, quando uma espécie está separada em várias populações que não se podem cruzar,
mecanismos como mutações, deriva genética e a selecção de características novas, provocam a acumulação de
diferenças ao longo de gerações e a emergência de novas espécies.[4] As semelhanças entre organismos sugere que
todas as espécies conhecidas descenderam de um ancestral comum (ou pool genético ancestral) através deste
processo de divergência gradual.[1]
Estudos do registro fóssil e da diversidade dos seres vivos mostravam já aos cientistas a partir de meados do século
dezanove que as espécies mudam ao longo do tempo.[5] [6] Contudo, o mecanismo que levou a estas mudanças
permaneceu pouco claro até à publicação do livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, detalhando a teoria de
evolução por selecção natural.[7] O trabalho de Darwin levou rapidamente à aceitação da evolução pela comunidade
científica.[8] [9] [10] [11] Na década de 1930, a selecção natural Darwiniana, foi combinada com a hereditariedade
mendeliana para formar a síntese evolutiva moderna,[12] em que foi feita a ligação entre as unidades de evolução
(genes) e o mecanismo de evolução (selecção natural). Esta teoria com um grande poder preditivo e explanatório
tornou-se o pilar central da biologia moderna, oferecendo uma explicação unificadora para toda a diversidade da vida
na Terra.[9] [10] [13]
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Hereditariedade
A herança em organismos ocorre por meio de caracteres discretos –
características particulares de um organismo. Em seres humanos, por
exemplo, a cor dos olhos é uma característica herdada dos pais.[14] As
características herdadas são controladas por genes e o conjunto de todos os
genes no genoma de um organismo é o seu genótipo.[15]
O conjunto das características observáveis que compõem a estrutura e o
comportamento de um organismo é denominado o seu fenótipo. Estas
características surgem da interação do genótipo com o ambiente.[16] Desta
forma, não são todos os aspectos de um organismo que são herdados. O
bronzeamento da pele resulta da interação entre o genótipo de uma pessoa e
a luz do sol; assim, um bronzeado não é hereditário. No entanto, as pessoas
têm diferentes respostas à radiação solar, resultantes de diferenças no seu
genótipo; um exemplo extremo são os indivíduos com a característica
hereditária do albinismo, que não se bronzeiam e são altamente sensíveis a
queimaduras de sol, devido à inexistência do pigmento melanina na pele.[17]
Os genes são regiões nas moléculas de ácido desoxirribonucleico (DNA)
que contêm informação genética.[15] O DNA é uma molécula comprida
com quatro tipos de bases ligadas umas às outras. Genes diferentes
apresentam uma sequência diferente de bases; é a sequência destas bases
Estrutura do DNA. As bases estão no
centro, rodeadas por cadeias de uma
que codifica a informação genética. Dentro das células, as longas cadeias de
pentose ligada a um grupo fosfato dispostas
DNA estão associadas com proteínas formando estruturas chamadas
numa dupla hélice.
cromossomas. Um local específico dentro de um cromossoma é conhecido
como locus. Uma vez que normalmente existem duas cópias do mesmo
cromossoma no genoma, os locus correspondentes em cada um destes (cuja sequência de DNA pode ser igual ou
diferente) são denominados alelos. As sequências de DNA podem mudar através de mutações, produzindo novos
alelos. Se uma mutação ocorrer dentro de um gene, o novo alelo pode afectar a característica que o gene controla,
alterando o fenótipo de um organismo. No entanto, enquanto que esta simples correspondência entre alelo e uma
característica funciona em alguns casos, a maioria das características são mais complexas e são controladas por
múltiplos genes que interagem uns com os outros.[18] [19]

Variação
Como o fenótipo de um indivíduo resulta da interação de seu genótipo com o ambiente, a variação nos fenótipos de
uma população reflete, em certa medida, a variação nos genótipos dos indivíduos.[19] A síntese evolutiva moderna
define evolução como a mudança nas frequências gênicas ao longo do tempo, ou seja, a flutuação na frequência de
um ou mais alelos, se tornando mais ou menos prevalecente relativamente a outras formas do mesmo gene. Forças
evolutivas atuam direcionando essa mudança de diferentes formas. A variação em determinado locus desaparece
quando algum alelo se fixa na população, ou seja, quando um mesmo alelo passa a estar presente em todos os
indivíduos.[20]
A origem de toda a variação genética são mutações no material genético. Essa variação pode ser reorganizada por
meio da reprodução sexuada, e distribuída entre populações por meio de migração. A variação também pode vir de
trocas de genes entre espécies diferentes, como por exemplo na transferência horizontal de genes em bactérias, e
hibridização, principalmente em plantas.[21] Apesar da constante introdução de variação por meio desses processos, a
maior parte do genoma de uma espécie é idêntica em todos os indivíduos.[22] No entanto, até mesmo relativamente
poucas mudanças no genótipo podem levar a mudanças dramáticas no fenótipo: chimpanzés e humanos possuem
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apenas cerca de 5% de diferença em seu genoma.[23]

Mutação
A variação genética se origina de mutações aleatórias que ocorrem no genoma dos
organismos. Mutações são mudanças na sequência dos nucleotídeos do genoma de uma
célula, sendo causadas por radiação, vírus, transposons e substâncias químicas
mutagênicas, assim como erros que ocorrem durante a meiose ou replicação do DNA.[24]
[25] [26]
Esses agentes produzem diversos tipos de mudança nas sequências de DNA, que
podem ser sem efeito, podem alterar o produto de um gene, ou alterar o quanto um gene
é produzido. Estudos com a mosca-das-frutas, Drosophila melanogaster, apontam que
cerca de 70% das mutações são deletérias (prejudiciais), sendo as restantes neutras (sem
efeito) ou com pequeno efeito benéfico.[27] Devido aos efeitos danosos das mutações
sobre o funcionamento das células, os organismos desenvolveram ao longo do tempo
evolutivo mecanismos responsáveis pelo reparo do DNA para remover mutações.[24]
Assim, a taxa ótima de mutação é resultado do balanço entre as demandas conflitantes de
reduzir danos a curto prazo, como risco de câncer, e aumentar os benefícios a longo
prazo de mutações vantajosas.[28]
Grandes porções de DNA também podem ser duplicadas, fenômeno que funciona como
fonte de material para a evolução de novos genes, sendo estimado que dezenas a
centenas de genes são duplicados nos genomas de animais a cada milhão de anos.[29] A
Duplicação de parte de um
grande maioria dos genes pertence a famílias de genes homólogos, que partilham um
cromossomo.
ancestral comum, de forma semelhante ao que ocorre com linhagens de espécies.[30]
Novos genes podem ser produzidos tanto por duplicação e mutação de um gene ancestral como por recombinação de
partes de genes diferentes para formar novas combinações com funções distintas.[31] [32] Por exemplo, quatro dos
genes utilizados no olho humano para a produção de estruturas responsáveis pela percepção de luz, derivam de um
ancestral comum, sendo que três desses genes atuam na visão em cores e um na visão noturna.[33] Uma vantagem na
duplicação de genes (ou mesmo de genomas inteiros por poliploidia) é que sobreposição ou redundância funcional
em vários genes pode permitir que alelos que seriam deletérios sem essa redundância sejam mantidos na população,
aumentando assim a diversidade genética.[34]
Mudanças em número de cromossomos também podem envolver a quebra e rearranjo de DNA entre cromossomos.
Por exemplo, no gênero Homo, dois cromossomos se fundiram, formando o cromossomo 2 humano. Essa fusão não
ocorreu na linhagem dos outros grandes primatas (orangotango, chimpanzé, e gorila), e eles mantêm esses
cromossomos separados.[35] O papel mais importante desse tipo de rearranjo dos cromossomos na evolução pode ser
o de acelerar a divergência de uma população em novas espécies, por meio de uma redução na chance de cruzamento
entre as populações, preservando as diferenças genéticas entre elas.[36]
Sequências de DNA que têm a capacidade de se mover pelo genoma, como transposons, constituem uma fração
significativa do material genético de plantas e animais, e podem ter sido importantes na evolução de genomas.[37]
Por exemplo, mais de um milhão de cópias de um padrão denominado sequência Alu estão presentes no genoma
humano, e tem sido demonstrado que essas sequências podem desempenhar um papel da regulação da expressão
gênica.[38] Outro efeito dessas sequências de DNA é que, ao se moverem dentro do genoma, elas podem mudar ou
deletar genes existentes, gerando assim diversidade genética.[39]
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Recombinação
Em organismos de reprodução assexuada, os genes são herdados todos juntos, ou ligados, dado que eles não podem
se misturar com genes de outros organismos durante a reprodução. Por outro lado, a prole de organismos sexuados
contêm uma mistura aleatória dos cromossomos de seus pais, produzida por meio da segregação independente
durante a meiose. No processo relacionado de recombinação gênica, organismos sexuados também podem trocar
DNA entre cromossomos homólogos.[40] Esses processos de embaralhamento podem permitir que mesmo alelos
próximos numa cadeia de DNA segreguem independentemente. No entanto, como ocorre cerca de um evento de
recombinação para cada milhão de pares de bases em humanos, genes próximos num cromossomo geralmente não
são separados, e tendem a ser herdados juntos.[41] Essa tendência é medida encontrando-se com qual frequência dois
alelos ocorrem juntos, medida chamada de desequilíbrio de ligação. Um conjunto de alelos que geralmente é herdado
em grupo é chamado de haplótipo, e essa co-herança pode indicar que o locus está sob seleção positiva (veja
abaixo).[42]
A recombinação em organismos sexuados ajuda a remover mutações deletérias e manter mutações benéficas.[43]
Consequentemente, quando alelos não podem ser separados por recombinação - como no cromossomo Y humano,
que passa intacto de pais para filhos - mutações deletérias se acumulam.[44] [45] Além disso, a recombinação pode
produzir indivíduos com combinações de genes novas e vantajosas. Esses efeitos positivos da recombinação são
balanceados pelo fato de que esse processo pode causar mutações e separar combinações benéficas de genes.[43] A
taxa ótima de recombinação para uma espécie é, portanto, o resultado do balanço entre essas demandas conflitantes.

Transferência horizontal de genes
A transferência horizontal de genes é um processo pelo qual um organismo transfere material genético para outra
célula que não a sua prole, em contraste à transferência vertical em que um organismo recebe material genético de
seu ancestral. A maior parte do pensamento em genética tem se focado na transferência vertical, mas recentemente a
transferência horizontal tem recebido maior atenção.

Genética populacional

Traça (Biston betularia) branca

Variante preta da traça

De um ponto de vista genético, evolução é uma mudança de uma geração para a outra nas frequências de alelos de
uma população que compartilha um conjunto de genes.[46] Uma população é um grupo de indivíduos pertencentes a
determinada espécie e que ocupa um espaço delimitado. Por exemplo, todas as mariposas da mesma espécie que
vivem numa floresta isolada representam uma população. Um determinado gene nessa população pode ter diversas
formas alternativas, que respondem por variações entre os fenótipos dos organismos. Um exemplo pode ser um gene
para coloração em mariposas que tenha dois alelos: preto e branco. O conjunto de todos os genes presentes em todos
os organismos de uma determinada população é conhecido como pool gênico, sendo que no pool gênico cada alelo
ocorre várias vezes. A fração de genes dentro desse conjunto que é um alelo em particular é uma quantidade
denominada frequência alélica, ou frequência gênica. A evolução ocorre quando há mudanças nas frequências de
alelos de uma população de organismos intercruzantes. Por exemplo, quando o alelo para a cor preta se torna mais
comum numa população de mariposas.
Para entender os mecanismos que fazem com que uma população evolua, é útil considerar quais as condições
necessárias para que a população não evolua. Segundo o princípio de Hardy-Weinberg, as frequências de alelos
numa população suficientemente grande irá se manter constante apenas se as únicas forças atuando na população
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forem a recombinação aleatória dos alelos na formação dos gametas e a combinação aleatória dos alelos nessas
células sexuais durante a fecundação.[47] Uma população em que as frequências dos alelos é constante não está
evoluindo: a população está em Equilíbrio de Hardy-Weinberg.[48]

Mecanismos
Há três mecanismos básicos de mudanças evolutivas: selecção natural, deriva genética e fluxo génico. A selecção
natural favorece genes que melhoram a capacidade para a sobrevivência e reprodução. A deriva genética é mudança
aleatória na frequência de alelos, causada pela amostragem aleatória dos genes de uma geração durante a reprodução,
e o fluxo génico é a transferência de genes entre (e dentro de) populações. A importância relativa da selecção natural
e deriva genética numa população varia conforme a intensidade da selecção e do efectivo populacional, que é o
número de indivíduos capazes de se reproduzir.[49] A seleção natural costuma predominar em grandes populações. A
predominância de derivação genética em pequenas populações é capaz até mesmo de levar a fixação de suaves
mutações deletérias.[50] Como resultado, mudanças no tamanho da população podem influenciar dramaticamente o
rumo da evolução. Os efeitos de gargalo, onde a população encolhe temporariamente e portanto perde variação
genética, resultam numa população mais uniforme.[20] Efeitos de gargalo surgem também de alterações no fluxo
génico tais como uma diminuição da migração, expansões para outros habitats ou subdivisão populacional.[49]

Selecção natural
Selecção natural é o processo pelo qual
mutações genéticas que melhoram a
reprodução tornam-se, ou permanecem,
mais comuns em gerações sucessivas de
uma população. Este mecanismo tem sido
muitas vezes chamado de "auto-evidente"
porque segue forçosamente a partir de três
simples factos:
• Variação hereditária existe em
populações de organismos.
• Os organismos produzem mais
descendentes do que podem sobreviver.
• Estes descendentes tem capacidade
variável para sobreviver e
reproduzirem-se.
Estas condições geram competição entre
organismos para a sua sobrevivência e
reprodução. Por isso, organismos com
Selecção natural de uma população para coloração escura.
características que lhes trazem alguma
vantagem sobre os seus competidores
transmitem estas características vantajosas, enquanto que características que não conferem nenhuma vantagem não
são passadas para a geração seguinte.
O conceito central da selecção natural é a aptidão evolutiva de um organismo. Isto mede a contribuição genética de
um organismo para a geração seguinte. Contudo, não é o mesmo que o número total de descendentes: a aptidão mede
a proporção de gerações subsequentes que carregam os genes de um organismo.[51] Por consequência, se um alelo
aumenta a aptidão mais do que outros alelos do mesmo gene, então em cada geração esse alelo tornar-se-á mais
comum dentro da população. Diz-se que estas características são "seleccionadas a favor" ou "positivamente".
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Exemplos de características que podem aumentar a aptidão são sobrevivência melhorada e aumento da fecundidade.
Pelo contrário, aptidão mais baixa causada por ter um alelo menos beneficial resulta na diminuição da frequência
deste alelo; são "seleccionados contra" ou "negativamente".[2] É importante notar que a aptidão de um alelo não é
uma característica fixa. Se o ambiente muda, características que previamente eram neutras ou prejudiciais podem
tornar-se benéficas ou vice-versa.[1]
Selecção natural dentro de uma população, de uma característica que pode variar dentro de uma gama de valores, tal
como a altura, pode ser categorizada em três tipos diferentes. A primeira é selecção direccional, que é um desvio do
valor médio de uma característica ao longo do tempo - por exemplo, certos organismos que vão lentamente ficando
mais altos de geração para geração.[52] A segunda é selecção disruptiva, que é a selecção a favor de valores extremos
das características e resulta frequentemente em que dois valores diferentes se tornem mais comuns, com selecção
contra valores médios. Isto aconteceria quando quer indivíduos altos ou baixos têm certa vantagem, mas não os que
têm altura média. Por último, existe selecção estabilizadora em que há selecção contra valores extremos das
características em ambos os lados do espectro, o que causa uma diminuição da variância à volta do valor médio.[53]
Isto provocaria, usando o mesmo exemplo, que os organismos se fossem tornando todos da mesma altura.
Um caso especial de selecção natural é selecção sexual, que é selecção sobre qualquer característica que aumente o
sucesso reprodutor, incrementando a capacidade de atracção de um organismo a potenciais parceiros.[54] As
características que evoluíram através de selecção sexual são particularmente proeminentes em machos de algumas
espécies animais, apesar de algumas características como hastes muito elaboradas, chamamentos ou cores vivas
poderem atrair predadores, diminuindo por isso a sobrevivência desses machos.[55] Esta desvantagem é compensada
pelo maior sucesso reprodutivo em machos que apresentam estas características seleccionadas sexualmente.[56]
Uma área de pesquisa activa actualmente refere-se à unidade de selecção, com propostas de que a selecção natural
actua no nível dos genes, células, indivíduos, populações ou mesmo espécies.[57] [58] Nenhum destes modelos são
mutuamente exclusivos e a selecção pode actuar em vários níveis simultaneamente.[59] Abaixo do nível do indivíduo,
genes chamados transposões tentam copiar-se a si próprios ao longo do genoma.[60] Selecção acima do nível do
indivíduo, tal como selecção de grupo, pode permitir a evolução de cooperação, como discutido mais abaixo.[61]
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Deriva genética
Deriva genética é a mudança na frequência alélica de
uma geração para a outra que acontece porque os alelos
nos descendentes são amostras aleatórias dos presentes
nos progenitores.[20] Em termos matemáticos, os alelos
estão sujeitos a erros de amostragem. Como resultado
disto, quando forças selectivas estão ausentes ou são
relativamente fracas, frequências alélicas tendem a
"andar à deriva" para cima ou para baixo ao acaso
(numa caminhada aleatória). Esta deriva termina
quando um alelo eventualmente fique fixado, quer por
desaparecer da população, ou por substituir
completamente todos os outros alelos. A deriva
genética pode assim eliminar alguns alelos de uma
população meramente devido ao acaso, e duas
populações separadas que começaram com a mesma
estrutura genética podem divergir para duas populações
com um conjunto diferente de alelos.[62]
Simulação de deriva genética de 20 alelos numa população de 10 (em
cima) e 100 (em baixo) indivíduos. A deriva é mais rápida na
população pequena.

O tempo necessário para que um alelo se fixe por
deriva genética depende do tamanho da população, com
a fixação acontecendo mais rapidamente em
populações mais pequenas.[63] A medida mais importante para este caso é o efectivo populacional, que foi definido
por Sewall Wright como o número teórico que representa o número de indivíduos reprodutores que exibem o mesmo
grau de consanguinidade.
Apesar da selecção natural ser responsável pela adaptação, a importância relativas das duas forças, selecção natural e
deriva genética, como motores de mudança evolutiva em geral, é uma área de pesquisa actual em biologia
evolutiva.[64] Estas investigações foram despoletadas pela teoria neutral da evolução molecular, que propôs que a
maioria das mudanças evolutivas resultam da fixação de mutações neutrais que não têm efeitos imediatos na aptidão
de um organismo.[65] Daí que, neste modelo, a maioria das mudanças genética resulte da constante pressão
mutacional e deriva genética.[66]
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Fluxo génico
Fluxo génico é a troca de genes entre populações, que são normalmente da mesma espécie.[67] Exemplos de fluxo
génico entre espécies incluem a migração seguido de cruzamento de organismos, ou a troca de pólen. A transferência
de genes entre espécies inclui a formação de híbridos e transferência lateral de genes.

Leões machos deixam o bando onde nasceram e tomam conta de
outro bando para acasalarem. Isto resulta em fluxo génico entre
bandos.

Migração para dentro ou para fora de uma população
pode mudar as frequências alélicas. Imigração pode
adicionar material genético novo para o pool genético
já estabelecido de uma população. Por outro lado,
emigração pode remover material genético. Barreiras à
reprodução são necessárias para que as populações se
tornem em novas espécies, sendo que o fluxo génico
pode travar este processo, espalhando as diferenças
genéticas entre as populações. Fluxo génico é impedido
por barreiras como cadeias montanhosas, oceanos ou
desertos ou mesmo por estruturas artificiais como a
Grande Muralha da China, que tem prejudicado o fluxo
de genes de plantas.[68]

Dependendo de quanto é que duas espécies divergiram
desde o seu ancestral comum mais recente, pode ainda
ser possível que produzam descendência, tais como é exemplificado pelo cruzamento entre cavalos e burros,
produzindo mulas.[69] Tais híbridos são geralmente inférteis, devido à impossibilidade dos dois conjuntos de
cromossomas se emparelharem durante a meiose. Neste caso, espécies próximas são capazes de se cruzar
regularmente, mas os híbridos serão seleccionados contra e as espécies permanecerão separadas. Contudo, híbridos
viáveis podem formar-se ocasionalmente e mesmo formar novas espécies. Estas novas espécies podem ter
propriedades intermédias entre as espécies parentais ou possuir fenótipos totalmente novos.[70] A importância da
hibridização no processo de criação de novas espécies de animais não é clara, apesar de haver alguns casos
conhecidos em muitos tipos de animais,[71] sendo a espécie Hyla versicolor um exemplo particularmente bem
estudado.[72]
No entanto, a hibridação é um importante meio de especiação em plantas, uma vez que a poliploidia (ter mais do que
duas cópias de cada cromossoma) é tolerada em plantas mais prontamente do que em animais.[73] [74] A poliploidia é
importante em híbridos porque permite a reprodução, com cada um dos conjuntos de cromossomas capaz de
emparelhar com um par idêntico durante a meiose.[75] Os poliplóides também têm mais diversidade genética, o que
permite que evitem depressão de consanguinidade em populações pequenas.[76]
A transferência génica horizontal é a transferência de material genético de um organismo para outro que não é seu
descendente. Isto é mais comum em bactérias.[77] Em medicina, isto contribui para a disseminação de resistência a
antibióticos, porque assim que uma bactéria adquire genes de resistência eles podem-se transferir rapidamente para
outras espécies.[78] Também é possível que tenha ocorrido transferência horizontal de genes de bactérias para
eucariontes como a levedura Saccharomyces cerevisiae e para o escaravelho Callosobruchus chinensis, por
exemplo.[79] [80] Os vírus também podem transportar DNA entre organismos, permitindo a transferência de genes
mesmo entre domínios.[81] A transferência de genes também ocorreu entre os ancestrais das células eucarióticas e
procariontes, durante a aquisição do cloroplasto e da mitocôndria.[82]
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Consequências
A evolução influencia cada aspecto da estrutura e comportamento dos organismos. O mais proeminente é o conjunto
de adaptações físicas e comportamentais que resultam do processo de seleção natural. Essas adaptações aumentam a
aptidão por contribuírem com atividades como busca por alimento, defesa contra predadores ou atração de parceiros
sexuais. Outro resultado possível da seleção é o surgimento de cooperação entre organismos, evidenciada geralmente
no auxílio a organismos aparentados, ou em interações mutualísticas ou simbióticas. A longo prazo, a evolução
produz novas espécies, por meio da divisão de populações ancestrais entre novos grupos que se tornam incapazes de
intercruzarem.
Essas consequências da evolução são comummente divididas entre macroevolução, que é a evolução que ocorre
acima do nível de espécies, e trata de fenómenos como a especiação, e microevolução, que trata das mudanças
evolutivas que ocorrem dentro de uma espécie, como a adaptação a um ambiente específico por determinada
população. Em geral, macroevolução é o resultado de longos períodos de microevolução.[83] Assim, a distinção entre
micro e macroevolução não é absoluta, havendo apenas uma diferença de tempo entre os dois processos.[84] No
entanto, na macroevolução, as características de toda a espécie é que são consideradas. Por exemplo, uma grande
quantidade de variação entre indivíduos permite que uma espécie se adapte rapidamente a novos habitats,
diminuindo as possibilidade de se tornar extinta, enquanto que uma grande área de distribuição aumenta a
possibilidade de especiação, por fazer com que seja mais provável que parte da população fique isolada. Neste
sentido, microevolução e macroevolução podem por vezes estar separadas.[4]
Um problema conceptual muito comum é acreditar-se que a evolução é progressiva, mas a seleção natural não tem
um objetivo final, e não produz necessariamente organismos mais complexos.[85] Apesar de espécies complexas
terem evoluído, isso ocorre como consequência indireta do aumento no número total de organismos, e formas de
vida simples continuam sendo mais comuns.[86] Por exemplo, a esmagadora maioria das espécies constitui-se de
procariotos microscópicos, que são responsáveis por cerca de metade da biomassa do planeta, apesar de seu pequeno
tamanho,[87] e compõem uma grande parte da biodiversidade na Terra.[88] Assim, organismos simples continuam
sendo a forma de vida dominante no planeta, sendo que a formas de vida mais complexas parecem mais diversas
apenas porque são mais evidentes para nós.[89]

Adaptação
Adaptações são estruturas ou comportamentos que melhoram uma função específica dos organismos, aumentando
sua chance de sobreviver e reproduzir.[7] Elas são produzidas por uma combinação da produção contínua de
pequenas mudanças aleatórias nas características (mutações), e da selecção natural das variantes melhor ajustadas ao
seu ambiente.[90] Esse processo pode causar tanto o ganho de uma nova propriedade, como a perda de uma
propriedade ancestral. Um exemplo que demonstra esses dois tipos de mudança é a adaptação bacteriana a
antibióticos. Mutações que causam resistência a antibióticos podem modificar o alvo da droga ou remover os
transportadores que permitem que a droga entre na célula.[91] No entanto, muitas características que parecem ser
simples adaptações podem ser exaptações: estruturas que originalmente surgiram como adaptações para
desempenhar determinada função, mas que durante o processo evolutivo, coincidentemente se tornaram úteis no
desempenho de uma outra função.[4] Um exemplo é o lagarto africano Holaspis guentheri, que desenvolveu uma
cabeça extremamente fina para se esconder em pequenas cavidades, como pode ser percebido ao olhar-se para
espécies aparentadas. No entanto, nessa espécie a cabeça se tornou tão fina que auxilia o animal a planar quando
saltando entre árvores - uma exaptação.[61]
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Uma
adaptação
ocorre
pela
modificação gradual de estruturas
existentes. Estruturas com organização
interna semelhante podem ter funções
muito diferentes em organismos
aparentados. Isso é resultado de uma
única estrutura ancestral que se
Esqueleto de uma baleia, a e b correspondem aos ossos das barbatanas, que se adaptaram
de ossos dos membros anteriores: enquanto c indica os ossos dos membros posteriores
adaptou para funcionar de formas
[92]
vestigiais.
diferentes em cada linhagem. Os ossos
nas asas de morcegos, por exemplo,
são estruturalmente similares tanto com as mãos humanas como com as barbatanas de focas, devido à descendência
dessas estruturas de uma ancestral comum que também tinha cinco dedos na extremidade de cada membro anterior.
Outras características anatômicas únicas, como ossos no pulso do panda, que formam um falso "polegar", indicam
que a linhagem evolutiva de um organismo pode limitar que tipo de adaptação é possível.[93]
Durante a adaptação, algumas estruturas podem perder a sua função e se tornarem estruturas vestigiais.[94] Essas
estruturas podem ter pouca ou nenhuma função numa espécie, apesar de terem uma função clara em espécies
ancestrais ou relacionadas. Exemplos incluem os remanescentes não funcionais de olhos em alguns peixes de
cavernas,[95] asas em aves incapazes de voar[96] e a presença de ossos do quadril em baleias e cobras.[97] Exemplos
de estruturas vestigiais em humanos incluem o dente do siso,[98] o cóccix[94] e o apêndice vermiforme.[94]
Uma área de pesquisa atual em biologia do desenvolvimento evolutiva é a base desenvolvimental de adaptações e
exaptações.[99] Essa linha de pesquisa busca compreender a origem e evolução de desenvolvimento embrionário e
como modificações nos processos do desenvolvimento produzem novas características de forma gradualista, onde as
mudanças ocorrem com a presença de intermédiarios, ou ainda pelo modelo de saltos evolutivos, onde uma mudança
"abrupta" pode correr de uma geração para outra e com um passar do tempo aquela nova estrutura pode ser torna-se
vantajosa para a população da espécies.[100] Esses estudos têm demonstrado que a evolução pode alterar o
desenvolvimento para criar novas estruturas, como as estruturas embrionárias que formam ossos da mandíbula em
outros animais formando parte do ouvido médio em mamíferos.[101] É também possível que estruturas perdidas ao
longo da evolução reapareçam devido a mudanças em genes do desenvolvimento, como uma mutação em galinhas
que faz com que os embriões produzam dentes similares aos de crocodilos.[102]

Co-evolução
Interações entre organismos podem produzir tanto conflito como cooperação. Quando a interação ocorre entre pares
de espécies, como um patógeno e um hospedeiro, ou um predador e uma presa, essas espécies podem desenvolver
séries de adaptações combinadas. Nesses casos, a evolução de uma espécie causa adaptações numa outra. Essas
mudanças na segunda espécie, por sua vez, causam novas adaptações na primeira. Esse ciclo de seleção e resposta é
chamado de co-evolução.[103] Um exemplo é a produção de tetrodotoxina numa espécie de salamandra (Taricha
granulosa) e a evolução de resistência à tetrodotoxina em seu predador, uma serpente (Thamnophis sirtalis). Nesse
par de presa e predador, uma corrida armamentista evolutiva produziu altos níveis de toxina na salamandra e
correspendentemente altos níveis de resistência na cobra.[104]

Cooperação
No entanto, nem todas as interações entre espécies envolvem conflito.[105] Muitos casos de interações mutuamente
benéficas evoluiram. Por exemplo, existe uma cooperação extrema entre plantas e micorrizas que crescem sobre as
raízes, auxiliando na absorção de nutrientes do solo.[106] Essa é uma interação recíproca, já que as plantas provêm à
micorriza açúcares da fotossíntese. Nesse caso o fungo geralmente cresce dentro das células da planta, permitindo a
troca de nutrientes, enquanto envia sinais que reprimem o sistema imunitário da planta.[107]
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A cooperação também evoluiu entre organismos da mesma espécie. Um caso extremo é a eussocialidade, que pode
ser observada em insetos sociais, como abelhas, cupins e formigas, onde insetos estéreis alimentam e defendem um
pequeno número de organismos da colônia que são capazes de se reproduzir. Numa escala ainda menor, as células
somáticas que formam o corpo de um animal são limitadas em sua capacidade de se reproduzir para que se mantenha
a estabilidade no organismo e permita que um pequeno número de células germinativas produza prole. Nesse caso,
células somáticas respondem a sinais específicos que as instruem a crescer ou destruir a si próprias. Se as células
ignoram esses sinais e tentam se multiplicar de forma desordenada, seu crescimento descontrolado causa câncer.[24]
Imagina-se que esses exemplos de cooperação dentro de uma espécie evoluíram pelo processo de seleção de
parentesco, que consiste em um organismo agir de forma a aumentar a probabilidade de parentes produzirem
prole.[108] Essa atividade é selecionada porque se o indivíduo que ajuda possui alelos que promovem a atividade de
ajudar, é provável que seus parentes também possuam esses alelos e, assim, esses alelos são passados adiante.[109]
Outros processos que podem promover a cooperação incluem seleção de grupo, onde a cooperação fornece
benefícios para um grupo de organismos.[110]

Especiação

Os quatro mecanismos de especiação.

Especiação é o processo pelo qual uma
espécie diverge, produzindo duas ou mais
espécies descendentes.[111] Eventos de
especiação foram observados diversas
vezes, tanto em condições controladas de
laboratório como na natureza.[112] Em
organismos de reprodução sexuada, a
especiação
resulta
do
isolamento
reprodutivo seguido por divergência entre as
linhagens. Há quatro tipos de mecanismos
de especiação, sendo a especiação alopátrica
considerada a mais comum em animais.
Esse tipo de especiação ocorre quando
populações são isoladas geograficamente,
por fragmentação de habitat ou migração,
por exemplo. Como as forças evolutivas
passam a atuar independentemente nas
populações isoladas, a separação vai,
eventualmente,
produzir
organismos
[113]
incapazes de se intercruzarem.

O segundo mecanismo de especiação a ser considerado é a especiação peripátrica, que ocorre quando pequenas
populações de organismos são isoladas num novo ambiente. Ela difere da especiação alopátrica pelo fato de as
populações isoladas serem muito menores do que a população parental. Nesse caso, o efeito fundador causa uma
especiação rápida tanto pela deriva genética oriunda do efeito fundador como pela rápida ação da seleção natural
sobre um conjunto de genes pequeno.[114]
O terceiro macanismo de especiação é a especiação parapátrica. Ela é similar à especiação peripátrica na medida em
que uma população pequena ocupa um novo habitat, mas difere porque não há separação física entre essas
populações. O que ocorre é que a especiação resulta da evolução de mecanismos que reduzem o fluxo gênico entre as
duas populações.[111] Geralmente isso ocorre quando há alguma mudança drástica no ambiente da espécie parental.
Um exemplo é a gramínea Anthoxanthum odoratum, que pode passar por especiação parapátrica em resposta a
poluição localizada de metais de minas.[115] Neste caso, plantas com resistência a altos níveis de metais no solo
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evoluem. A seleção contra cruzamentos com a população parental sensível a metais produz uma mudança no tempo
de floração das plantas resistentes, causando isolamento reprodutivo. A seleção contra híbridos entre as duas
populações pode causar o que é chamado de reforço, que é a evolução de características que promovem o
cruzamento dentro de determinada espécie, assim como deslocamento de caráter, que ocorre quando duas espécies se
tornam mais distintas em aparência.[116]
Finalmente, quando há especiação simpátrica, espécies divergem sem
uma barreira geográfica entre elas ou mudanças drásticas no ambiente.
Esse tipo de especiação é considerado raro, já que uma pequena
quantidade de fluxo gênico pode remover as diferenças genéticas entre
partes de uma população.[117] Em geral, a especiação simpátrica em
animais exige a evolução tanto de diferenças genéticas como de
acasalamento preferencial, para permitir que o isolamento reprodutivo
evolua.[118]
Um tipo de evolução simpátrica envolve o cruzamento entre duas
espécies aparentadas, produzindo uma nova espécie híbrida. Esse tipo
de especiação não é comum em animais, já que híbridos são
O Isolamento geográfico dos Tentilhões de
comumente inviáveis ou estéreis, porque não há pareamento entre os
Darwin das Ilhas Galápagos produziram mais de
uma dúzia de espécies.
cromossomos homólogos de cada progenitor durante a meiose. Ela é
mais comum em plantas, porque plantas frequentemente dobram o
número de cromossomos, formando poliplóides. Isso permite o pareamento de cada cromossomo com seu homólogo
durante a meiose, já que os cromossomos de cada progenitor já se apresentam em pares.[119] Um exemplo desse tipo
de especiação ocorreu quando as espécies Arabidopsis thaliana e Arabidopsis arenosa se hibridizaram para formar a
nova espécie Arabidopsis suecica.[120] Isso ocorreu há cerca de 20.000 anos atrás[121] e o processo de especiação foi
reproduzido em laboratório, permitindo o estudo dos mecanismos genéticos envolvidos no processo.[122] De fato,
eventos de poliploidização numa espécie podem ser uma causa comum de isolamento reprodutivo, já que metade dos
cromossomos duplicados não irá parear quando ocorrer cruzamento com organismos sem essa duplicação.[74]
Eventos de especiação são importantes na teoria do equilíbrio pontuado, que explica a existência do padrão
observado no registro fóssil de "explosões" de evolução entre longos períodos de estase, em que as espécies se
mantém relativamente sem mudanças.[123] Nessa teoria, a especiação e a rápida evolução são relacionadas, com
seleção natural e deriva genética atuando mais fortemente em organismos especiando em novos habitats ou com
pequeno tamanho populacional. Como resultado, os períodos de estase no registro fóssil correspondem à população
parental, e os organismos passando por especiação e rápida evolução são encontrados em pequenas populações
geograficamente restritas., sendo raramente preservados como fósseis.[124]
Barreiras ao cruzamento entre espécies
Barreiras reprodutivas ao cruzamento podem ser classificadas em pré-zigóticas ou pós-zigóticas.[48] A distinção
entre as duas é definida se a barreira previne a formação de prole antes ou depois da fertilização do óvulo.
Barreiras que previnem a fertilização
Barreiras pré-zigóticas são aquelas que impedem a cópula entre as espécies, ou então impedem a fertilização do
óvulo caso a espécie tente cruzar.[125]
Alguns exemplos são:
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• Isolamento temporal – Ocorre quando espécies copulam em tempos diferentes.
Populações de duas espécies americanas de gambá (Spilogale gracilis e Spilogale
putorius) têm distribuições sobrepostas, mas se mantêm como espécies separadas
porque a primeira acasala no verão e a segunda no inverno.[48]
• Isolamento comportamental – Sinais que estimulam uma resposta sexual podem
ser suficientemente diferentes para impedir o acasalamento. O brilho rítmico dos
vaga-lumes é específico de cada espécie e portanto funciona como barreira
pré-zigótica.[126]

Diferentes espécies de
vaga-lumes não reconhecem os
sinais de outras espécies, e
consequentemente, não
cruzam.

• Isolamento mecânico – Diferenças anatômicas em estruturas reprodutivas podem
impedir o cruzamento. Isso é verdade especialmente em plantas que desenvolveram
estruturas específicas adaptadas a alguns polinizadores. Morcegos que se
alimentam de néctar procuram por flores guiados por seu sistema de
ecolocalização. Assim, plantas que dependem desses morcegos como polinizadores
evoluíram flores acusticamente conspícuas, que auxiliam na sua detecção.[127]

• Isolamento gamético – Os gâmetas das duas espécies são quimicamente incompatíveis, impedindo a fertilização.
O reconhecimento de gâmetas pode ser baseado em moléculas específicas na superfície do óvulo, que se ligam
apenas a moléculas complementares no espermatozóide.[48]
• Isolamento geográfico/de habitat – Geográfico: As duas espécies estão separadas por barreiras físicas de larga
escala, como uma montanha, um corpo de água ou barreiras físicas construídas por humanos. Essas barreiras
impedem o fluxo gênico entre os grupos isolados. Isso é ilustrado pela divergência entre espécies de plantas em
lados opostos da muralha da China.[128] Habitat: As duas espécies preferem habitats diferentes, mesmo vivendo,
em geral, na mesma área, e assim são incapazes de se encontrar. Por exemplo, moscas do gênero Rhagoletis têm
como planta hospedeira original a espécie Crataegus monogyna. Quando macieiras foram introduzidas em seu
habitat, mais de 300 anos atrás, algumas moscas passaram a utilizar essa planta. Estudos mostram que, hoje em
dia, moscas têm uma preferência genética pela planta em que são encontradas, e a cópula ocorre na planta. Assim,
mesmo sendo encontradas nas mesmas áreas, seu isolamento ecológico é suficiente, e divergência genética
ocorreu.[48] Assim, esse é também um caso de especiação simpátrica.
Barreiras atuando após a fertilização
Barreiras pós-zigóticas são aquelas que ocorrem após a fertilização, geralmente
resultando na formação de um zigoto híbrido que é infértil ou inviável. Isso
geralmente é resultado de incompatibilidade nos cromossomos do zigoto. Um zigoto é
um óvulo fertilizado antes de se dividir, ou o organismo que se origina desse óvulo
fertilizado. Inviável significa incapaz de chegar à idade adulta.[125]
Exemplos incluem:
• Viabilidade do híbrido reduzida – Ocorre desenvolvimento incompleto e morte
da prole.[129]

A mula é o híbrido de uma
égua com um burro, e é
geralmente infértil.

• Fertilidade do híbrido reduzida – Mesmo que duas espécies diferentes acasalem, a prole produzida pode ser
infértil. Cruzamentos entre espécies no gênero do cavalo (Equus), tendem a produzir proles viáveis mas inférteis.
Por exemplo, cruzamentos de zebra x cavalo e zebra x burro produzem organismos estéreis. O cruzamento de
cavalo x burro produz mulas estéreis. Muito raramente, uma mula fêmea pode ser fértil.[130]
• Degeneração do Híbrido – Alguns híbridos são férteis por uma única geração, se tornando então estéreis ou
inviáveis..[131]
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Extinção
Extinção é o desaparecimento de toda uma espécie. A
extinção não é um evento incomum, já que espécies
normalmente surgem por especiação e desaparecem por
extinção.[132] De fato, quase todas as espécies de planta e
animal que já existiram hoje estão extintas.[133] Essas
extinções aconteceram continuamente durante toda a história
da vida, apesar de haver picos nas taxas de extermínio em
eventos de extinção em massa.[134] A extinção entre o
Cretáceo e o Terciário (Extinção K-T), na qual os
dinossauros desapareceram, é a mais conhecida. No entanto,
um evento anterior, a extinção do Permiano-Triássico, foi
ainda mais severa, levando cerca de 96% das espécies então
Um esqueleto de Tarbosaurus. Todos os dinossauros, com
exceção das aves, se extinguiram no evento de extinção em
existentes ao extermínio.[134] A extinção do Holoceno é um
massa entre o Cretáceo e o Terciário.
processo de desaparecimento de espécies em massa
ocorrendo atualmente, em decorrência da expansão da
espécie humana pelo globo nos últimos milhares de anos. Taxas de extinção atuais são de 100 a 1000 vezes maiores
do que as taxas normais, e até 30% das espécies pode estar extinta até o meio deste século.[135] Atividades humanas
são hoje a principal causa da extinção em massa atual[136] e o aquecimento global pode acelerar ainda mais essa
extinção no futuro.[137]
O papel da extinção na evolução depende do tipo de extinção que é considerada. As causas das baixas taxas de
evolução, que atuam continuamente e são responsáveis pela maior parte das extinções, não são bem conhecidas, e
podem ser o resultado da competição entre as espécies por recursos compartilhados.[12] Se a competição de outras
espécies pode alterar a chance de determinada espécie sobreviver, isso poderia produzir seleção natural no nível de
espécies, em contraposição à que ocorre no nível de organismos.[57] As extinções em massa intermitentes também
são importantes, mas ao invés de agir como força seletiva, elas reduzem drasticamente a diversidade, de forma não
específica, promovendo picos de radiação adaptativa e especiação nas espécies sobreviventes.[134]

História evolutiva da vida
Origem da vida
A origem da vida é o precursor necessário para a evolução biológica, mas perceber que a evolução ocorreu depois de
os organismos aparecerem pela primeira vez, e investigar como isto acontece, não depende na compreensão exacta
de como a vida começou.[138] O consenso científico actual é de que a bioquímica complexa que constitui a vida
provém de reacções químicas mais simples, mas que não é claro como ocorreu esta transição.[139] Não há muitas
certezas sobre os primeiros desenvolvimentos da vida, a estrutura dos primeiros seres vivos, ou a identidade ou
natureza do último ancestral comum ou do pool genético ancestral.[140] [141] Como consequência, não há consenso
científico sobre como a vida surgiu. Algumas propostas incluem moléculas capazes de auto-replicação, como o
RNA[142] e a construção de células simples.[143]

29

Evolução

Origem comum
Todos os seres vivos da Terra
descendem de um ancestral comum ou
de um pool genético ancestral.[144] E as
espécies actuais são um estádio no
processo de evolução, e a sua
diversidade resulta de uma longa série
de
eventos
de
especiação
e
[145]
extinção.
A origem comum dos
seres vivos foi inicialmente deduzida a
partir de quatro simples factos sobre
seres vivos: Primeiro, eles têm
Os hominídeos são descendentes de um ancestral comum.
distribuições geográficas que não
podem ser explicadas por adaptações
locais. Segundo, a diversidade da vida não é uma série de organismos completamente únicos, mas os seres vivos têm
semelhanças morfológicas. Terceiro, características vestigiais com nenhuma utilidade evidente são parecidas com
características ancestrais funcionais e finalmente, que organismos podem ser classificados usando estas semelhanças
numa hierarquia de grupos aninhados uns nos outros.[7]
Espécies passadas também deixaram registos da sua história evolutiva. Fósseis, juntamente com a anatomia
comparada de seres vivos existentes actualmente, constituem o registo morfológico ou anatómico.[146] Comparando
as anatomias de espécies modernas e extintas, paleontólogos podem inferir as linhagens dessas espécies. Contudo,
esta metodologia tem maior sucesso em organismos com partes duras, tais como conchas, ossos ou dentes. Além
disso, como os procariontes como bactérias e archaea partilham uma série limitada de morfologias comuns, os seus
fósseis não fornecem informação sobre a sua ascendência.
Mais recentemente, evidências de origem comum provieram do estudo de semelhanças bioquímicas entre
organismos. Por exemplo, todas as células vivas usam os mesmos ácidos nucleicos e aminoácidos.[147] O
desenvolvimento da genética molecular revelou o registo da evolução deixado nos genomas dos seres vivos: datando
quando as espécies divergiram através do relógio molecular produzido pelas mutações.[148] Por exemplo,
comparações entre sequências de DNA revelaram a estreita semelhança genética entre humanos e chimpanzés e
revelou quando existiu um ancestral comum às duas espécies.[149]
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Evolução da vida
Apesar da incerteza sobre como a vida
começou, é claro que os procariontes foram
os primeiros seres vivos a habitar a
Terra,[151] há aproximadamente 3-4 mil
milhões de anos.[152] Não ocorreram
nenhumas mudanças óbvias em morfologia
ou organização celular nestes organismos
durante os próximos milhares de milhão de
anos.[153]

Árvore evolutiva mostrando a divergência das espécies actuais a partir do seu
[150]
ancestral comum no centro.
Os três domínios estão coloridos de amarelo
(bactéria), azul (archaea) e vermelho (Eucarioto).

A próxima grande inovação na evolução
foram os eucariontes. Estes surgiram a partir
de bactérias antigas terem sido rodeadas por
antecessores de células eucarióticas, numa
associação
cooperativa
chamada
de
[82]
[154]
endossimbiose.
A
bactéria
encapsulada e a célula hospedeira sofreram
evolução, com a bactéria a evoluir em
mitocôndrias ou em hidrogenossomas.[155]
Uma segunda captura de seres semelhantes a

cianobactérias levou à formação de cloroplastos em algas e plantas.[156]
A história da vida foi a história de procariontes, archae e eucariontes unicelulares até há cerca de um milhar de
milhão de anos atrás quando seres multicelulares começaram a aparecer nos oceanos durante o período
Ediacarano.[151] [157] A evolução de organismos multicelulares ocorreu múltiplas vezes, de forma independente, em
organismos tão diversos como esponjas, algas castanhas, cianobactérias, mycetozoa e mixobactérias.[158]
Depois do aparecimento dos primeiros seres multicelulares, ocorreu um notável diversificação biológica num
período de 10 milhões de anos, num evento chamado explosão cambriana. Durante este evento, evoluiram a maior
parte dos tipos de animais modernos, assim como linhagens únicas que se extinguiram entretanto.[159] Têm sido
propostos vários "detonadores" para esta explosão, incluindo a acumulação de oxigénio na atmosfera resultante da
fotossíntese.[160] Há cerca de 500 milhões de anos, plantas e fungos colonizaram a terra, e foram logo seguidos por
artrópodes e outros animais.[161] Os anfíbios apareceram pela primeira vez há cerca de 300 milhões de anos,
seguidos pelos primeiros amniotas, os mamíferos há volta de 200 milhões de anos e as aves há cerca de 100 milhões
de anos (ambos a partir de linhagens semelhantes a répteis. Contudo, apesar da evolução destes grandes animais,
seres vivos mais pequenos semelhantes aos que evoluíram cedo no processo, continuam a ser bem sucedidos e a
dominar a Terra, formando a maioria da biomassa e das espécies procariontes.[88]
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História do pensamento evolutivo
Ideias evolutivas como origem comum e de transmutação de espécies
existiram pelo menos desde o século VI a.C., quando foram examinadas pelo
filósofo grego Anaximandro de Mileto.[162] Outros que consideraram estas
ideias incluem o filósofo grego Empédocles, o filósofo-poeta romano
Lucrécio, o biólogo árabe Al-Jahiz,[163] o filósofo persa Ibn Miskawayh, e o
filósofo oriental Zhuang Zi.[164]
À medida que o conhecimento biológico aumentou no século XVIII, ideias
evolutivas foram propostas por alguns filósofos como Pierre Louis
Maupertuis em 1745, Erasmus Darwin em 1796,[165] e Georges-Louis Leclerc
(conde de Buffon) entre 1749 e 1778.[166] As ideias do biólogo Jean-Baptiste
Lamarck acerca da transmutação das espécies teve grande influência. Charles
Darwin formulou a sua ideia de selecção natural em 1838 e ainda estava
Charles Darwin com 51 anos, logo após
ter publicado A Origem das Espécies.
desenvolvendo a sua teoria em 1858 quando Alfred Russel Wallace lhe
enviou uma teoria semelhante, e ambas foram apresentadas na Linnean
Society of London em dois artigos separados.[167] No final de 1859, a publicação de A Origem das Espécies por
Charles Darwin, explicava a selecção natural em detalhe e apresentava provas que levaram a uma aceitação cada vez
mais geral da ocorrência da evolução.
O debate sobre os mecanismos da evolução continuaram, e Darwin não foi capaz de explicar a fonte das variações
hereditárias sobre as quais a selecção natural actuaria. Tal como Lamarck, ele pensava que os progenitores passavam
à descendência as adaptações adquiridas durante a sua vida,[168] uma teoria subsequentemente nomeada de
Lamarckismo.[169] Na década de 1880, as experiências de August Weismann indicaram que as mudanças pelo uso e
desuso não eram hereditárias, e o Lamarckismo entrou gradualmente em descrédito.[170] [171] Mais importante do
que isso, Darwin não consegui explicar como características passam de geração para geração. Em 1865, Gregor
Mendel descobriu que as características eram herdadas de uma maneira previsível.[172] Quando o trabalho de Mendel
foi redescoberto em 1900, a discórdia sobre a taxa de evolução prevista pelos primeiros geneticistas e biometristas
levou a uma ruptura entre os modelos de evolução de Mendel e de Darwin.
Esta contradição só foi reconciliada nos anos 1930 por biólogos como Ronald Fisher. O resultado final foi a
combinação da evolução por selecção natural e hereditariedade mendeliana, a síntese evolutiva moderna.[173] Na
década de 1940, a identificação do DNA como o material genético por Oswald Avery e colegas, e a subsequente
publicação da estrutura do DNA por James Watson e Francis Crick em 1953, demonstraram o fundamento físico da
hereditariedade. Desde então, a genética e biologia molecular tornaram-se partes integrais da biologia evolutiva e
revolucionaram o campo da filogenia.[12]
Na sua história inicial, a biologia evolutiva atraiu primariamente cientistas vindos de campos tradicionais de
disciplinas orientadas para a taxonomia, cujo treino em organismos particulares os levava a estudar questões gerais
em evolução. Assim que a biologia evolutiva se expandiu como disciplina académica, particularmente depois do
desenvolvimento da síntese evolutiva moderna, começou a atrair cientistas de um leque mais alargado das ciências
biológicas.[12] Actualmente, o estudo da biologia evolutiva envolve cientistas de campos tão diversos como
bioquímica, ecologia, genética e fisiologia, e conceitos evolutivos são usados em disciplinas ainda mais distantes
como psicologia, medicina, filosofia e ciência dos computadores.
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Perspectivas sociais e culturais
Mesmo antes da publicação d'A Origem das Espécies, a ideia que a vida
evolui era fonte de debate. A evolução ainda é um conceito contencioso em
algumas secções da sociedade fora da comunidade científica. O debate tem-se
centrado nas implicações filosóficas, sociais e religiosas da evolução, não na
ciência em si; a proposta de que a evolução biológica ocorre através do
mecanismo de selecção natural é padrão na literatura científica.[174]
Apesar de muitas religiões terem reconciliado as suas crenças com a evolução
através de vários conceitos de evolução teísta, há muitos criacionistas que
acreditam que a evolução é contraditória com as histórias de criação
encontradas nas respectivas religiões.[175] Tal como Darwin reconheceu desde
cedo, o aspecto mais controverso do pensamento evolutivo é a sua implicação
para a origem dos seres humanos. Em alguns países, notavelmente os Estados
Unidos, as tensões entre os ensinamentos científicos e religiosos têm
Caricatura de Charles Darwin como um
alimentado a controvérsia da criação vs. evolução, um conflito religioso que
macaco, reflectindo a reacção cultural
contra a evolução.
foca na política do criacionismo e no ensino da evolução nas escolas
[176]
[177]
públicas.
Apesar de outros campos da ciência como cosmologia
e
[178]
ciências da Terra
também entrarem em conflito com a interpretação literal de muitos textos religiosos, muitos
crentes religiosos opõem-se à biologia evolutiva.
A evolução tem sido usada para posições filosóficas que propõe discriminação e o racismo. Por exemplo, as ideias
eugénicas de Francis Galton foram desenvolvidas para argumentar que o pool genético humano podia ser melhorado
através de políticas de cruzamentos selectivos, incluindo incentivos para aqueles considerados como "bom stock"
para se reproduzirem, e esterilização compulsória, testes pré-natais, controlo da natalidade e inclusive homicídio dos
considerados "mau stock".[179] Um outro exemplo de uma extensão da teoria evolutiva que é reconhecida
actualmente como indevida é o "Darwinismo social", um termo dado à teoria Malthusiana dos Whig, desenvolvida
por Herbert Spencer em ideias de "sobrevivência do mais apto" no comércio e nas sociedades humanas em geral, e
por outros que reclamavam que a desigualdade social, racismo e imperialismo eram justificados.[180] Contudo,
cientistas e filósofos contemporâneos consideram que estas ideias não são nem mandatadas pela teoria evolutiva nem
sustentadas por quaisquer dados.[181] [182]

Aplicações na tecnologia
Uma grande aplicação tecnológica da evolução é a selecção artificial, que é a selecção intencional de certas
características em populações de seres vivos. Os seres humanos têm usado a selecção artificial há milhares de anos
na domesticação de plantas e animais.[183] Mais recentemente, tal selecção tornou-se uma parte vital da engenharia
genética, com o uso de marcadores selecionáveis tais com a resistência a antibióticos para manipular DNA na
biologia molecular.
Como a evolução é capaz de produzir processos e redes altamente optimizados, tem muitas aplicações em ciência
dos computadores. Aqui, simulações de evolução usando algoritmos genéticos e vida artificial foram iniciadas com o
trabalho de Nils Aall Barricelli na década de 1960, e depois estendidas por Alex Fraser, que publicou uma série de
artigos sobre simulação de evolução artificial.[184] A evolução artificial tornou-se um método de optimização
largamente reconhecido como resultado do trabalho de Ingo Rechenberg na década de 1960 e 70, que usou
estratégias evolutivas para resolver problemas de engenharia complexos.[185] Algoritmos genéticos em particular
tornaram-se populares pelos escritos de John Holland.[186] À medida que o interesse académico cresceu, o aumento
dramático no poder computacional permitiu aplicações práticas. Algoritmos evolutivos são agora usados para
resolver problemas multi-dimensionais mais eficientemente do que por software produzido por programadores
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humanos, e também para optimizar o desenho de sistemas.[187]

Ligações externas
Em português
•
•
•
•
•

Projeto Evoluindo [188] - O mais completo site em português sobre evolução
Darwin Magazine [189] - Site com o foco na abordagem de temas polêmicos
Evolução dos Seres Vivos [190] - Site didático feito por alunos
Como funciona a Evolução [191]
Evolução em Foco [192] - Site voltado para a divulgação, debate e ensino da Teoria da Evolução

Em inglês
•
•
•
•
•
•

The Talk Origins [193]
Understanding Evolution [194] - Site de cunho didático
Evolution Resources From the National Academies [195]
Evo Wiki [196] - Wiki sobre biologia evolutiva
Evolution - PSB [197]
Evolution na New Scientist [198]

•
•
•
•

Internacional Journal of Organic Evolution [199]
How Evolution Works [200]
Obras completas de Charles Darwin disponíveis de graça [201] (em inglês)
Evolution for Beginners [202]

Leitura adicional
Leitura introdutória
• (em português)Isto é biologia. De Ernst Mayr. 2008. Companhia das Letras.
• (em português)O que é vida?. De MARGULIS, Lynn e SAGAN, Dorion (2002). Ed. Jorge Zahar.
• (em inglês)Steve Jones (biólogo)Almost Like a Whale: The Origin of Species Updated. (American title:Darwin's
Ghost). New York: Ballantine Books, 2001. ISBN 0-345-42277-5
• (em inglês) Richard DawkinsO Gene Egoísta. [S.l.]: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-929115-2
• (em inglês)Evolution. Oxfordshire: Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-280251-8
• (em inglês)Stephen Jay GouldA Vida é Bela. Lisboa: Gradiva, 1995. ISBN 972-662-394-6
• (em inglês)Sean B. CarrollEndless Forms Most Beautiful. New York: W.W. Norton, 2005. ISBN 0-393-06016-0
• (em inglês)The Top 10 Myths about Evolution. [S.l.]: Prometheus Books, 2007. ISBN 978-1-59102-479-8
• (em inglês)John Maynard SmithThe Theory of Evolution: Canto Edition. [S.l.]: Cambridge University Press,
1993. ISBN 0-521-45128-0
• The Modern Synthesis - students.washington.edu [203] (em inglês) - Coleção para download de diversos textos
clássicos e obras fundamentais sobre Evolução dos Seres Vivos
História do pensamento evolutivo
• (em inglês)Edward LarsonEvolution: The Remarkable History of a Scientific Theory. New York: Modern Library,
2004. ISBN 0-679-64288-9
• (em inglês)Carl ZimmerEvolution: The Triumph of an Idea. London: HarperCollins, 2001. ISBN 0-06-019906-7
Leitura avançada
• (em português)Evolução. [S.l.]: Artmed, 2006. ISBN 85-363-0635-1
• (em inglês)Stephen Jay GouldThe Structure of Evolutionary Theory. Cambridge: Belknap Press (Harvard
University Press), 2002. ISBN 0-674-00613-5
• (em inglês)Douglas J. FutuymaEvolution. Sunderland: Sinauer Associates, 2005. ISBN 0-87893-187-2
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• (em inglês)Ernst MayrWhat Evolution Is. New York: Basic Books, 2001. ISBN 0-465-04426-3
• (em inglês)Speciation. Sunderland: Sinauer Associates, 2004. ISBN 0-87893-089-2
• (em inglês)The Major Transitions in Evolution. Oxfordshire: Oxford University Press, 1997. ISBN
0-19-850294-X
• (em inglês)Evolution. [S.l.]: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2007. ISBN 0-87969-684-2
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A história evolutiva da vida na Terra traça os processos pelos quais organismo vivos e fósseis evoluíram. Engloba
a origem da vida na Terra, que se pensa ter ocorrido há 3 500 milhões de anos, até aos dias de hoje. As semelhanças
entre todos os organismos actuais indicam a presença de um ancestral comum a partir do qual todas as espécies
divergiram por um processo de evolução.[1]
Biofilmes de bactérias e archaea coexistentes foram a forma de vida dominante no início do Arqueano e pensa-se que
muitos dos principais passos nos primórdios da evolução tiveram lugar dentro deles.[2] A evolução de fotossíntese
com oxigénio, há cerca de 3 500 milhões de anos, eventualmente levou à oxigenação da atmosfera, começando por
volta dos 2 400 milhões de anos atrás.[3] Enquanto que células eucariotas podem ter estado presentes anteriormente,
a sua evolução foi acelerada quando começaram a usar o oxigénio no seu metabolismo. A evidência mais antiga de
eucariotas complexos com organelos, data de há 1 850 milhões de anos. Mais tarde, por volta dos 1 700 milhões de
anos atrás, começaram a aparecer organismos multicelulares, com células diferenciadas a realizar funções
especializadas.[4]
As primeiras plantas terrestres datam de cerca de 450 milhões de anos atrás,[5] apesar de evidências sugerirem que
algas formaram-se em terra tão cedo com há 1200 milhões de anos. Plantas terrestres foram tão bem sucedidas que
se pensa que elas contribuíram para a extinção do Devoniano.[6] Os animais invertebrados apareceram durante o
Ediacarano,[7] enquanto que os vertebrados surgiram cerca de 525 Milhões de anos atrás durante a explosão do
Cambriano.[8]
Durante o Permiano, sinápsidos, incluindo os ancestrais de mamíferos, dominaram a terra,[9] mas a extinção do
Permiano-Triássico há 251 milhões de anos esteve perto de dizimar toda a vida complexa.[10] Durante a recuperação
desta catástrofe, Archosauria tornaram-se os vertebrados terrestres mais abundantes, substituindo os therapsida em
meados do Triássico.[11] Um grupo de archosauria, os dinossauros, dominaram o Jurássico e Cretácico,[12] enquanto
os ancestrais dos mamíferos sobreviviam como pequenos insectívoros.[13] Depois da extinção Cretáceo-Paleogeno há
65 milhões de anos ter morto os dinossauros não-avianos[14] os mamíferos aumentaram rapidamente em tamanho e
diversidade.[15] Tal extinção em massa pode ter acelerado a evolução ao fornecer oportunidades para novos grupos
de organismos de diversificar.[16]
Evidências fósseis indicam que as plantas com flor apareceram e rapidamente diversificaram no princípio do
Cretácico, entre 130 e 90 milhões de anos atrás, provavelmente pela coevolução com insectos polinizadores. Plantas
com flore e fitoplâncton marinho são ainda os produtores de matéria orgânica dominantes. Insectos sociais
apareceram por volta da mesma altura que as plantas com flor. Apesar de ocuparem apenas uma pequena parte da
"árvore da vida" dos insectos, agora formam cerca de metade da massa total dos insectos. Os humanos evoluíram a
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partir de uma linhagem de hominóideos cujos fósseis mais antigos datam de há mais de 6 milhões de anos. Apesar
dos membros mais antigos desta linhagem terem cérebros do tamanho semelhante ao de um chimpanzé, há sinais de
um aumento constante do tamanho do cérebro após 3 milhões de anos atrás.

História inicial da Terra
Os mais antigos fragmentos de meteorito encontrados na Terra têm cerca de 4540 milhões de anos de idade; isto,
junto principalmente com a datação de depósitos de chumbo antigos, colocou a estimada idade da Terra por volta
deste tempo.[17] A Lua tem a mesma composição da crosta terrestre mas não contem um núcleo planetário rico em
ferro como o da Terra. Muitos cientistas pensam que cerca de 40 milhões de anos depois um planetóide atingiu a
Terra, lançando para o espaço material da crosta que acabou por formar a Lua. Uma outra hipótese é que a Terra e a
Lua começaram a coalescer ao mesmo tempo, mas a Terra, tendo uma [[gravidade muito mais forte, atraiu quase
todas as partículas de ferro na área.[18]
Até recentemente, as rochas mais antigas encontradas na Terra tinham cerca de 3800 milhões de anos,[17] levando
cientistas a acreditar durante décadas que a superfície da Terra estava fundida até essa altura. De acordo com isto,
nomearam esta parte da história da Terra de éon Hadeano, significando "infernal".[19] No entanto, análises de zircons
formados entre 4400 a 4000 milhões de anos indicam que a crosta solidificou cerca de 100 milhões de anos depois
da formação do planeta e que o planeta rapidamente adquiriu oceanos e uma atmosfera, que podem ter sido capazes
de suportar vida.[20]
Evidências recolhidas da lua indicam que a partir de 4000 a 3800 milhões de anos sofreu um Intenso bombardeio
tardio por detritos que sobraram da formação do Sistema Solar, e a Terra deveria ter sofrido um bombardeamento
ainda mais intenso devido à sua maior gravidade.[19] [21] Apesar de não haver evidência directa das condições na
Terra há 4000-3800 milhões de anos, não há razões para pensar que a Terra não foi afectada por este intenso
bombardeamento tardio.[22] O evento poderá ter removido qualquer atmosfera e oceanos anteriores; neste caso gases
e água resultantes de impactos de cometa podem ter contribuído para a sua substituição, apesar de que a
desgaseificação vulcânica na Terra teria contribuído pelo menos metade.[23]
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A frase "A evolução é tanto uma teoria como um facto" é muitas vezes encontrada em literatura de biologia.[1] [2] [3]
[4] [5] [6] [7]
Evolução é uma teoria no sentido científico do termo; é um modelo científico estabelecido que explica
observações e faz previsões através de mecanismos como a selecção natural.
Quando cientistas dizem que a "evolução é um facto", estão a usar um de dois sentidos para a palavra "facto". Um
sentido é empírico, usado para significar mudanças observadas nas frequências alélicas ou características de uma
população ao longo de gerações sucessivas.
"Facto" é por vezes também usado para referir um certo tipo de teoria, uma que tem sido tão poderosa e produtiva
durante tanto tempo que é universalmente aceite por cientistas. Quando cientistas dizem que a evolução é um facto
neste sentido, querem dizer que é um facto que todos os organismos vivos descendem de um ancestral comum (ou
pool genético ancestral)[8] mesmo que isto não possa ser observado. Isto implica também que os humanos partilham
um ancestral comum com outros primatas.
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História
História do pensamento evolutivo
O pensamento evolutivo, a concepção de que as espécies mudam
ao longo do tempo, tem raízes na Antiguidade, nas descobertas
científicas de gregos, romanos, chineses e muçulmanos. No
entanto, até o século XVIII, o pensamento biológico ocidental era
dominado pelo essencialismo, a crença na imutabilidade das
formas viventes. Essa concepção começou a se alterar quando,
durante o Iluminismo, a cosmologia evolutiva e a filosofia
mecanicista se espalharam das ciências físicas para a história
natural. Naturalistas começaram a centralizar seus estudos na
variabilidade das espécies; o surgimento da paleontologia com o
conceito de extinção enfraqueceu ainda mais a visão estática da
natureza. No início do século XIX, Jean-Baptiste de Lamarck
propôs sua teoria da transmutação de espécies, que foi a primeira
teoria científica evolutiva totalmente elaborada.
Em 1858, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace publicaram
uma nova teoria evolutiva, que foi explicada em detalhes no livro
de Darwin A origem das espécies em 1859. Diferente de Lamarck,
Darwin propôs o conceito de que os organismos apresentam uma
origem comum, e se diferenciam de maneira a formar uma árvore
da vida. A teoria fundamentava-se na concepção de seleção
natural, e para proporcionar suporte ao seu argumento, Darwin
apresentou uma grande quantidade de evidências oriundas de
diferentes áreas: pecuária, biogeografia, geologia, morfologia e
embriologia.

A árvore da vida, como ilustrada por Ernst Haeckel em
A Evolução do Homem (1879), simboliza a visão
característica do século XIX de que a evolução era um
processo progressivo, com o ser humano como
objetivo.

O trabalho de Darwin conduziu a uma rápida aceitação do conceito de evolução, mas o mecanismo proposto, a
seleção natural, não foi amplamente aceito até os anos 1940. A maioria dos biólogos argumentava que outros fatores
eram responsáveis pela evolução, como a herança de caracteres adquiridos (neo-Lamarquismo), uma tendência inata
à mudança (ortogênese), ou grandes mutações repentinas (saltacionismo). A síntese da seleção natural com a
genética Mendeliana durante os anos 1920 e 1930 fundou a nova disciplina da genética de populações. Durante os
anos 1930 e 1940, a genética de populações foi integrada a outros campos da biologia, resultando numa teoria
evolutiva amplamente aplicável, que abarcava a maior parte da biologia — a síntese evolutiva moderna.
Em seguida ao estabelecimento da biologia evolutiva, estudos sobre mutação e variabilidade genética em populações
naturais, aliados a biogeografia e sistemática, culminaram em modelos matemáticos e causais de evolução
sofisticados. Juntas, a paleontologia e a anatomia comparada permitiram reconstruções mais detalhadas da história
da vida. Após o surgimento da genética molecular nos anos 1950, o campo de estudo da evolução molecular se
desenvolveu, baseado em sequências de proteínas e testes imunológicos, incorporando posteriormente estudos de
RNA e DNA. Uma visão da evolução centrada nos genes ganhou proeminência nos anos 1960, seguida pela Teoria
neutralista da evolução, gerando grandes debates sobre adaptacionismo, unidades de seleção natural, e a importância
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relativa da deriva genética e da seleção natural. No fim do século XX, o surgimento de técnicas de sequenciamento
de DNA permitiram a produção de filogenias moleculares, e com isso a reorganização da árvore da vida em três
domínios: (Archaea, Eukaria e Eubacteria). Além disso, a transferência horizontal de genes e fatores de
simbiogênese recentemente descobertos introduziram ainda mais complexidade à história evolutiva.
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Antiguidade
Gregos
Vários filósofos gregos discutiram ideias que envolviam mudança nos seres vivos ao longo do tempo. Anaximandro
(ca. 610-546 a.C.) afirmou que a vida havia se desenvolvido originalmente na água, progredindo daí para a terra.
Empédocles (ca. 490-430 a.C.) escreveu sobre uma origem não-sobrenatural de todas as coisas vivas.[1] Empédocles
sugeriu também que a adaptação dos seres vivos não necessitava de uma causa organizacional ou proposital, idéia
que Aristóteles sumariou como: "Onde quer que todas as partes apareçam tal como seriam se tivessem sido feitas
para um determinado fim, tais coisas sobreviveram, sendo organizadas espontaneamente num modo adequado;
enquanto outros que cresceram de outra maneira pereceram e continuam a perecer…"[2]
Platão (ca. 428-438 a.C.) foi, nas palavras do biólogo e historiador Ernst Mayr, "o grande antiherói do
evolucionismo",[3] pois estabeleceu a filosofia do essencialismo, que ele chamou de Teoria das Formas. Esta teoria
sustenta que objectos observados no mundo real são apenas reflexos de um número limitado de essências (eide).
Variação é apenas o resultado de um reflexo imperfeito destas essências constantes. Na sua obra Timeu, Platão
avançou a ideia que o Demiurgo criou o cosmos e tudo dentro dele porque Ele é bom, e por isso "… livre de inveja,
Ele desejou que todas as coisas fossem tão parecidas com ele como fosse possível." - o criador criou todas as formas
concebíveis de vida, uma vez que "…sem elas o universo seria incompleto, pois não conterá todo o tipo de animal
que deveria conter, para ser perfeito." Esta ideia de que todas as potenciais formas de vida são essenciais para a
criação perfeita é chamada de princípio de plenitude, e influenciou grandemente o pensamento Cristão.[4]
Aristóteles (384–322 a.C.), um dos mais influentes filósofos gregos, é o historiador natural mais antigo cujos
trabalhos foram preservados em algum detalhe. Os seus escritos em biologia são o resultado de pesquisas em história
natural realizadas na ilha de Lesbos e em seu entorno, tendo chegado aos nossos dias sob a forma de quatro livros,
usualmente conhecidos pelos seus nomes latinos: De anima (sobre a essência da vida), Historia animalium (questões
sobre animais), De generatione animalium (reproducção), e De partibus animalium (anatomia). O trabalho de
Aristótles contém algumas observações e interpretações notavelmente astutas, juntamente com mitos e erros reflectindo o estado pouco equilibrado do conhecimento no seu tempo.[5] Contudo, "nada é mais notável do que os
esforços [de Aristótles] para [mostrar] as relações entre todas as coisas vivas numa scala naturae", segundo Charles
Singer.[5] A scala naturæ, descrita em Historia animalium, classificou organismos em relação a uma "Escada da
Vida" ou "Cadeia do Ser" hierárquica, colocando-os de acordo com a sua complexidade de estrutura e função, com
organismos que possuem maior vitalidade e capacidade de se movimentarem descritos como "organismos
superiores".[4]

Chineses
Ideias sobre evolução foram expressas por pensadores chineses tais como Zhuangzi (Chuang Tzu), um filósofo
Taoísta que viveu por volta do século IV a.C. Segundo Joseph Needham, o Taoísmo negava explicitamente a fixação
de espécies biológicas, e filósofos Taoístas especulavam que espécies teriam desenvolvido atributos diferentes em
resposta a ambientes diferentes.[6] Seres humanos, a natureza e o céu eram vistos como um estado em "constante
transformação" conhecido como o Tao, em contraste com uma visão mais estática da natureza, típica do pensamento
Ocidental.[7] [8]

Romanos
Titus Lucretius Carus (50 a.C.), filósofo e atomista romano, escreveu o poema De rerum natura (Sobre a Natureza
das coisas), que fornece a melhor explicação que sobreviveu das ideias dos filósofos Epicuristas gregos. Descreve o
desenvolvimento do cosmos, da Terra, seres vivos e sociedade humana através de mecanismos puramente
mecanísticos sem referência a qualquer envolvimento supernatural. Sobre a Natureza das coisas iria posteriormente
influenciar as especulações cosmológicas e evolucionistas de filósofos e cientistas durante e após a Renascença.[9]
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Santo Agostinho
Alinhado com o pensamento grego antigo, o bispo e teólogo do século IV, Agostinho de Hipona, escreveu que a
história da criação no livro dos Génesis não deveria ser lido demasiado literalmente. No seu livro De Genesi ad
literam ("Sobre a Interpretação Literal dos Génesis"), escreve que acreditava que em certos casos novas criaturas
apareceriam através da "decomposição" de formas de vida anteriores.[11] Para Agostinho, "plantas, aves e vida
animal não são perfeitos, mas criados num estado de potencialidade", ao contrário do que considerava para as formas
teologicamente perfeitas dos anjos, o firmamento e alma humana.[12] A ideia de Agostinho de de que as formas de
vida tinham sido transformadas de forma "devagar e ao longo do tempo" fizeram com que Giuseppe Tanzella-Nitti,
Professor de Teologia na Pontifícia Universidade da Santa Cruz em Roma, afirmar que Agostinho tinha sugerido
uma forma de evolução.[13] [14]

Idade Média
Filosofia islâmica e a luta pela vida
Apesar das ideias evolutivas terem sumido da Europa após a queda do Império romano, elas não foram perdidas
pelos cientistas e filósofos islâmicos. Na Idade de ouro da cultura islâmica (séculos VIII a XIII), teorias evolutivas
iniciais foram ensinadas em escolas islâmicas.[15] John William Draper, um cientista filósofo e historiador do século
XIX discutiu os escritos de al-Khazini no século XII como parte do que ele denominou "teoria evolutiva
maometana". Ele comparou essas ideias iniciais com teorias biológicas mais recentes, argumentando que as
primeiras se desenvolveram "… de maneira muito mais ampla do que a consideramos atualmente, estendendo a
evolução até para entidades inorgânicas ou minerais."[15]
O primeiro biólogo e filósofo muçulmano a especular detalhadamente sobre evolução foi o escritor afro-árabe
al-Jahiz, no século IX. Ele considerou os efeitos do ambiente nas chances de sobrevivência de um animal e
descreveu a luta pela vida.[16] [17] A obra de Ibn Miskawayh al-Fawz al-Asghar e a Enciclopédia da Irmandade da
Pureza (As epístolas de Ikhwan al-Safa) expressaram ideias sobre o modo pelo qual as espécies se desenvolveram:
da matéria para o vapor e então para água, depois minerais em plantas e depois em animais, levando aos primatas e,
finalmente, ao ser humano.[18] [19] O polímata Ibn al-Haytham escreveu um livro em que argumenta a favor da
evolução (apesar de não defender a seleção natural). Diversos outros acadêmicos e cientistas islâmicos, como Abū
Rayhān al-Bīrūnī, Nasir al-Din Tusi, e Ibn Khaldun discutiram e desenvolveram essas ideias. Traduzidos para o
latim, esses trabalhos começaram a aparecer no ocidente após a renascença e podem ter tido um impacto na ciência
ocidental.[17]
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Filosofia cristã e a Scala Naturae
Durante a Alta idade média, os conhecimentos da Grécia clássica
foram totalmente perdidos no ocidente. No entanto, o contato com o
mundo islâmico, onde os manuscritos gregos foram preservados e
elaborados, rapidamente levou a um grande volume de traduções no
século XII. Os europeus foram então reapresentados aos trabalhos de
Platão e Aristóteles, assim como ao pensamento islâmico. Pensadores
cristãos escolásticos, em particular Abelardo e São Tomás de Aquino,
combinaram o sistema de classificação aristotélico com as ideias de
Platão sobre a excelência de Deus, e de que todas as formas de vida em
potencial estavam presentes numa criação perfeita, para organizar
todos os seres animados, inanimados e espirituais em um grande
sistema interconectado: a Scala Naturae.[4] [20]
Nesse sistema, tudo o que existia podia ser colocado em ordem, de
"inferior" a "superior", com o inferno embaixo e Deus no topo—abaixo
de deus, uma hierarquia de anjos marcada pela órbita dos planetas, a
humanidade em uma posição intermediária, e vermes como os animais
Desenho da Scala Naturae da Rethorica
mais inferiores. Como o universo era infinitamente perfeito, a escala
Christiana (1579) por Didacus Valdes.
também o era. Não havia elos vazios nessa escala, e nenhum era
representado por mais de uma espécie. Assim, nenhuma espécie
poderia mudar de uma posição para outra. Com isso, nessa visão catolicizada do universo perfeito de Platão, as
espécies não podiam mudar nunca, tinham que ficar eternamente fixas, de acordo com o texto da Gênese. O
esquecimento de sua posição por parte dos humanos era considerado pecaminoso, seja por se comportar como
animais inferiores ou aspirar a uma posição mais elevada que lhes era dada pelo criador.[4]
Criaturas em posições adjacentes deveriam ser muito semelhantes, uma idéia expressa no dito: natura non facit
saltum ("a natureza não faz saltos").[4] Esse conceito básico da Scala naturae influenciou fortemente o pensamento
da cultura ocidental por séculos (e ainda exerce influência atualmente). Ele também formou uma parte do argumento
teleológico apresentado pela teologia natural. Como sistema de classificação, ele se tornou o principal princípio
organizador e a base da ciência emergente da biologia nos séculos XVII e XVIII.[4]

Renascença e Iluminismo
Algumas teorias evolucionistas exploradas entre 1650 e 1800
postulavam que o universo, incluindo a vida na Terra, haveria se
desenvolvido mecanicamente, totalmente livre de um controle divino.
Nessa época, a filosofia mecanicista de René Descartes começou a
encorajar uma visão do universo semelhante a uma máquina,
característica da revolução científica.[21] No entanto, a maioria das
teorias evolutivas contemporâneas a essa, como aquelas de Gottfried
Leibniz e J. G. Herder, sustentavam que a evolução era um processo
fundamentalmente espiritual.[22] Em 1751, Pierre Louis Maupertuis
mudou para um campo mais materialista. Ele escreveu sobre
Pierre Belon comparou os esqueletos de aves e
humanos em seu Livro de aves (1555).
modificações naturais ocorrendo durante a reprodução e acumulando
ao longo de muitas gerações, produzindo raças e mesmo espécies.
Além disso, ele chegou a antecipar em termos gerais a idéia da seleção natural.[23]
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Em fins do século XVIII, o filósofo natural francês G. L. L. Buffon sugeriu que o que a maioria das pessoas se
referia como sendo espécies eram, na realidade, apenas variedades distintas modificadas de uma forma original por
fatores ambientais. Por exemplo, ele acreditava que leões, tigres, leopardos, e gatos domésticos deveriam todos ter
um ancestral comum. Ele especulou que as cerca de 200 espécies de mamíferos então conhecidas deveriam ter
descendido de apenas 38 formas originais. As ideias evolutivas de Buffon eram, no entanto, limitadas; ele acreditava
que cada uma das formas originais deveria ter surgido por geração espontânea, e que elas teriam tido sua forma
definida por "moldes internos" que limitavam a quantidade de mudança. Buffon foi um dos principais naturalistas do
século XVIII e seu trabalhos História Natural e As Épocas da Natureza, que continham teorias bem desenvolvidas
sobre uma origem totalmente materialista para a Terra, assim como suas ideias questionando a estabilidade das
espécies, foram extremamente influentes.[24] [25]
Entre 1767 e 1792, James Burnett, Lorde Monboddo incluiu em seus escritos não apenas o conceito de que o ser
humano havia descendido dos primatas, mas também de que, em resposta ao ambiente, os organismos tinham achado
formas de transformar suas características ao longo de grandes intervalos de tempo.[26] O avô de Charles Darwin,
Erasmus Darwin, publicou em 1796 a obra Zoönomia, em que sugeria que "todos os animais de sangue quente
surgiram de um único filamento vivo".[27] Em seu poema de 1802 Templo da Natureza, ele descreveu o surgimento
da vida a partir de organismos diminutos que viviam na lama que formaram toda a diversidade moderna.[28]

Início do século XIX
Paleontologia e Geologia
Em 1796, Georges Cuvier publicou suas descobertas sobre as
diferenças entre elefantes vivos e aqueles encontrados no registro
fóssil. Sua análise demonstrou que mamutes e mastodontes eram
espécies distintas, diferentes de qualquer animal vivo, dando fim a um
longo debate sobre a possibilidade de extinção de uma espécie.[29] Em
1788, James Hutton descreveu processos geológicos graduais operando
continuamente ao longo do tempo geológico.[30] William Smith iniciou
o processo de ordenamento dos estratos geológicos, por meio de
análise dos fósseis nas camadas enquanto trabalhava em seu mapa
geológico da Inglaterra. Independentemente, em 1811, Georges Cuvier
e Alexandre Brongniart publicaram um estudo importante da história
geológica da região de Paris, que era baseado na sucessão estratigráfica
de camadas de rocha. Esses trabalhos contribuíram para o
estabelecimento da antiguidade do Planeta.[31] Cuvier defendeu o
catastrofismo para explicar os padrões de extinção e sucessão
faunística revelados pelo registro fóssil.
Os conhecimentos sobre o registro fóssil continuaram a avançar
rapidamente durante as primeiras décadas do século XIX. Na década
de 1840, as principais divisões da escala geológica estavam se
tornando claras, e em 1841 John Phillips nomeou três eras principais,
baseado na fauna predominante em cada uma: o Paleozóico, dominado por invertebrados marinhos e peixes, o
Mesozóico, a era dos répteis, e o atual Cenozóico, era dos mamíferos. Essa figura progressiva da história da vida era
aceita até mesmo por geólogos ingleses conservadores como Adam Sedgwick e William Buckland; no entanto, assim
Diagrama da escala do tempo geológico de um
livro de Richard Owen de 1861, mostrando o
aparecimento dos principais tipos animais.

como Cuvier, eles atribuíam a progressão a repetidos eventos de extinção catastróficos seguidos por novos eventos
de criação.[32] Diferente de Cuvier, Buckland e alguns outros defensores da teologia natural fizeram esforços para
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ligar explicitamente o último evento catastrófico proposto por Cuvier ao dilúvio bíblico.[33] [34]
De 1830 a 1833, Charles Lyell publicou seu trabalho em vários volumes denominado Princípios de Geologia, que,
desenvolvendo as ideias de Hutton, defendeu uma alternativa uniformitarista à teoria geológica catastrofista. Lyell
afirmou que, ao invés de serem o resultado de eventos cataclísmicos (e possivelmente sobrenaturais), as
características geológicas da Terra eram melhor compreendidas como o resultado das mesmas forças geológicas
graduais observáveis atualmente — mas atuando durante períodos incrivelmente longos de tempo. Apesar de Lyell
discordar de ideias evolucionistas (até mesmo questionando o consenso de que o registro fóssil exibia uma
progressão verdadeira), suas ideias de que a Terra era moldada por forças atuando gradualmente ao longo de um
período estendido, e a enorme idade da Terra assumida em suas teorias, influenciariam fortemente futuros
pensadores evolucionistas, como Charles Darwin.[35]

Transmutação de espécies
Jean-Baptiste de Lamarck propôs em sua obra Philosophie Zoologique,
de 1809, uma teoria para a transmutação de espécies. Lamarck não
acreditava que todos os seres vivos compartilhavam um ancestral
comum, mas sim que formas de vida simples eram criadas
continuamente por geração espontânea. Ele também acreditava que
uma força vital inata levava as espécies a se tornarem mais complexas
ao longo do tempo, subindo numa escada linear de complexidade
relacionada à Scala Naturae. Lamarck reconheceu que as espécies
eram adaptadas ao seu ambiente, e explicava esse fato dizendo que a
mesma força inata que levava a uma maior complexidade fazia com
que os órgãos de animais (e plantas) mudassem baseados no uso e
desuso desses órgãos, assim como músculos são afetados pelo
exercício. Ele afirmava que essas mudanças seriam herdadas para a
próxima geração, produzindo lentamente adaptação ao ambiente. Foi
esse mecanismo secundário de adaptação por herança de caracteres
adquiridos que se tornaria conhecido por Lamarckismo, e influenciaria
discussões sobre evolução até o século XX.[36] [37]
Uma escola britânica radical de anatomia comparada que incluia o
anatomista Robert Grant estava em contato próximo com a escola
Diagrama do livro Vestiges of the Natural History
francesa de Lamarck do Transformacionismo. Um dos cientistas
of Creation de 1844 por Robert Chambers
franceses que influenciou Grant foi o anatomista Étienne Geoffroy
mostrando um modelo de desenvolvimento em
que peixes (F), répteis (R) e aves (B) representam
Saint-Hilaire, cujas ideias sobre a unidade de vários planos de corpo de
ramos de um caminho que leva aos mamíferos
animais e a homologia de certas estruturas anatômicas foram muito
(M).
influentes, levando a um intenso debate com seu colega Georges
Cuvier. Grant se tornou uma autoridade na anatomia e reprodução de
invertebrados marinhos. Ele desenvolveu as ideias de Lamarck e Erasmus Darwin sobre transmutação e
evolucionismo, e investigou a homologia para provar a origem comum dos organismos. Ainda como jovem
estudante, Charles Darwin se juntou a Grant em investigações sobre o ciclo de vida de animais marinhos. Em 1826,
um trabalho anônimo, provavelmente escrito por Robert Jameson, elogiava Lamarck por explicar como os animais
superiores haviam "evoluído" dos vermes mais simples; esse foi o primeiro uso da palavra "evoluir" num senso
moderno.[38] [39]
Em 1844, o escocês Robert Chambers publicou anonimamente um livro extremamente controverso, mas muito lido,
intitulado Vestiges of the Natural History of Creation (Vestígios da história natural da criação). Esse livro propunha
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um cenário evolutivo para as origens do Sistema Solar e da vida na Terra. Ele afirmava que o registro fóssil mostrava
um avanço progressivo de animais, com os animais atuais sendo ramos saídos da linha principal que levava
progressivamente ao ser humano. Ele sugeria que as transmutações levavam ao desenrolar de um plano pré ordenado
que havia sido inserido nas leis que governavam o universo. Nesse sentido, ele era menos materialista do que as
ideias de radicais como Robert Grant, mas suas conclusões de que o ser humano era apenas o último passo na
ascendência da vida animal incomodou muitos pensadores conservadores. O alto status do debate público sobre sua
obra, com a visão da evolução como um processo progressivo, influenciaria fortemente a percepção da teoria
darwiniana uma década depois.[40] [41]
Ideias sobre a transmutação de espécies eram associadas ao materialismo radical do Iluminismo e foram atacadas por
pensadores mais conservadores. George Cuvier atacou as ideias de Lamarck e Geoffroy Saint-Hilaire, concordando
com Aristóteles de que as espécies seriam imutáveis. Cuvier acreditava que as partes individuais de um animal eram
muito fortemente relacionadas entre si para permitir a mudança de uma parte anatômica independentemente do resto,
e argumentava que o registro fóssil mostrava padrões de extinções catastróficas seguidos de re-população, ao invés
de mudanças graduais ao longo do tempo. Ele também apontou que desenhos e múmias de animais do Egito, que
tinham milhares de anos, não demonstravam sinal de mudança quando comparados com animais atuais. A força dos
argumentos de Cuvier, somada à sua reputação científica, ajudaram a manter as teorias de transmutação com baixa
aceitação durante décadas.[42]
Na Grã-Bretanha a filosofia da teologia natural se manteve influente. O
livro de 1802 de William Paley, com sua famosa analogia do relojoeiro
havia sido escrita, ao menos em parte, como resposta às ideias
transmutacionais de Erasmus Darwin.[43] Geólogos influenciados pela
teologia natural, como Buckland e Sedgwick, tinham por hábito atacar
as ideias evolutivas de Lamarck, Grant e da obra Os Vestígios da
Esse diagrama de Richard Owen de 1847 mostra
História Natural da Criação.[44] [45] Apesar do geólogo Charles Lyell
o arquétipo conceitual de todos os vertebrados.
se opor à geologia das escrituras, ele também acreditava na
imutabilidade das espécies, e em sua obra Princípios de Geologia
(1830-1833), criticou as teorias de Lamarck sobre o desenvolvimento.[35] Idealistas como Louis Agassiz e Richard
Owen acreditavam que cada espécie era fixa e imutável, pois representava uma idéia na mente do criador. Eles
acreditavam que as relações entre as espécies podiam ser percebidas a partir de padrões de desenvolvimento
embriológico, assim como no registro fóssil, mas que essas relações representavam um padrão do pensamento
divino, com uma criação progressiva levando a complexidade crescente, que culmina no ser humano. Owen
desenvolveu a idéia de "arquétipos" na mente divina, que produziriam uma sequência de espécies relacionadas por
homologia anatômica, como por exemplo os membros dos vertebrados. Owen liderou uma campanha pública que
obteve sucesso em marginalizar Robert Grant na comunidade científica. Esse tratamento rude recebido por Grant,
juntamente com a controvérsia envolvendo a obra Vestígios, contribuíram para a decisão de Darwin de atrasar a
publicação de suas ideias. Apesar disso, ele utilizou as homologias analisadas por Owen em sua própria teoria.[39]
[46]
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Antecipações da Seleção Natural
Diversos autores anteciparam alguns aspectos da teoria Darwiniana, e na terceira edição de A Origem das Espécies,
publicada em 1861, Darwin citou aqueles dos quais ele tinha conhecimento num apêndice introdutório: Um esboço
histórico do progresso recente das opiniões sobre a origem das espécies, que ele expandiu em edições
posteriores.[47]
Em 1813, William Charles Wells leu para a Royal Society ensaios assumindo que houve evolução no ser humano, e
reconhecendo o princípio da seleção natural. Charles Darwin e Alfred Russel Wallace não tinham conhecimento
desse trabalho quando publicaram conjuntamente a teoria em 1858, mas Darwin reconheceu posteriormente que
Wells havia identificado o princípio antes deles, afirmando que o trabalho "Sobre uma mulher branca cuja parte da
pele se assemelha a de um negro" foi publicado em 1818, e que "ele reconhece o princípio da seleção natural e é o
primeiro a fazer esse reconhecimento; mas ele aplica o princípio apenas às raças humanas, e a alguns caracteres.".[48]
Quando Darwin estava desenvolvendo sua teoria, ele foi influenciado pelo sistema natural de classificação de
Augustin de Candolle que dava ênfase na guerra entre espécies competidoras.[49] [50]
Patrick Matthew escreveu num livro obscuro, Naval Timber & Arboriculture (Madeira naval e arboricultura), de
(1831), sobre um "contínuo balanço da vida às circunstâncias. … [a] progênie dos mesmos pais, sob grandes
diferenças de circunstâncias, podem, em várias gerações, se tornar espécies distintas, incapazes de
inter-reprodução."[51] Charles Darwin descobriu esse trabalho após a publicação inicial da Origem das Espécies. No
breve esboço histórico incluído na terceira edição da Origem ele diz "Infelizmente a visão foi apresentada pelo Sr.
Matthew muito brevemente em um apêndice de um trabalho sobre outro tema … Ele claramente percebeu, no
entanto, toda a força do princípio da seleção natural."[52]
É possível observar ao longo da história da biologia desde os Gregos da antiguidade e encontrar antecipações de
quase todas as ideias principais de Darwin. Apesar disso, como colocado pelo historiador da ciência Peter J. Bowler,
"Por meio de uma combinação de teorização audaz e argumentação compreensível, Darwin apresentou um conceito
de evolução que era único para a época." Bowler ainda acrescenta que apenas a prioridade não é suficiente para
assegurar um lugar na história da ciência. É necessário desenvolver uma idéia e convencer a comunidade sobre a sua
importância para obter verdadeiro impacto.[53]
T. H. Huxley disse em seu ensaio sobre a recepção de A Origem das Espécies:
A sugestão de que novas espécies podem resultar da ação seletiva de condições externas sobre as
variações de tipo que alguns indivíduos apresentam e que nós denominamos espontâneas porque não
temos conhecimento sobre suas causas era tão conhecida para o historiador das ideias científicas como o
era para os especialistas em biologia antes de 1858. Mas essa questão é a idéia central em A Origem das
Espécies, e contém a quintessência do Darwinismo.[54]
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Seleção Natural
Os padrões biogeográficos observados por Darwin em locais como as
Ilhas Galápagos durante a viagem do Beagle fizeram com que ele
duvidasse que as espécies fossem imutáveis, e em 1837 Darwin iniciou
uma série de cadernos sobre transmutação. Suas observações o levaram
a ver a transmutação como um processo de divergência e ramificação,
ao invés da progressão linear semelhante a uma escada, visualizada por
Lamarck e outros. Em 1838 ele leu a sexta edição de An Essay on the
Principle of Population (Um ensaio sobre o princípio populacional),
escrito em fins do século XVIII por Thomas Malthus. A idéia
Malthusiana de crescimento populacional levando a uma luta pela
Primeiro esboço de Darwin de uma árvore
sobrevivência, combinado com os conhecimentos de Darwin sobre a
evolutiva, em seu Primeiro Caderno sobre a
forma como criadores selecionavam características de rebanhos,
Transmutação de Espécies, de (1837).
levaram à concepção da teoria da seleção natural. Darwin não publicou
suas ideias sobre evolução por 20 anos, mas ele a compartilhou com
certos naturalistas e amigos, começando por Joseph Hooker, com quem discutiu um ensaio não publicado de 1844
sobre seleção natural. Durante esse período, ele usou o tempo livre de outras atividades científicas para
vagarosamente refinar suas ideias e, devido à intensa controvérsia sobre a transmutação, acumular evidências para
suportá-las.[55] [56] [57]
Diferente de Darwin, Alfred Russel Wallace, influenciado pelo livro Vestiges of the Natural History of Creation
(Vestígios da história natural da criação), já suspeitava que a transmutação de espécies ocorria quando iniciou sua
carreira como naturalista. Em 1855, após suas observações biogeográficas durante o trabalho de campo na América
do Sul e no Arquipélago Malaio, ele passou a acreditar num padrão ramificado de evolução, a ponto de publicar um
trabalho afirmando que todas as espécies se originavam com uma semelhança próxima à de uma espécie já existente.
Como para Darwin, foi a consideração das ideias de Malthus por Wallace, as aplicando a populações de animais, que
fizeram com que ele chegasse a uma conclusão muito semelhante àquelas encontradas por Darwin sobre o papel da
seleção natural. Em fevereiro de 1858, sem saber das ideias não publicadas de Darwin, Wallace organizou suas
ideias em um ensaio e os enviou a Darwin, pedindo uma opinião. O resultado foi a publicação conjunta de um trecho
do ensaio de 1844 de Darwin juntamente com a carta de Wallace. Darwin também começou a trabalhar mais
fortemente em A origem das Espécies, que seria publicado em 1859.[58]
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De 1859 até a década de 1930: Darwin e seu
legado
Na metade do século XIX, o fato de as espécies evoluírem ou não era
objeto de intenso debate, com cientistas proeminentes defendendo
ambos os lados do problema.[59] No entanto, foi a publicação de A
origem das espécies, de Charles Darwin que mudou de maneira
fundamental a discussão sobre as origens biológicas.[60] Darwin
argumentava que sua versão ramificada da evolução explicava uma
riqueza de fatos da biogeografia, anatomia, embriologia e outros
campos da biologia. Ele também forneceu o primeiro mecanismo
robusto pelo qual as mudanças evolutivas poderiam se dar: sua teoria
da seleção natural.[61]
Um dos primeiros, e mais importantes, naturalistas a serem
convencidos pela Origem da realidade da evolução foi o anatomista
britânico Thomas Henry Huxley. Huxley percebeu que diferente das
ideias transmutacionistas anteriores de Lamarck e Vestígios, a teoria
Darwiniana fornecia um mecanismo para a evolução sem
Diagrama de O.C. Marsh da evolução dos pés e
envolvimento do sobrenatural, mesmo que o próprio Huxley não
dentes do cavalo ao longo do tempo, reproduzida
no livro de 1876 de T. H. Huxley Professor
estivesse completamente convencido de que a seleção natural fosse o
Huxley in America.
principal mecanismo evolutivo. Huxley tornou a defesa da evolução o
principal objetivo do X club pela reforma e profissionalização da
ciência, substituindo a teologia natural pela filosofia naturalista, pondo um fim assim à dominação das ciências
naturais britânicas pelo clero. Parcialmente graças a esses esforços, no início da década de 1870 a evolução se tornou
a principal explicação para a origem das espécies em países de língua inglesa.[61] Em sua campanha pela aceitação
pública e científica da teoria de Darwin, Huxley fez uso intensivo de novas evidências para a evolução oriundas da
paleontologia. Essas incluíram indícios de que os pássaros evoluíram dos répteis, como a descoberta do
Archaeopteryx na Europa e diversos fósseis de aves primitivas com dentes, encontradas na América do Norte. Outra
linha de evidência importante foi o encontro de fósseis que ajudaram a traçar a evolução do cavalo de seus ancestrais
de cinco pequenos dedos.[62] No entanto, a aceitação da evolução entre cientistas de países não anglo-saxões, como
França, países do sul da Europa e América Latina foi mais lenta. Uma exceção foi a Alemanha, onde August
Weismann e Ernst Haeckel desafiaram essa idéia: Haekel usou a evolução para confrontar a visão estabelecida do
idealismo metafísico da biologia alemã, como Huxley a usou para desafiar a teologia natural na Grã-Bretanha.[63]
A teoria de Darwin foi bem sucedida em alterar profundamente a opinião científica sobre o desenvolvimento da vida
e produziu uma pequena revolução filosófica.[64] No entanto, essa teoria não tinha capacidade de explicar alguns
componentes essenciais do processo evolutivo. Especificamente, Darwin não tinha condições de explicar a fonte de
variação em características dentro de uma espécie, além de não identificar um mecanismo que pudesse transmitir
características de uma geração para a outra de maneira fiel. Sua hipótese da pangênese, enquanto acreditava
parcialmente na herança de caracteres adquiridos, se mostrava útil nos modelos estatísticos de evolução que foram
desenvolvidos por seu meio-primo Francis Galton e sua escola "biométrica" de pensamento evolutivo. No entanto,
essa idéia se mostrou pouco útil para outros biólogos..[65]
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Aplicações ao ser humano
Charles Darwin tinha consciência quanto à reação severa de algumas
partes da comunidade científica contra a sugestão apresentada em
Vestígios da história natural da criação de que humanos teriam
surgido dos animais por um processo de transmutação. Por isso, ele
ignorou o assunto da evolução humana quase completamente em A
origem das espécies. Apesar dessa precaução, essa questão figurou
proeminentemente no debate que se seguiu à publicação do livro.
Durante quase toda a primeira metade do século XIX, a comunidade
Essa ilustração era a contracapa do livro de
Thomas
Henry Huxley, de 1863, Evidence as to
científica acreditou que, apesar da geologia haver demonstrado que a
Man's Place in Nature (Evidências quanto à
Terra e a vida eram muito antigos, os seres humanos haviam aparecido
posição do homem na natureza).
repentinamente apenas poucos milhares de anos atrás. No entanto, uma
série de descobertas arqueológicas nas décadas de 1840 e 1850
evidenciaram ferramentas de pedra associadas aos restos de animais extintos. No início da década de 1860, como
resumido por Charles Lyell em seu livro de 1863 Geological Evidences of the Antiquity of Man (Evidências
geológicas da antiguidade do homem), se tornou amplamente aceito que os seres humanos existiam durante o
período pré-histórico – que se estendia muitos milhares de anos antes do início da história escrita. Essa visão da
história humana era mais compatível com uma origem evolutiva para a humanidade do que a visão mais antiga. Por
outro lado, naquele tempo não havia evidência fóssil para demonstrar a evolução humana. Os únicos fósseis
humanos encontrados antes da descoberta do homem de Java na década de 1890 eram humanos anatomicamente
modernos ou de Neandertais, que eram muito semelhantes ao homem moderno, principalmente com relação à
característica fundamental do volume craniano, para serem intermediários convincentes entre o ser humano e outros
primatas.[66]
Assim, o debate que se seguiu imediatamente à publicação de A origem das espécies se centrou nas semelhanças e
diferenças entre os seres humanos e grandes primatas. Lineu foi criticado no século XVIII ao agrupar os seres
humanos junto aos primatas em seu revolucionário sistema de classificação.[67] Richard Owen defendia
vigorosamente a classificação proposta por Cuvier e Johann Friedrich Blumenbach que colocava os humanos numa
ordem separada de todos os outros mamíferos, o que era considerado uma visão ortodoxa já no início do século XIX.
Por outro lado, Thomas Henry Huxley tentou demonstrar uma grande semelhança anatômica entre humanos e
primatas. Em um incidente famoso, Huxley demonstrou que Owen estava errado ao afirmar que os cérebros de
gorilas não possuem uma estrutura presente em cérebros humanos. Huxley resumiu seus argumentos em um livro
muito influente de 1863 Evidence as to Man's Place in Nature (Evidências quanto à posição do homem na natureza).
Um outro ponto de vista era defendido por Charles Lyell e Alfred Russel Wallace; eles concordavam que os seres
humanos compartilhavam um ancestral comum com os primatas, mas questionavam que um mecanismo puramente
materialista pudesse responder por todas as diferenças entre humanos e primatas, especialmente os aspectos
relacionados à mente humana.[66]
Em 1871, Darwin publicou A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo, que continha sua visão com
relação à evolução humana. Darwin afirmava que as diferenças entre a mente humana e as de animais superiores era
de grau e não de qualidade. Por exemplo, ele via a moralidade como um desenvolvimento de instintos que eram
benéficos a animais que vivem em grupos. Ele defendia que todas as diferenças entre humanos e primatas podiam ser
explicadas por uma combinação de pressões seletivas oriundas do fato de nossos ancestrais terem mudado das
árvores para planícies, e seleção sexual. O debate sobre as origens do ser humano, e sobre o grau de unicidade da
nossa espécie continuou durante o século XX.[66]
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Alternativas à seleção natural

Essa foto, do livro de 1918 de Fairfield Osborn
Origin and Evolution of Life (Origem e evolução
da vida) mostra modelos da evolução dos chifres
do Titanotério ao longo do tempo, que Osborn
afirmava ser um exemplo de tendência ortogênica
na evolução.

A evolução se tornou amplamente aceita na comunidade científica
alguns anos após a publicação de A origem das espécies, mas a
aceitação da seleção natural como seu mecanismo direcionador era
muito menos aceita. As quatro principais alternativas à seleção natural
no fim do século XIX eram a evolução teísta, o neo-Lamarquismo, a
ortogênese e o saltacionismo. A evolução teísta (um termo promovido
pelo maior defensor americano de Darwin, Asa Gray) era a idéia de
que Deus intervinha no processo de evolução para guiá-la de tal forma
que o mundo vivo pudesse continuar sendo projetado. No entanto, essa
idéia foi perdendo força entre cientistas, à medida que eles se tendiam
mais para a idéia do naturalismo metodológico e passaram a acreditar
que apelos ao envolvimento de forças sobrenaturais era pouco
produtivo cientificamente. Em 1900, a evolução teísta já havia
desaparecido das discussões científicas, mas manteve forte simpatia
popular.[68] [69]

No fim do século XIX, o termo neo-Lamarquismo era associado à
posição de naturalistas que viam a herança de caracteres adquiridos
como o mecanismo evolutivo mais importante. Defensores dessa
posição incluíam o escritor britânico, crítico de Darwin, Samuel Butler,
o biólogo alemão Ernst Haeckel, e o paleontólogo norte-americano Edward Drinker Cope. Eles consideravam o
Lamarquismo filosoficamente superior à idéia de Darwin de que a seleção atuava sobre variação aleatória. Cope
procurou, e acreditou encontrar, padrões de progressão linear no registro fóssil. A herança de caracteres adquiridos
era parte da teoria da recapitulação de Haeckel, que afirmava que o desenvolvimento embriológico de um organismo
repete sua história evolutiva.[68] [69] Críticos do neo-Lamarckismo, como o biólogo alemão August Weismann e
Alfred Russel Wallace, apontavam que ninguém havia produzido evidências sólidas de que havia herança de
caracteres adquiridos. Apesar dessas críticas, o neo-Lamarquismo se manteve a alternativa mais popular à seleção
natural no fim do século XIX, e se manteria a posição de alguns naturalistas até o século XX.[68] [69]
Ortogênese era a hipótese de que a vida apresenta uma tendência inata à mudança, de uma forma unilinear em
direção a uma perfeição sempre maior. Ela teve aceitação significativa no século XIX, e seus proponentes incluíam o
biólogo russo Leo Berg e o paleontólogo norte-americano Henry Fairfield Osborn. A Ortogênese era popular entre
alguns paleontólogos que acreditavam que o registro fóssil apresentava uma mudança gradual e constante numa
única direção. O saltacionismo era a idéia de que uma nova espécie surgia como resultado de grandes mutações. Ele
era visto como uma alternativa muito mais rápida à idéia de um processo gradual de pequenas variações aleatórias
sendo afetadas por seleção natural, e era popular entre os primeiros geneticistas, como Hugo de Vries, William
Bateson e, no início de sua carreira, T. H. Morgan. Essa idéia se tornou a base da teoria mutacionista da evolução.[68]
[69]
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Genética mendeliana, biometria e mutação
A tão conhecida redescoberta das leis da herança de Gregor Mendel em
1900 iniciou um debate caloroso entre dois campos de biólogos. Em
um campo estavam os mendelistas, que focavam nas variações
discretas e nas leis de herança. Eles eram liderados por William
Bateson (que cunhou o termo genética) e Hugo de Vries (que cunhou a
palavra mutação). Seus oponentes eram os biometristas, que estavam
interessados na variação contínua de características dentro das
populações. Seus líderes, Karl Pearson e Walter Frank Raphael
Weldon, seguiram a tradição de Francis Galton, que havia focado seus
Diagrama do livro de 1919 de T.H. Morgan The
estudos na medida e análise estatística da variação nas populações. Os
Physical Basis of Heredity (A base física da
biometristas rejeitavam a genética mendeliana porque acreditavam que
hereditariedade), mostrando a herança ligada ao
unidades discretas de herança, como os genes, não podiam explicar a
sexo da mutação para olhos brancos em
amplitude de variação contínua observada em populações reais. O
Drosophila melanogaster.
trabalho de Weldon com caranguejos e caramujos forneceu evidências
de que pressões seletivas do ambiente podiam mudar a variação observada em populações reais, mas os mendelistas
mantinham a posição de que as variações medidas por biometristas eram muito pequenas para responder pela
evolução de novas espécies.[70] [71]
Quando T. H. Morgan começou seus experimentos com cruzamentos das moscas-das-frutas Drosophila
melanogaster, ele era um saltacionista que esperava demonstrar que uma nova espécie podia ser criada no
laboratório apenas a partir de mutações. Ao contrário, o trabalho em seu laboratório entre 1910 e 1915 reconfirmou a
genética mendeliana e forneceu evidências experimentais sólidas ligando essa herança à segregação cromossômica.
Seu trabalho também demonstrou que a maioria das mutações tem efeitos relativamente pequenos, como mudança na
cor dos olhos, e que ao invés de criar uma nova espécie em um único passo, as mutações serviam para aumentar a
variação nas populações.[70] [71]

Décadas de 1920 a 1940
Genética de populações

Forma típica da mariposa Biston betularia, de cor clara Forma carbonaria da mariposa Biston betularia, de cor escura

Os modelos mendeliano e biometrista acabaram se reconciliando com o desenvolvimento da genética de populações.
Um passo decisivo foi o trabalho do biólogo e estatístico britânico R.A. Fisher. Numa série de trabalhos iniciados em
1918 e culminando com seu livro de 1930 The Genetical Theory of Natural Selection (A teoria genética da seleção
natural), Fisher mostrou que a variação contínua medida pelos biometristas podia ser produzida pela ação combinada
de muitos genes discretos, e que a seleção natural podia modificar as frequências alélicas numa população,
resultando em evolução.
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Numa série de trabalhos iniciada em 1924, outro geneticista britânico, J.B.S. Haldane, aplicou análise estatística a
exemplos reais de seleção natural, como a evolução do melanismo industrial na mariposa Biston betularia, e mostrou
que a evolução se dava a taxas ainda mais altas do que Fisher havia assumido.[72] [73]
O biólogo americano Sewall Wright tinha formação em experimentos de melhoramento animal, focado em
combinações entre genes que interagem e os efeitos do endocruzamento em populações pequenas, relativamente
isoladas, que exibiam deriva genética. Em 1932, Wright introduziu o conceito de paisagem adaptativa e argumentou
que a deriva genética e a endogamia poderiam tirar uma sub-população pequena e isolada de um pico adaptativo,
permitindo à seleção natural levá-la a outros picos adaptativos. O trabalho de Fisher, Haldane e Wright fundou a
disciplina da genética de populações. Essa visão integrada da seleção natural com a genética mendeliana foi o
primeiro e principal passo no desenvolvimento de uma teoria unificada de como a evolução funcionava.[72] [73]

Síntese evolutiva moderna
Nas primeiras décadas do século XX, a maioria dos naturalistas de campo ainda acreditava que os mecanismos
ortogênicos de evolução forneciam as melhores explicações para a complexidade que observavam no mundo vivo.
No entanto, à medida que o campo da genética se desenvolvia, essas visões se tornavam mais difíceis de manter.[74]
Theodosius Dobzhansky, um estudante de pós-doutorado no laboratório de T. H. Morgan, havia sido influenciado
pelos trabalhos em diversidade genética realizados por geneticistas russos, como Sergei Chetverikov. Ele ajudou a
unir essa divisão entre os fundamentos da microevolução desenvolvidos pelos geneticistas de populações e os
padrões de macroevolução observados por biólogos de campo por meio de seu livro de 1937 Genetics and the Origin
of Species (Genética e a origem das espécies). Dobzhansky examinou a diversidade genética de populações
selvagens e mostrou que, ao contrário das suposições dos geneticistas, essas populações tinham grande quantidade de
diversidade genética, com diferenças marcadas entre sub-populações. Seu livro também trazia os trabalhos
excessivamente matemáticos dos geneticistas de populações numa forma mais acessível. Na Grã-Bretanha, E.B.
Ford, o pioneiro da genética ecológica, continuou a demonstrar, ao longo das décadas de 1930 e 1940, o poder da
seleção natural devida a fatores ecológicos, incluindo a possibilidade de manutenção da diversidade genética por
meio de polimorfismos, como os tipos sanguíneos humanos. O trabalho de Ford contribuiu para uma ênfase à seleção
natural sobre a deriva genética durante a síntese moderna.[72] [73] [75] [76]
Ernst Mayr foi influenciado pelo trabalho do biólogo alemão Bernhard Rensch sobre como fatores ambientais locais
influenciavam a distribuição geográfica de sub-espécies e espécies muito próximas. Mayr seguiu o trabalho de
Dobzhansky com seu livro de 1942 Sistemática e a origem das espécies, que enfatizava a importância da especiação
alopátrica na formação de novas espécies. Essa forma de especiação ocorre quando o isolamento geográfico de uma
sub-população é seguido pelo desenvolvimento de mecanismos de isolamento reprodutivo. Mayr também formulou o
conceito biológico de espécie, definindo espécie como um conjunto de populações intercruzantes ou potencialmente
intercruzantes que estava isolado reprodutivamente de todas as outras populações.[72] [73] [77]
No livro de 1944 Tempo and Mode in Evolution (Tempo e modo em evolução), George Gaylord Simpson
demonstrou que o registro fóssil era consistente com o padrão irregular e não direcional predito pela síntese
evolutiva que estava se desenvolvendo. Ele mostrou que as tendências lineares que paleontólogos anteriores
afirmavam suportar a ortogênese e o neo-lamarquismo não suportaram um exame mais cuidadoso. Em 1950, G.
Ledyard Stebbins publicou Variation and Evolution in Plants (Variação e evolução em plantas), que ajudou a
integrar a botânica à síntese. O consenso que emergia num conjunto de disciplinas sobre o funcionamento da
evolução seria conhecido como a síntese evolutiva moderna. Ele recebeu seu nome a partir do livro Evolution: The
Modern Synthesis (Evolução: A síntese moderna) de Julian Huxley.[72] [73]
A síntese evolutiva forneceu um núcleo conceitual—particularmente a seleção natural e a genética de populações
mendeliana—que uniu muitas, mas não todas, as disciplinas biológicas. Isso ajudou a consolidar a legitimidade da
biologia evolutiva, uma ciência eminentemente histórica, num ambiente científico que privilegiava métodos
experimentais sobre os históricos.[78] A síntese também resultou num estreitamento do campo de pensamento
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evolutivo hegemônico (que Stephen Jay Gould denominou "endurecimento da síntese"): na década de 1950, a ação
da seleção natural sobre a variação genética era virtualmente o único mecanismo de mudança evolutiva aceitável
(panselecionismo), e a macroevolução era simplesmente considerada o resultado de muita microevolução.[79] [80]

Décadas de 1940 a 1960: Biologia molecular e evolução
As décadas centrais do século XX testemunharam o surgimento da biologia molecular. Daí resultou a compreensão
de que a natureza química dos genes consiste em sequências de DNA e a sua relação, através do código genético,
com as sequências das proteínas. Ao mesmo tempo, técnicas cada vez mais avançadas para análise de proteínas,
como eletroforese e sequenciamento de proteínas, trouxeram fenômenos bioquímicos ao escopo da síntese evolutiva.
No início da década de 1960, os bioquímicos Linus Pauling e Emile Zuckerkandl propuseram a hipótese do relógio
molecular, pela qual, diferenças nas sequências entre proteínas homólogas poderiam ser utilizadas para calcular o
tempo de divergência de duas espécies. Em 1968, Motoo Kimura e outros colaboradores forneceram uma base
teórica para o relógio molecular, argumentando que—pelo menos no nível molecular—a maior parte das mutações
não são benéficas nem maléficas, e a deriva genética, ao invés da seleção natural, é a responsável por grande parte
das mudanças genéticas: a teoria neutra da evolução molecular.[81] Estudos sobre a variação em proteínas dentro de
espécies também foram uma contribuição de dados moleculares para a genética de populações, fornecendo
estimativas da heterozigozidade em populações naturais.[82]
Desde o início da década de 1960, a biologia molecular foi vista crescentemente como uma ameaça ao núcleo
tradicional da biologia evolutiva. Evolucionistas renomados—particularmente Ernst Mayr, Theodosius Dobzhansky
e G. G. Simpson, três dos arquitetos da síntese moderna—foram extremamente céticos quanto às abordagens
moleculares, especialmente quanto à sua conexão (ou ausência desta) com a seleção natural. A hipótese do relógio
molecular e a teoria neutra eram particularmente controversas, gerando o debate entre neutralismo e selecionismo,
sobre as importâncias relativas da seleção e da deriva na manutenção da variabilidade genética, que continuou até a
década de 1980.[83] [84]

Fim do século XX
Visão gene-cêntrica
Em meados da década de 1960, George C. Williams criticou fortemente explicações de adaptapções formuladas em
termos de "sobrevivência da espécie" (argumentos de seleção de grupo). Tais explicações foram amplamente
substituídas por uma visão da evolução centrada nos genes, simbolizadas pela seleção de parentesco de W. D.
Hamilton, George R. Price and John Maynard Smith.[85] Esse ponto de vista seria resumido e popularizado em um
livro influente de 1976 O gene egoísta, de Richard Dawkins.[86] Modelos dessa época mostravam que a seleção de
grupo era muito limitada em sua força. No entanto, esses modelos se mostraram muito limitados, e modelos mais
recentes admitem a possibilidade de seleção em vários níveis, fornecendo uma visão mais complexa e abrangente do
processo evolutivo.[87]
Em 1973, Leigh Van Valen propôs o termo "Rainha de Copas", a partir do livro Alice através do espelho de Lewis
Carroll, para descrever um cenário em que uma espécie envolvida em uma ou mais corridas armamentistas
evolutivas teriam que mudar constantemente apenas para se manter no mesmo patamar que uma espécie com a qual
estivesse coevoluindo. Hamilton, Williams e outros autores sugeriram que essa idéia poderia explicar a evolução da
reprodução sexuada: o aumento na diversidade genética causado pela reprodução sexuada ajudaria a manter a
resistência contra parasitas de evolução rápida, tornando a reprodução sexuada comum, apesar do tremendo custo do
ponto de vista gene-cêntrico de um sistema em que apenas metade do genoma de um organismo é passado adiante na
produção da prole.[88] [89] A visão gene-cêntrica também levou a um aumento no interesse pela antiga idéia de
Darwin da seleção sexual,[90] e mais recentemente em tópicos como conflito sexual e conflito intragenômico.
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Caminhos e processos evolutivos
Um dos debates mais proeminentes que emergiu na década de 1970 foi
sobre a teoria do equilíbrio pontuado. Niles Eldredge and Stephen Jay
Gould propuseram que havia um padrão no registro fóssil em que
espécies se mantinham praticamente sem alteração por longos períodos
(denominado estase pelos autores), pontuada por períodos de mudança
rápida durante momentos de especiação.[91] [92] Segundo essa teoria, o
registro fóssil seria um retrato fiel do que é previsto, não um vestígio
pobre em que a maioria dos intermediários graduais foram perdidos.
Esses intermediários teriam vivido num período tão estreito que não
seriam esperados mesmo.[93]

Uma árvore filogenética mostrando o sistema dos
três domínios. Eukaria estão em vermelho,
Archaea em verde, e Bacteria em azul.

Em outro campo de estudo, o aprimoramento dos métodos de sequenciamento de DNA resultaram num grande
aumento de genomas sequenciados, permitindo o teste e refinamento de teorias evolutivas utilizando essa enorme
quantidade de dados.[94] Comparações entre esses genomas fornecem evidências sobre os mecanismos moleculares
da especiação e da adaptação.[95] [96] Essas análises produziram mudanças fundamentais na compreensão da história
evolutiva da vida, como a criação do sistema dos três domínios por Carl Woese.[97] Avanços na capacidade de
processamento por computadores permitiu o teste e extrapolação de modelos e o desenvolvimento do campo de uma
biologia sistêmica[98] Um dos resultados foi uma troca de ideias entre teorias de evolução biológica e o campo da
ciência da computação conhecido como computação evolutiva, que procura imitar a evolução biológica com o
objetivo de desenvolver novos algoritmos de programação. Descobertas na biotecnologia agora permitem a
modificação de genomas, possivelmente levando estudos evolutivos a um nível em que futuros experimentos podem
envolver a criação de organismos totalmente sintéticos.[99]

Microbiologia e transferência horizontal de genes
A Microbiologia foi praticamente ignorada nas primeiras teorias evolutivas. Isso ocorreu devido à escassez de
caracteres morfológicos e à falta de um conceito de espécie em microbiologia, particularmente entre procariotos.[100]
Recentemente, pesquisadores em evolução estão utilizando os maiores conhecimentos sobre fisiologia e ecologia
microbiana, produzidos pela genômica comparativa, para explorar a taxonomia e evolução desses organismos.[101]
Esses estudos estão revelando níveis de diversidade surpreendentes entre micróbios, demonstrando que esses
organismos são a forma de vida predominante no planeta.[102] [103]
Um resultado particularmente importante dos estudos sobre evolução microbiana foi a descoberta da transferência
horizontal de genes em 1959.[104] A transferência de material genético entre diferentes espécies de bactéria exerceu
um papel muito importante na propagação da resistência a antibióticos.[105] Mais recentemente, com a expansão do
conhecimento de genomas, foi sugerido que a transferência horizontal desempenhou um papel importante na
evolução de todos os organismos.[106] Na verdade, como parte da teoria endossimbiótica para a origem das
organelas, a transferência horizontal de genes foi um passo essencial na evolução dos eucariotos como fungos,
plantas e animais.[107] [108]

Biologia evolutiva do desenvolvimento
Nas décadas de 1980 e 1990 as premissas da síntese evolutiva moderna foram crescentemente investigados. Houve
uma renovação de temas estruturalistas em biologia evolutiva, no trabalho de biólogos como Brian Goodwin e Stuart
Kauffman, que incorporaram temas da cibernética e da teoria de sistemas, e enfatizaram os processos
auto-organizados do desenvolvimento como fatores que direcionam o curso da evolução. O biólogo evolutivo
Stephen Jay Gould reviveu ideias anteriores sobre heterocronia, as alterações nas taxas relativas de processos do
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desenvolvimento ao longo da evolução, para responder pela geração de novas formas e, com o biólogo evolutivo
Richard Lewontin, escreveu um trabalho influente em 1979 sugerindo que uma mudança numa estrutura biológica,
ou mesmo uma novidade estrutural, poderia surgir acidentalmente como resultado de seleção sobre outra estrutura,
ao invés de surgir por seleção natural direta para aquela característica particular. Mais tarde, Gould e Vrba
discutiram a aquisição de novas funções e estruturas dessa maneira, chamando-as de "exaptações".[109]
Dados moleculares sobre os mecanismos subjacentes à biologia do desenvolvimento se acumularam rapidamente nas
décadas de 1980 e 1990. Ficou claro que a diversidade morfológica nos animais não era o resultado de diferentes
conjuntos de proteínas responsáveis pela regulação do desenvolvimento nos diferentes animais, mas de mudanças na
organização de um pequeno conjunto de proteínas que era comum a todos os animais.[110] Essas proteínas se
tornaram conhecidas como as "ferramentas básicas do desenvolvimento".[111] Essas perspectivas influenciaram as
disciplinas de filogenia, paleontologia e biologia comparada do desenvolvimento, além de gerar uma nova disciplina,
conhecida como "evo-devo", em referência a evolução e desenvolvimento (development em inglês).[112]
Trabalhos mais recentes nesse campo têm enfatizado a plasticidade fenotípica e o desenvolvimento.[113] Foi
sugerido, por exemplo, que a rápida emergência dos planos de corpo básicos na explosão do Cambriano foi em parte
resultado de mudanças no ambiente atuando em propriedades materiais dos agregados celulares, como adesão celular
diferencial e oscilação bioquímica. As formas resultantes teriam então sido estabilizadas por seleção natural.[114]
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Lamarquismo
O lamarquismo foi uma teoria proposta no século XIX pelo
biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck para explicar a evolução
das espécies. Lamarck acreditava que mudanças no ambiente
causavam mudanças nas necessidades dos organismos que vivem
nesse ambiente, o que causava mudanças no seu
comportamento.[1] O Lamarquismo baseia-se em duas leis,
descritas por Lamarck no livro Philosophie zoologique:
• "Primeira Lei": Uso e Desuso – órgãos utilizados
constantemente tendem a se desenvolver, enquanto órgãos
inutilizados podem sofrer atrofia;
• "Segunda Lei": Transmissão dos caracteres adquiridos – as
características do uso e desuso seriam herdadas por gerações
seguintes, por exemplo: uma girafa precisa esticar o pescoço
para alcançar as folhas das árvores, o seu pescoço cresce e os
seus descendentes nascem já com o pescoço mais comprido.

Retrato de Jean-Baptiste Lamarck

Teoria
Lamarck começou a publicar detalhes da sua teoria em 1801. Ele acreditava que uma mudança no ambiente fazia
com que as necessidades dos organismos também mudassem, causando uma alteração no comportamento daquele
organismo. Não somente a esse, mas que essa mudança poderia ser transmitida ao seu descendente. Estas alterações
comportamentais faziam com que determinada estrutura ou órgão fosse mais ou menos usado. O uso causaria o
aumento de tamanho das esturutas, enquanto o desuso causaria a diminuição ou atrofiamento das estruturas,
ocasionando o desenvolvimento ou desaparecimento dessa. Lamarck chamou de Primeira Lei a esta regra. A segunda
Lei afirma que todas estas mudanças são hereditárias. O mecanismo proposto por Lamarck é bastante diferente do de
Darwin, a selecção natural, mas o resultado previsto é semelhante: adaptação contínua e gradual dos organismos ao
seu ambiente. Tal como Darwin, Lamarck cita a variedade de animais e plantas produzidos sob a influência do
homem; órgãos vestigiais; e a presença de estruturas embriónicas que não estão presentes nos adultos. A teoria de
Lamarck era bastante semelhante à proposta por Erasmus Darwin, avô de Charles, embora aparentemente nenhum
dos dois tenha conhecido o trabalho do outro. A genética mendeliana, redescoberta no início do século XX, veio
refutar a hereditariedade lamarquiana.[2]
[1] Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) (http:/ / www. ucmp. berkeley. edu/ history/ lamarck. html). Página visitada em 2010-09-26.
[2] Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) (http:/ / www. ucmp. berkeley. edu/ history/ lamarck. html). Página visitada em 2010-09-26.
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Histórico
Durante anos correntes de pensamentos divergentes apareceram propondo teorias para explicar a formação e a
perpetuação de novas espécies, através dos mecanismos de especiação.
Antes de Darwin, a maioria dos defensores da evolução eram saltacionistas, como Saint-Hilaire (que defendia que as
aves originaram a partir dos dinossauros por saltação) ou Cuvier. Mesmo após a publicação da Origem das Espécies
em 1859, vários naturalistas continuaram a defender alguma forma de saltacionismo, normalmente combinada com o
gradualismo de Darwin tal como defendido por T. H. Huxley ou Albert von Kölliker.[1]
Por volta de 1859 a 1972, vigorava a teoria do Gradualismo, proposta por Charles Darwin, defendendo o acúmulo de
pequenas modificações ao longo de várias gerações, portanto um evento lento, condicionado pela transferência
hereditária de mudanças no comportamento morfológico e fisiológico do indivíduo. [2]
Stephen Jay Gould e Niles Eldredge (1972) sugeriram que os paleontólogos poderiam ter interpretado mal o
neodarwinismo, pois o documentário fóssil, que por muitas vezes não mostra transições evolutivas suaves e sim um
padrão que uma espécie apareça subitamente, permaneça por um período e depois se extinga.
Na década de 1970, quando foi divulgada a teoria de Eldredge e Gould, as teorias de especiação por transposição de
vales eram mais populares, mas as evidências e tendências teóricas colocaram-se contra essas teorias, dessa forma, o
equilíbrio pontuado era controverso, pois se embasava em um conjunto controverso de teorias sobre a especiação.

Conceito
Em 1972, uma nova teoria científica foi proposta por Gould e Eldredge, denominada de Equilíbrio Pontuado
(Saltacionismo, Pontualismo ou Teoria dos Equilíbrios Intermitentes), que tinha como principio que a evolução de
uma espécie não ocorre de forma constante, mas sim alternando em períodos de poucas mudanças e bruscas
mudanças que caracterizam alterações estruturais ou orgânicas adaptadas e selecionadas, em outras palavras,
saltacionismo é uma mudança repentina em determinado organismo de uma geração para a outra, que é grande ou
muito grande em comparação com a variação natural.
Este tipo de mudança brusca pode ocorrer quando há mutações em genes reguladores do desenvolvimento
embrionário, gerando uma mudança repentina na prole. Em geral, este tipo de mudança gera mudanças adaptativas
com defeito, mas se uma destas mutações é adaptativa, como poderia ser o surgimento de uma pluma em vez de uma
escama, como foi o aparecimento dos primeiros pássaros a partir de uma linhagem de dinossauros, esta mudança na
população seria definida para transmitir aos descendentes. Um exemplo citado por Gould é o sexto dedo do panda.
Na verdade não existe um sexto dedo, o que aconteceu foi uma
mutação vantajosa no desenvolvimento do gene regulador do pulso que
lhe permitiu ter um osso longo e preênsil, que funciona como um
polegar, o que permitiu que o panda obter alimento e apreendê-lo com
as mãos, o que o resto dos ursos plantígrados não consegue.[3]
A descontinuidade do registro fóssil fundamenta essa hipótese, já que
em poucos casos ocorre a constatação de mudanças graduais, além
disso, a verificação intermitente de espécies fósseis, contidas em
extratos sedimentares formados ao longo da escala geológica,
demonstrava um contexto evolutivo em que as especiações
provavelmente ocorressem em períodos pontuais, ou seja, bem curtos,
pelos quais os organismos passavam por mudanças, estabilizados em
momento subseqüente.

Panda closeup

Saltacionismo
Após períodos de altas taxas de mudanças em uma espécie podem ocorrer períodos de taxas reduzidas, denominadas
estases por Eldredge e Gould. Estes períodos podem ser explicados por seleção estabilizadora ou por restrições, onde
a restrição significa que não ocorrem mudanças na espécie porque falta variabilidade genética, mas não foram
constatadas evidências da constância das espécies por esse motivo. Entretanto, a seleção estabilizadora é uma teoria
bem documentada e amplamente aceita como explicação para estase.
A teoria do equilíbrio pontuado gerou muitas controvérsias, dois motivos foram:
• O equilíbrio pontuado afronta o gradualismo de Darwin;
• A teoria foi criada em conjunto com idéias de especiação menos aceitas.

As teorias de Transposição de Vales e o Saltacionismo
A especiação por transposição de vales ocorre quando se considera que espécies diferentes ocupam picos adaptativos
diferentes dentro de uma paisagem adaptativa, dessa forma para que uma espécie evolua para outra a população
precisaria passar por uma fase desvantajosa. Este tipo de especiação é difícil porque as duas forças evolutivas são a
Seleção Natural e a Deriva Genética, mas se considerarmos que a seleção natural opõe-se a transposição de vales, já
que a população teria que passar por um período desvantajoso e não seria selecionada, para que a deriva conduza
uma população por um vale ela tem que trabalhar contra a seleção, o que é improvável. Então para que ocorra a
especiação por transposição de vales condições especiais teriam que acontecer. Como acontece em populações
pequenas sob pressão (Mayr, 1963, 1976), ou por um processo especial de mudança de picos, ou até mesmo quando
a seleção natural não atua, isso ocorre quando uma população colonizadora explora recursos abundantes, na ausência
de competidores (expansão do fundador, Templeton, 1996).
A especiação por transposição de vales tem sido usada para prever o equilíbrio pontuado. Quando situações especiais
são necessárias a evolução acaba avançando por meio de uma rápida mudança de pico. Porem, a teoria de Eldredge e
Gould, pode ser derivada da teoria da especiação alopátrica ou até mesmo peripátrica, dessa maneira independendo
das teorias de transposição de vales.

Evidências do Equilíbrio Pontuado e do Gradualismo
[4]

. Para se constatar se uma espécie segue o padrão do gradualismo ou do saltacionismo deve-se observar duas
condições:
• Os sedimentos analisados devem ter se depositado com boa continuidade;
• A evidência deve ser biométrica e não taxonômica.
A visão taxonômica considera variações morfológicas dentro de uma mesma espécie, dessa forma é difícil constatar
se as variações são graduais ou abruptas. Com medidas das formas da população ao longo do tempo pode-se analisar
se a média mudou subitamente ou gradualmente. Também é preciso saber se as alterações na população foram
genéticas ou fenotípicas, porque se um organismo muda como resposta ao meio (fenotipicamente) e não
geneticamente não pode se dizer que são eventos evolutivos, e como a teoria do saltacionismo é evolutiva ela precisa
ser testada com dados evolutivos.
O gradualismo e o saltacionismo se contradizem, mas não são idéias opostas e sim dois extremos de dimensões
contínuas, sendo assim, algumas espécies podem ter o padrão gradualista de evolução, outras o padrão saltacionista e
outras padrões intermediários.
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Briozoários do Mioceno superior têm padrão evolutivo de equilíbrio pontuado
Briozoários são um grupo de invertebrados aquáticos sésseis. O gênero Metrarabdotus que possui até hoje indivíduos
do gênero vivendo nos mares e registro fóssil muito bom fizeram com que esse gênero fosse estudado por Cheetham
(1986). Os fósseis foram escavados na República Dominicana e o estudo os datou como do Mioceno superior e do
Plioceno inferior (8 a 3,5milhões de anos). Foram medidas cerca de 46 características morfológicas por espécime,
em um total de 1000 espécimes de aproximadamente 100 populações. Constatou-se que a maioria das espécies não
mudou de forma durante grandes períodos (milhões de anos), e as novas espécies apareceram bruscamente, sem
populações intermediárias.
E em vários casos, a espécie ancestral existiu conjuntamente com a
nova espécie. Cheetham também testou se as espécies identificadas por
biometria eram somente variações morfológicas de uma mesma
espécie. Ele cultivou uma espécie vivente atualmente em várias
condições e as mudanças fenotípicas foram muito parecidas e se
analisadas eram colocadas como a mesma espécie. Concluindo então
que as espécies descritas no trabalho não eram variações fenotípicas e
que os briozoários seguem sim um padrão evolutivo de saltacionismo.

Trilobites do Ordoviciano apresentam padrão evolutivo
de gradualismo
Trilobites é um grupo extinto de artrópodes que são classificados pelas
características morfológicas externas, como o número de costelas
pigidiais, onde o pigídio é a parte caudal do corpo do trilobite. Sheldon
(1987) fez um estudo biométrico desses animais, em uma região do
País de Gales, medindo o número de costelas de 3.458 espécimes de
Trilobitas
oito linhagens genéricas, retiradas de sete seções estratigráficas. As
seções tinham período máximo de 3 milhões de anos. O estudo
constatou que o número médio de costelas pigidiais aumentou com o tempo, portanto de forma gradual. Por muitas
vezes identificou-se que uma geração era intermediária entre as amostras anteriores e posteriores.

Conclusão
Os dois exemplos dados confirmam que tanto o gradualismo quanto o saltacionismo são eventos reais da evolução
fóssil. Assim em exemplos reais de especiação em fósseis mostram que as taxas de evolução apresentam alterações,
do abrupto ao suave, dependendo da espécie. Entretanto, o equilíbrio pontuado pode ser mais comum que o
gradualismo. Perguntas como que fatores levam a evolução seguir padrões gradualistas ou saltacionistas só poderão
ser respondidas no futuro, já que por enquanto as perguntas que estão respondidas são quais taxas evolutivas
aconteceram durante os eventos de especiação de espécies fósseis encontradas.
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Ortogénese
Ortogénese, evolução ortogenética ou evolução progressiva é a hipótese de que a vida tem uma propensão inata
para se mover (evoluir) de modo linear (para um objectivo pré-definido) devido a alguma "força motriz" interna ou
externa. Foi proposto ainda no século XIX, e foi considerada seriamente como uma alternativa à selecção natural
como o mecanismo responsável pela evolução, antes da redescoberta dos trabalhos de Mendel. A hipótese foi
apoiada principalmente por palontólogos. A ordenação de fósseis em séries ortogénicas indicava a direcção que a
evolução tinha tomado.[1]

Ligações externas
• Ortogénese [2] na Infopédia online. Página acessada em 9 de Agosto de 2010.
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Orchids

A Origem das Espécies (em inglês: On the Origin of Species), do naturalista britânico Charles Darwin, é um dos
livros mais importantes da história da ciência, apresentando a Teoria da Evolução, base de toda biologia moderna. O
nome completo da primeira edição (1859) é On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (Sobre a Origem das Espécies por Meio da Selecção
Natural ou a Preservação de Raças Favorecidas na Luta pela Vida). Somente na sexta edição (1872), o título foi
abreviado para The Origin of Species (A Origem das Espécies), como é popularmente conhecido.
Nesse livro, Darwin apresenta evidências abundantes da evolução das espécies, mostrando que a diversidade
biológica é o resultado de um processo de descendência com modificação, onde os organismos vivos se adaptam
gradualmente através da selecção natural e as espécies se ramificam sucessivamente a partir de formas ancestrais,
como os galhos de uma grande árvore: a árvore da vida.
A primeira edição, publicada pela editora de John Murray em Londres no dia 24 de Novembro de 1859 com tiragem
de 1250 exemplares, esgotou-se no mesmo dia, criando uma controvérsia que ultrapassou o âmbito académico. Um
exemplar da primeira edição atinge hoje mais de 50 mil dólares em leilão.[1]
A proposta de Darwin que as espécies se originam por processos inteiramente naturais contradiz a crença religiosa na
criação divina tal como é apresentada na Bíblia, no livro de Génesis. As discussões que o livro desencadeou se
disseminaram rapidamente entre o público, criando o primeiro debate científico internacional da história.[2]

Conteúdo
Introdução
Darwin começa falando da importância de sua viagem
ao redor do mundo a bordo do navio HMS Beagle,
principalmente suas observações sobre a distribuição
das espécies na América do Sul e as relações
geoléogicas dos habitantes atuais e passados desse
continente. Darwin também menciona a importante
contribuição de Alfred Russel Wallace, co-descobridor
do mecanismo da seleção natural, e a apresentação
conjunta desse mecanismo na Sociedade Lineana de
Londres por Charles Lyell e Joseph D. Hooker em
1858. Darwin critica o livro Vestiges of the Natural
History of Creation, um best-seller publicado
A transmutação das espécies, popularizada pelo livro Vestiges of the
Natural History of Creation.
anonimamente em 1844, que falava da transformação
das espécies, mas que não apresentava uma explicação
para tais mudanças. Darwin ressalta que A Origem das Espécies é somente um resumo de suas idéias.
"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

A Origem das Espécies
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."

Capítulo I – Variação no estado doméstico
• Diferentes variedades domésticas são produzidas pelo homem através da seleção, a partir da variação individual
das espécies.
• Há mais variação no estado doméstico do que no estado selvagem.
• O processo pelo qual ocorre a domesticação de espécies e a seleção das características de interesse é
extremamente lento e gradual.
Darwin já suspeitava que os gametas sofressem ação de fatores
geradores de variabilidade. Apoiava esse ponto de vista nas
observações de alterações nos aparelhos reprodutores de alguns
animais em cativeiro. Porém, ele percebeu que havia mais variação no
estado doméstico que no estado selvagem. Enunciou também que o
hábito influenciava as características presentes nos organismos, que
alguns caracteres sofriam reversão ao estado ancestral quando os
indivíduos retornavam ao estado selvagem e que alguns caracteres
apareciam sempre de forma correlacionada nos indivíduos, mesmo
entre caracteres sem muita relação morfofuncional (como o aumento
nos tamanhos do bico e dos pés em pombos).
Alguns trabalhos da época defendiam que as espécies e raças de cada
animal doméstico descendem de várias espécies ancestrais, uma para
cada espécie ou raça atual. Darwin acreditava que uma ou poucas
espécies teriam dado origem as espécies atuais, pois considerava pouco
provável que todos aqueles ancestrais das espécies atuais tivessem se
extinguido simultaneamente e sem deixar registros. Ele salientou
A pomba Columba livia ilustrada por John Gould.
também a dificuldade de povos semi-civilizados realizarem várias
domesticações bem sucedidas. O modelo escolhido para embasar seu
raciocínio foi o pombo e suas diversas variedades.[3] Ele acreditava que todas as raças descendiam de apenas uma
única espécie selvagem, a pomba-das-rochas (Columba livia), e observou isso também através de cruzamentos entre
as várias linhagens de pombos, onde algumas características ancestrais vinham à tona nas gerações descendentes.
Além disso, Darwin comentou que nem todas as características eram adaptativas nas raças domésticas, mas
selecionadas pelo homem para seu próprio benefício. Porém, salientou que apenas nos últimos tempos a seleção
tornou-se uma prática metódica, sendo que antes disso não passava de um hábito inconsciente de escolher os
indivíduos com as características mais interessantes. Darwin já percebia a influência do tamanho populacional na
oferta de variabilidade das características a serem selecionadas e afirmava que o processo pelo qual ocorria a
domesticação de espécies e a seleção das características de interesse era extremamente lento e gradual. As idéias
centrais contidas nesse capítulo continuam atuais, apesar dos grandes progressos em relação ao entendimento dos
mecanismos pelos quais esses processos acontecem.[4]
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Capítulo II – Variação na natureza
• Existe um contínuo de variação na natureza e as variedades têm as mesmas características gerais que as espécies,
não podendo sempre se distinguir facilmente.
• As menores diferenças entre as variedades tendem a aumentar até transformarem-se nas grandes diferenças entre
espécies.
Não devo aqui discutir as várias definições que foram dadas ao termo espécie. Nenhuma definição ainda satisfez todos os naturalistas;
ainda assim, todo naturalista sabe vagamente o que ele quer dizer quando fala de uma espécie.

Embora Darwin tenha dado à sua obra o título A Origem das Espécies,
neste capítulo demonstrou sua postura descrente em relação a este
conceito. A exemplo disso, mencionou que diferentes taxonomistas
atribuem um número diferente de espécies a um mesmo gênero, de
modo que o grau de variabilidade que permite conferir o status de
variedade ou espécie é subjetivo. A inexistência de um critério infalível
para distinguir espécies de variedades mais pronunciadas também é
observada através de gêneros maiores, que freqüentemente possuem
espécies com reduzida quantidade de diferenças entre si,
assemelhando-se ao que seriam classificadas como variedades de certas
espécies incluídas em gêneros menores. Há mais variação nas espécies:
Os tentilhões de Galápagos ilustram quão vaga e
arbitrária é a distinção entre espécies e
variedades.

1. comuns, de distribuição geográfica maior e mais difundidas dentro
de uma mesma área, pois os indivíduos da espécie estão sujeitos a
diferentes condições físicas e porque entram em concorrência com

diferentes seres orgânicos;
2. de gêneros maiores em cada hábitat, porque supõe-se que onde se formaram muitas espécies do mesmo gênero,
muitas continuarão a se formar ou "a fabricação de espécies foi muito ativa, deve-se ainda encontrar a fábrica em
movimento".
Esta variação, ainda que seja de pequeno interesse para o taxonomista, é de extrema importância para a teoria da
evolução, pois fornece material para que a seleção natural atue sobre elas e as acumule, produzindo o que chamariam
de variedades, subespécies e finalmente espécies. Mesmo atualmente, o conceito de espécie ainda está sujeito a
diferentes entendimentos e interpretações dependendo, inclusive, do grupo de organismos considerado.[5] Apesar
disso, a entidade que chamamos de espécie tem sido considerada real pela maioria dos biólogos.
Eu vejo o termo espécie como arbitrariamente atribuído, por razão de conveniência, a um grupo de indivíduos muito semelhantes entre
si e que não difere essencialmente do termo variedade, que é dado a formas menos distintas e mais flutuantes.

A Origem das Espécies

78

Capítulo III – Luta pela existência
• A luta pela existência é a causa de toda a variabilidade existente entre as variedades biológicas, as espécies, os
gêneros… É ela que explica como variedades se transformam em espécies distintas e como os táxons de maior
nível hierárquico são formados.
• Essa explicação está diretamente relacionada ao processo de seleção natural.
O pensamento do Darwin acerca desse fato para ele indubitável – a luta pela
existência – começa quando ele observa o grande potencial biótico de todas
as espécies de seres vivos. Qualquer organismo é capaz de produzir uma
descendência muito numerosa, a ponto de as populações tenderem a aumentar
muito em pouco tempo. No entanto, o que se observa na natureza é que tais
populações não variam muito em tamanho estando o ambiente em equilíbrio.
Se as populações em condições naturais não variam muito em tamanho,
espera-se que vários dos novos indivíduos acrescidos a essas populações não
cheguem a sobreviver até a fase adulta. Deve haver, então, entre eles uma luta
pela existência e apenas aqueles mais adaptados ao ambiente onde vivem
conseguirão se reproduzir e passar essas características para frente.
Outra observação importante de Darwin acerca das populações na natureza é
a grande variabilidade entre os indivíduos, mesmo para aqueles pertencentes à
mesma espécie. Se, por acaso, numa população qualquer surgir uma variação
vantajosa, por menor que seja, essa variação fornecerá a seus portadores uma
maior chance de sobrevivência.

A obra de Thomas Robert Malthus sobre
o crescimento populacional inspirou
tanto Darwin quanto Alfred Russel
Wallace a pensar na luta pela
sobrevivência.

Levando em consideração que apenas aqueles seres portadores das
características mais adaptativas conseguirão chegar à fase adulta e se reproduzir, cada vez mais as novas gerações
acumularão variações vantajosas para viver naquele ambiente específico. Populações separadas, vivendo em
ambientes diferentes, poderão com o tempo se transformar em espécies, em decorrência da acumulação de diferentes
características.
Darwin chama a atenção para a grande complexidade das relações entre os seres vivos, mostrando que a luta pela
existência não representa apenas uma competição direta entre indivíduos que exploram os mesmos recursos,
consistindo de interações bem mais complexas.
Quando se lança ao ar um punhado de penas, todas cairão no chão de acordo com leis muito bem definidas: quão simples é esse
problema comparado com o da ação e reação das incontáveis plantas e animais que determinaram, no decorrer dos séculos, os números
proporcionais e os tipos de árvores que crescem hoje nas ruínas indígenas!
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Capítulo IV – Seleção Natural
• Indivíduos dotados de alguma vantagem teriam
maior probabilidade de sobreviver e reproduzir seu
tipo.
• Mudanças nas condições de vida são favoráveis à
seleção natural, porque criam condições propícias
para o surgimento de variações vantajosas.

Diagrama representando o princípio da divergência das espécies,
única figura da edição original de A Origem das Espécies.

É a essa preservação das variações favoráveis e eliminação das variações nocivas que dou o nome de Seleção Natural.

Analisando a seleção artificial, Darwin começou a questionar que isso também poderia acontecer na natureza, e
passou a observar diversos casos onde a seleção natural se aplica. Darwin afirmou que assim como o homem
selecionava características nas produções domésticas, a natureza agiria dia a dia, agindo sobre toda variação surgida,
mesmo a mais insignificante, rejeitando a nociva, preservando e ampliando o que for útil, trabalhando de modo lento
e imperceptível, no sentido de aprimorar os seres vivos no tocante às suas condições de vida orgânicas e inorgânicas.
Desta forma, Darwin propõe que na natureza os indivíduos dotados de variações vantajosas têm mais chances de
vencer na luta pela sobrevivência e de legar aos seus descendentes as mesmas variações, as quais tornam-se mais
comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos, enquanto as variações desvantajosas ou nocivas
tornam-se menos comuns. Quanto às variações que não são vantajosas nem nocivas, Darwin explica que elas não são
afetadas pela seleção natural, permanecendo como uma característica oscilante, tais como as que talvez se possam
verificar nas espécies denominadas polimorfas.
Na época em que propôs a seleção natural, Darwin só podia observar que existiam variações e que algumas destas
eram herdadas, mas nunca pode explicar corretamente o processo. Isto só foi possível com o desenvolvimento da
genética moderna na primeira metade do século XX. Mesmo sem entender de onde surgiam as variações, um dos
maiores avanços na teoria evolutiva de Darwin foi a compreensão dos mecanismos de hereditariedade, que o
naturalista considerava central, mas que desconhecia.
Segundo Darwin, as diferenças individuais seriam a matéria prima para o surgimento das variações, e um alto grau
de variabilidade hereditária e diversificada seria um campo favorável à atuação da seleção natural. Quanto mais
abundante for uma espécie, maior a probabilidade de produzir variações favoráveis que serão selecionadas.
A seleção natural conduziria à divergência dos caracteres, o que em longo prazo pode levar a formação de novas
espécies, e à extinção completa das formas intermediárias e imperfeitas. A seleção natural também seria capaz de
modificar um dos sexos no que se refere às suas relações funcionais com o sexo oposto, e a isso Darwin chamou de
seleção sexual. As diferenças entre machos e fêmeas da mesma espécie seriam causadas pela seleção sexual.

A Origem das Espécies

Capítulo V – Leis da Variação
• Os principais componentes da variação são os efeitos das condições externas, os efeitos do uso e desuso,
aclimatação e a correlação de crescimento.
• A variação é um processo lento e de longa duração.
Darwin tinha a consciência de que muito pouco se sabia sobre as leis que geravam variação entre os seres vivos.
Contudo, inferiu que tais leis poderiam produzir tanto pequenas diferenças entre indivíduos da mesma espécie,
quanto grandes diferenças existentes entre gêneros. As características específicas – que se diferenciam depois que as
espécies de um mesmo gênero se separaram de seu antepassado comum – são mais variáveis que do que as
características genéricas – herdadas anteriormente e que ainda não se diferenciaram.
A variabilidade geralmente está relacionada ao hábito de vida de cada
espécie durante várias gerações sucessivas. Darwin discute os efeitos
do uso e desuso, que ele pensava "não haver dúvida de que uso nos
animais domésticos reforça e desenvolve certas partes, e que o desuso
as atrofia, e que tais modificações eram passadas às gerações futuras" e
que este fato também poderia ser aplicado na natureza. Ele aceitava
uma versão da herança dos caracteres adquiridos (que, após sua morte
passou a ser chamado Lamarckismo), porém, afirmava que algumas
mudanças que foram comumente atribuídas ao uso e desuso, tais como
a perda de asas funcionais em alguns insetos, poderiam ser produzidas
pela seleção natural. Em edições posteriores de A Origem das
Variação na forma do crânio de pombos.
Espécies, Darwin expandiu o papel atribuído à herança de caracteres
adquiridos. Ele também admitiu ignorância da fonte de variações herdadas, mas especulou que poderiam ser
produzidas por fatores ambientais.
O problema da não aceitação da teoria darwiniana por parte de cientistas obrigou Darwin a utilizar-se das idéias de
Lamarck quanto à adaptação ao meio. Sua teoria, no entanto, passaria a ser aceita pelo meio científico apenas no
século XX, depois das descobertas de Mendel acerca da transmissão hereditária de caracteres. Hoje, sabe-se que a
variação em populações surge aleatoriamente através de mutação e recombinação genética e a seleção natural é a
responsável por fixá-las ou não. Os genes mutantes determinam novas características nos organismos e podem ou
não ser úteis aos indivíduos que as possuem face ao ambiente em que vivem. Quando úteis prevalecem e são
transmitidas aos descendentes, acumulando-se e contribuindo para o aparecimento de novas espécies. Já a
recombinação genética resulta em novos arranjos de genes e geração de indivíduos com características diferentes que
serão selecionadas.

Capítulo VI – Dificuldades da teoria
Neste capítulo Darwin levanta pontos que poderiam tornar falha a sua teoria, no entanto, ele não acredita que tais
objeções possam ser fatais. As principais dificuldades e objeções tratadas neste capítulo são:
• Uma vez que as espécies descendem de outras, por que não se encontram numerosas formas de transição na
Natureza?
• Como acreditar que a Seleção Natural pode produzir, de um lado, órgãos de pequena importância e, de outro lado,
órgãos de grande perfeição e complexidade?
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A extinção e a Seleção Natural andam juntas, os
organismos que se tornam mais aperfeiçoados entram
em competição com os menos favorecidos e assim,
podem eliminá-los. Dessa forma, se considerarmos que
toda espécie descende de alguma, pelo processo de
aperfeiçoamento, tanto os ancestrais quanto as
variedades já deveriam ter sido exterminadas. De
acordo com essa teoria deveria existir um número
grande de formas intermediárias. Darwin aponta que
essas formas intermediárias são muito escassas
principalmente devido à imperfeição do registro
geológico, já que são necessárias condições favoráveis
e tempo adequado para que os fósseis sejam formados,
tratando-se de um processo raro.

Fóssil de Archaeopteryx lithographica do Jurássico, uma forma de
transição dos dinossauros para as aves.

Seria inconcebível supor que o olho, sendo um órgão
altamente aperfeiçoado, seja formado por seleção
natural. Darwin conclui que, se modificações benéficas
acontecerem neste órgão de forma gradual e sucessiva,
sendo estas variações passadas por hereditariedade, não
haverá problema em acreditar que órgãos perfeitos e
complexos são o resultado de um processo de seleção
natural. Também podem acontecer alterações
simultâneas, desde que sejam lentas e graduais.

Darwin é bem enfático quando diz não ser possível comprovar a existência de um órgão complexo sem ser formado
por meio de pequenas modificações, sucessivas e numerosas. Ele infere que existam modos de transição observando
a existência de dois órgãos distintos que possuam a mesma função. O surgimento de transições pode ter sido
facilitado pela necessidade de especialização de um órgão que realizasse ao mesmo tempo diversas funções, ou de
dois órgãos que realizassem simultaneamente a mesma função, com um deles assumindo gradualmente a
responsabilidade total da mesma, enquanto o outro aos poucos perderia sua função auxiliar. Isso aconteceu com a
bexiga natatória que, inicialmente, era utilizada para flutuação, mas que era capaz de realizar trocas gasosas.
Posteriormente a seleção natural atuou neste órgão já existente e há indícios de que este tenha se tornado o pulmão
nos vertebrados superiores.
Darwin teve dificuldades em explicar a origem de órgãos que aparentemente são pouco importantes e que são
afetados pela seleção natural, uma vez que a seleção atuando no sentido de preservar indivíduos que possuem
características vantajosas e eliminando indivíduos que possuem alguma característica desvantajosa, não teria como
agir em estruturas muito simples que a princípio parecem não conferir benefício algum ao indivíduo. Ele salientou
que mesmo nos dias atuais, não sabemos muito a respeito da "economia natural" dos seres vivos e não temos como
concluir quais características conferem maior ou menor importância; órgãos que hoje parecem ser insignificantes,
podem ter sido de grande finalidade para um antigo ancestral. Além disso muitas estruturas existentes e que não
possuem nenhuma relação direta com os hábitos de vida atuais de determinadas espécies, estão ali por serem
passadas através da hereditariedade, ou seja, por estarem presentes nos ancestrais e nestes conferir alguma vantagem.
A teoria da seleção natural, como nos mostrou Darwin, permite que compreendamos o significado da frase
considerada como um velho axioma da História Natural: Natura non facit saltum, a natureza não procede a saltos,
pois a seleção natural só pode agir tirando proveito de variações ligeiras e sucessivas, de forma lenta e gradual.
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Capítulo VII – Instinto
Segundo Darwin, os instintos e os hábitos são
comparáveis apesar de possuírem origem diferente. A
semelhança entre o que foi originalmente um hábito e
que hoje é um instinto é muito grande, tornando
algumas vezes difícil distinguir um do outro. Suas
ações funcionam em uma espécie de ritmo e são
praticadas de forma inconsciente e em sentido contrário
a vontade consciente. O Instinto ao contrário do hábito
é uma ação que não demanda de prática e raciocínio
para ser executada. É uma aptidão inata em relação a
ações particulares. São padrões herdados de respostas a
Darwin considerava o instinto de abelhas construtoras de favos como
certos tipos de situações. É uma tendência natural ou
um notável exemplo de eficiência na natureza.
uma atividade automática e espontânea. Já os hábitos
por sua vez são ações, regras sociais ou aptidões adquiridas que surgem pela experiência e prática prolongada para
reproduzir certos atos.
Os instintos são importantes para o bem estar das espécies. Através deles inúmeras estratégias são criadas na
tentativa de aumentar a chance de sobrevivência dos animais. Sob condições de vida modificadas, pequenas
modificações (variações) nos instintos surgem. E essas modificações quando benéficas para as espécies, serão
conservadas e preservadas pela ação contínua da Seleção Natural. A todo esse processo é que se deve a origem dos
instintos mais complexos. Os instintos podem ser classificados em duas categorias:
• Domésticos são aqueles onde as tendências naturais (qualidades mentais) dos animais são profundamente
modificadas em função da domesticação (cativeiro, hábito e seleção metódica contínua). São menos estáveis que
os instintos naturais, por serem afetados por uma seleção menos rigorosa e por serem transmitidos há um curto
intervalo de tempo sob condições de vida menos estabilizadas. Seu alto grau de hereditariedade se dá em virtude
do cruzamento de diferentes raças.
• Naturais, como o próprio nome diz, são aqueles em que o animal age de acordo com a sua natureza e, portanto
sem a influência do cativeiro hábito e seleção metódica. Neste caso as tendências naturais dos animais são
mantidas. E os instintos só serão modificados através da interação entre os animais e destes com o meio.
Dentre os instintos naturais Darwin aponta o instinto de abelhas construtoras de favos como sendo o mais notável
exemplo na natureza, onde as abelhas conseguem construir favos em formatos e dimensões corretas para permitir o
armazenamento da maior quantidade de mel com o mínimo de gasto de energia possível. Esse instinto teria sido
selecionado pois o enxame que gastasse menos mel para formar os favos seria beneficiado e transmitiria esse instinto
por hereditariedade, e seus descendentes teriam maiores chances de enfrentar com sucesso a luta pela existência.
Um dos fatos que Darwin considera uma forte objeção a sua teoria é a existência de insetos sociais estéreis. A
impossibilidade das formigas estéreis transmitirem suas características para seus descendentes parecia não se
conciliar com a teoria da seleção natural. Darwin conclui que essa característica tenha sido tenha útil para a
comunidade, por isso, os machos e fêmeas fecundos passavam aos seus descendentes fertéis a tendência de produzir
uma classe de membros da sociedade estéreis.
Portanto, para Darwin hábitos e instintos sofrem constantemente ação da seleção natural podendo ser transmitidos
por hereditariedade aos seus descendentes lhes conferindo uma maior vantagem na luta pela existência.
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Capítulo VIII – Hibridismo
• Origem da esterilidade: como não traz vantagens para o indivíduo, a esterilidade entre diferentes espécies não
pode ter evoluído pouco a pouco através da Seleção Natural.
• A capacidade de entrecruzamento como conceito de espécie: algum grau de esterilidade entre híbridos é a regra
geral, mas não necessariamente universal.
• A esterilidade é um acidente derivado da divergência entre linhagens e depende em parte da afinidade sistemática,
dos modos de vida e do histórico evolutivo.
O capítulo VIII busca responder a uma aparente dificuldade da Teoria da Seleção Natural levantada no capítulo VI:
Como explicar que as espécies, quando se cruzam, fiquem férteis ou produzam descendentes estéreis, enquanto as
variedades, quando cruzadas entre si, mantenham sua fecundidade inalterada? Este problema existia, segundo
Darwin, porque a esterilidade não é vantajosa para o indivíduo, de modo que não poderia surgir gradativamente pela
ação da Seleção Natural.
Na época da publicação do livro, já existia a noção de que a
capacidade de entrecruzamento seria um fator importante na
definição de espécies, mas Darwin observa que os resultados dos
experimentos de entrecruzamento chegam a conclusões distintas
dos naturalistas experientes sobre o que são espécies. Híbridos de
diferentes espécies podem ser férteis, enquanto variedades de uma
mesma espécie têm dificuldades de entrecruzamento. Ele também
aponta questões metodológicas dos experimentos da época que
podem ter levado os autores a conclusões equivocadas a esse
respeito. A sua conclusão é de que algum grau de esterilidade
Híbrido entre uma zebra e um burro.
entre híbridos é a regra geral, mas não necessariamente universal.
Na discussão sobre a formação de espécies domésticas, Darwin
expõe com bastante lucidez sua visão de que as espécies são definidas pela ancestralidade comum, a partir da
modificações lentas de variedades. Desse modo, a esterilidade não seria uma característica irremovível, mas uma
peculiaridade que surgia à medida que as linhagens se diferenciavam; quanto mais diferentes, mais difícil seria o
cruzamento.
Mais adiante, Darwin retoma uma distinção feita no início do capítulo, entre a capacidade de cruzamento (i.e., de
gerar um novo indivíduo) e a fecundidade ou esterilidade da prole. Ele comenta que os dois fenômenos não são
necessariamente correlatos; algumas espécies podem cruzar facilmente entre si, porém ter sempre prole estéril, e
vice-versa. Esta esterilidade estaria parcialmente com a afinidade sistemática. Essa tendência também variaria em
cruzamentos recíprocos; isto é, pois às vezes é mais fácil cruzar o macho de uma espécie com a fêmea de outra do
que o contrário (um pensamento que seria o embrião da regra de Haldane). Darwin observa que, se a esterilidade
entre as espécies fosse obra de uma criação especial, seria de se esperar um grau semelhante de esterilidade entre
todas as espécies.
A visão de que o isolamento reprodutivo é uma consequência natural do distanciamento filético é a visão
predominante atualmente. Para Darwin, no entanto, esse isolamento seria de certo modo acidental e imprevisível,
enquanto no paradigma atual, esse distanciamento tem um caráter um tanto inexorável (Teoria de
Dobzhansky-Muller). Atualmente é controverso se a Seleção Natural pode ou não influir no isolamento
reprodutivo,via Reforço. Darwin chega a admitir a possibilidade do fenômeno do Reforço, mas descarta esta idéia.
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Capítulo IX – Imperfeição dos registros geológicos
Concordo com Lyell, cuja metáfora aceito sem restrições quando ele compara o registro geológico de que dispomos a uma história de
mundo elaborada de forma imperfeita e escrita em um dialeto em extinção, e da qual possuímos apenas o último volume, relativo a
somente dois ou três países. Desse volume, há somente alguns capítulos soltos, e de cada página apenas poucas linhas.

•
•
•
•

Variedades intermediárias (sua ausência, natureza e números)
Intermitência das formações geológicas
Aparecimento repentino de grupos no registro fóssil
Período de tempo decorrido – Antiguidade da Terra

Uma das principais objeções à Teoria de Darwin era o fato de as formas específicas serem, em sua maioria, distintas
umas das outras, não interligadas por elos de transição. De fato, em sua época poucas eram as formas transitórias
conhecidas, como o fóssil de Archaeopterix. Segundo Darwin, a ausência de formas intermediárias atuais se daria
porque as formas de transição seriam menos numerosas do que as formas extremas, sendo extintas durante o curso
das modificações e aperfeiçoamentos adquiridos por estas por meio da Seleção Natural. Sobre a ausência de formas
de transição no registro fóssil Darwin afirma: "Creio que a explicação se encontre na extrema imperfeição dos
registros geológicos". Ele também comenta que essas formas não seriam diretamente intermediárias entre duas
espécies quaisquer: "O mais correto seria procurar formas intermediárias que existem entre cada uma delas e um
ancestral desconhecido, comum a ambas, que por sua vez deve ser diferente dos seus descendentes modificados".
Uma das características do registro geológico que
demonstram sua própria imperfeição é a intermitência
das formações, ou as lacunas que existem entre as
formações sobrepostas. Darwin estava convencido de
que todas as antigas formações abundantes em fósseis
teriam se formado durante uma fase de subsidência. Em
virtude da dinâmica da Terra, com oscilações no nível
do mar e do soerguimento e rebaixamento da parte
continental, nem sempre se apresentava as condições
necessárias à formação dos registros, daí sua
imperfeição e também a escassez das formas
intermediárias.
Dentes fossilizados de cavalo encontrados por Charles Darwin em

Sobre a aparição repentina de alguns grupos no registro
1832.
geológico, Darwin comenta que, pelo fato de alguns
gêneros e famílias não terem sido encontrados abaixo de uma determinada camada, não significa que eles não
tenham existido antes; tais grupos poderiam ter surgido muito tempo atrás e se multiplicado lentamente. Além disso,
o grande intervalo de tempo entre formações consecutivas permitiria a multiplicação das espécies a partir de algumas
formas ancestrais; dessa forma, na formação seguinte cada espécie pareceria ter sido criada de maneira brusca.
Quanto à idade da Terra, Darwin, embasado em estudos geológicos da época e influenciado pelas idéias gradualistas,
considerava que a história geológica da Terra teria sido bem maior do que antes se conhecia, pois de outra maneira a
Seleção Natural não teria tido tempo suficiente para dirigir as modificações orgânicas. Para Darwin a idéia de que a
Terra era muito mais antiga do que se imaginava era tão importante que ele chega a dizer: "Quem teve a
oportunidade de ler o tratado do Sr. Charles Lyell, Princípios de Geologia,(…) e se mesmo assim não admitir que os
períodos de tempo tenham sido inconcebivelmente extensos, poderá interromper neste momento a leitura deste
livro".

A Origem das Espécies

85

Capítulo X – Da sucessão geológica dos seres vivos
•
•
•
•

As formas de vida nem sempre apresentam o mesmo grau de modificação entre duas formações consecutivas.
A extinção de formas antigas e a formação de novas formas estão relacionadas.
A raridade precede a extinção.
A fauna de cada período geológico possui características intermediárias entre a fauna anterior e posterior.
Neste capítulo Darwin aborda basicamente sobre a
diversidade de espécies no registro fóssil e a extinção no
tempo geológico. Ele introduz o capítulo dizendo que os
fósseis impressos nas rochas têm uma sucessão geológica
clara que coincide com a "modificação lenta e progressiva
por via da descendência e da Seleção Natural", refutando a
imutabilidade das espécies e que gêneros e classes diferentes
não se modificaram na mesma velocidade. Isso é
comprovado no registro fóssil pela presença de organismos
atuais em meio a grupos de espécies já extintas.
Ainda sobre a velocidade de transformação das espécies,
Darwin afirma que "seres superiores modificam-se mais
rapidamente que seres inferiores", pois acredita que as
espécies mais recentes são mais aptas por descenderem de
outras que já sofreram modificações. Darwin ainda postulou
que as formas "superiores" e terrestres se modificam em
maior velocidade devido à maior interação ecológica que as
espécies sofrem entre si. Esta é uma idéia ainda a ser
discutida, pelo fato de se conhecer atualmente a infinita
variedade de habitats que podem ser encontradas no ambiente
marinho.

Darwin não acreditava em extinção em massa, ou seja,
causada por algum evento catastrófico como várias erupções
vulcânicas ou um impacto de um meteoro, como é pensado
atualmente (e.g. Benton & Twitchett, 2003[6] ). Ele afirma que, como a diversificação, a extinção é lenta (talvez
muito mais que a diversificação) e que a extinção de formas antigas e a formação de novas formas estão
relacionadas. Precedendo a extinção, ocorre a raridade, na visão de Darwin, que associa a raridade de algumas
espécies à sua futura extinção. Mas a atual raridade de uma espécie pode significar uma expansão de sua distribuição
geográfica devido elas se beneficiarem da extinção de um táxon irmão similar ecologicamente.[7] A extinção de
espécies, segundo ele, se deve à vantagem estabelecida pela seleção natural às espécies novas, tornando-as mais
competitivas em relações às espécies já estabelecidas. Também já levantava a hipótese de extinções serem causadas
por ações humanas.
Escala de tempo geológico de Richard Owen (1861)

A fauna de cada período geológico possui características intermediárias entre a fauna posterior e anterior, indicando
que se fosse possível ter ocorrido a preservação de cada forma de vida no registro fóssil, ele seguiria a evolução dos
táxons. Por fim, destaca o fato da fauna de uma determinada região estar estreitamente relacionada às espécies
encontradas no registro fóssil da mesma região, o que pode ser facilmente explicado por sua teoria de descendência
com modificação.
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Capítulo XI – Distribuição geográfica
O capítulo XI trata das evidências biogeográficas,
começando com a observação de que as diferenças da
flora e da fauna entre regiões separadas não podem ser
explicadas somente por diferenças ambientais. América
do Sul, África e Austrália são três regiões com clima e
latitude similares. Mas, apesar de as condições
ambientais terem paralelo no Novo e Velho Mundo
estas regiões tem diferentes plantas e animais. As
espécies encontradas em uma área de um continente
são mais próximas de espécies encontradas em outras
regiões do mesmo continente, do que de espécies
encontradas em outros continentes.
Darwin notou que barreiras para a migração
desempenharam um importante papel nas diferenças
entre as espécies de diferentes regiões. Cadeias de
montanhas, enormes desertos, grandes rios, ístmos ou
oceanos entre continentes constituem barreiras ou aos
animais terrestres ou aos marinhos, e relacionam-se
diretamente às diferenças entre a fauna de diversas
regiões.

O Grande Intercâmbio Americano que ocorreu no fim do Plioceno
com a formação do Istmo do Panamá.

Darwin explicou como uma ilha vulcânica formada a poucas centenas de quilômetros do continente pode ser
colonizada por poucas espécies do continente. Após a colonização, estas espécies tendem a ser tornar modificadas
com o tempo, mas permanecerão relacionadas às espécies encontradas no continente, padrão comum observado por
Darwin. Embora as espécies sejam distintas, há afinidades; estas afinidades nos revelam a existência de um vínculo
orgânico que prevalece através do espaço e do tempo. Sua explicação foi uma combinação de migração e
descendência com modificação.
Mais à frente, Darwin discute meios pelos quais ocorre dispersão das espécies através dos oceanos para colonizar
ilhas, muitos dos quais ele investigou experimentalmente. Nos continentes, as espécies poderiam ter migrado de um
ponto original (centro único de origem) para os diversos pontos distantes e isolados onde hoje se encontram. Então,
as mudanças geográficas e climáticas que ocorreram devem ter interrompido ou tornado descontínuas as áreas de
ocorrência de várias espécies.
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Capítulo XII – Distribuição geográfica – continuação

Principais ilhas do arquipélago de Galápagos.

Neste capítulo Darwin continua a sua discussão sobre
distribuição geográfica. Numa primeira parte começa
por descrever a distribuição das produções de água
doce e suas formas de dispersão ocasional por meios
acidentais, afirmando que "seria uma circunstância
inexplicável se as aves aquáticas não transportassem as
sementes de plantas de água doce para locais muito
distantes e se consequentemente a distribuição dessas
plantas não fosse muito extensa". O mesmo poderia
suceder com ovos de animais de água doce mais
pequenos. Esses indivíduos que colonizassem
ambientes recentes seriam bem sucedidos, uma vez
que, como chegariam a locais desocupados, a luta pela
sobrevivência seria menos intensa.

Na segunda parte deste capítulo, Darwin dedica-se essencialmente à colonização das ilhas oceânicas, começando por
dizer que não pode concordar com a teoria de Forbes sobre as grandes extensões continentais, uma vez que esta
teoria não explica vários factos relativos às produções insulares. A ausência de determinadas classes, como
batráquios e mamíferos terrestres e a sua substituição por aves ápteras e répteis, só pode ser explicada pela
susceptibilidade destes animais à água do mar.
O arquipélago das Galápagos serviu de cenário para explicar a existência de grande proporção de espécies endémicas
nas ilhas relativamente a espaços continentais de tamanhos semelhantes, através do exemplo de aves terrestres
características de cada ilha. Serviu também para explicar a afinidade entre os habitantes das ilhas com os habitantes
do continente mais próximo, uma vez que as espécies deste arquipélago estão relacionadas com as espécies da
América e são completamente distintas das espécies do arquipélago de Cabo Verde, com o qual partilha várias
características climáticas e geológicas. Segundo a sua teoria espécies provenientes de locais próximos chegariam a
estas ilhas por meios ocasionais de transporte ou por uma ligação terrestre outrora existente, estas espécies durante o
seu estabelecimento teriam que competir com outras espécies, ficando assim sujeitas a modificações através da
seleção natural, no entanto, através do princípio de hereditariedade ainda é possível detetar as suas afinidades.
Este conceito de colonização de ilhas de um local próximo, pode ser aplicado a outros ambientes em formação, como
montanhas, lagos e pântanos, que seriam povoados por produções das planícies e terras secas adjacentes.
Darwin termina afirmando que todas as relações discutidas sobre a ampla distribuição de algumas espécies, as
relações entre ambientes próximos e as relações entre espécies distintas das ilhas e dos continentes não são
concordantes com a teoria comum da criação independente, mas sim com a hipótese de colonização de uma fonte
próxima e subsequente modificação.
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Capítulo XIII – Afinidades mútuas dos seres vivos; morfologia; embriologia; órgãos
rudimentares
• Classificação da biodiversidade através da
descendência;
• Utilização de um conjunto de características,
incluindo embrionárias e rudimentares, para a
reconstituição de filogenias;
Para Darwin, a classificação biológica seria mais fácil
se todos os seres de um determinado grupo fossem
adaptados a viver no mesmo tipo de ambiente (terra,
água, etc.). No entanto, os membros de subgrupos
próximos filogeneticamente podem possuir hábitos e
características adaptativas diferentes. Normalmente, os
gêneros mais diversos são também mais dispersos,
sendo, por isso, mais sujeitos a variações que podem
resultar na origem de novas espécies. Neste capítulo,
Representação de embriões presente no trabalho de Haeckel de 1866.
Darwin argumenta que a classificação biológica
realizada segundo o Systema Naturae de Carolus
Linnaeus não seria a mais adequada para agrupar naturalmente as espécies, pois se baseia em poucos caracteres que
na maioria das vezes são adaptativos. Segundo Darwin, características que determinam adaptação a certos hábitos de
vida não deveriam ser os mais importantes para a classificação científica (biológica), pois podem resultar em
agrupamentos artificiais baseados em características com função semelhante, mas com origens diferentes
(homoplasias). Para Darwin, a melhor maneira de classificar a biodiversidade seria através de um conjunto de
características complexas que representem afinidades entre as espécies, o que poderia refletir sua ancestralidade
comum. Tais características evoluem lentamente em certos grupos e mais rapidamente em outros, deixando vestígios
do parentesco entre as espécies. As relações de ancestralidade e descendência seriam a única maneira de designar
adequadamente as espécies, retratando agrupamentos naturais.
O grupo de características utilizado para a classificação deve incluir órgãos rudimentares e caracteres embrionários.
Segundo Darwin, o desuso gradual e seleção natural lentamente reduziriam o órgão, e seu grau de atrofiamento
corresponderia à idade da espécie em relação a seu ancestral, sendo possível agrupar aquelas que possuem esses
órgãos em diferentes níveis de desenvolvimento. Características embrionárias também devem ser avaliadas na
procura das relações de parentesco entre as espécies, como proposto por Henri Milne-Edwards, Louis Agassiz e
Ernst Haeckel. Este último utilizava características embrionárias e rudimentares homólogas para reconstituir a
filogenia entre os seres. Características de formas embrionárias normalmente são mais parecidas entre si do que entre
estas com suas respectivas formas adultas. Assim, as formas embrionárias podem refletir a forma que provavelmente
era presente nos ancestrais.
Para representar o sistema genealógico, Darwin propôs um diagrama em forma de árvore como a apresentada no
capítulo IV desta obra. Nesse diagrama, formas rudimentares extintas poderiam representar grupos intermediários
entre as formas vivas. Os processos de extinção de alguns grupos e diversificação de outros a partir de um ancestral
comum seriam responsáveis pela separação das espécies. Esses processos são consequências da seleção natural, que
resulta em modificações de estruturas ao longo do tempo a partir das formas presentes nos ancestrais. Dessa forma, a
visão criacionista de formas de vida imutáveis é improvável.
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Capítulo XIV – Recapitulações e conclusões
Poucos naturalistas dotados de flexibilidade intelectual, e que há tempos tenham começado a duvidar da imutabilidade das espécies,
podem ser influenciados por este livro. No entanto, minha confiança está voltada para o futuro, para os jovens naturalistas em formação,
que serão capazes de enxergar com imparcialidade ambos os lados da questão. Quem acreditar que as espécies são mutáveis prestará um
bom serviço à ciência, exprimindo de forma consciente sua convicção, pois somente assim se poderá desembaraçar a questão de todos os
preconceitos que a cercam.

No último capítulo de seu livro Darwin faz uma recapitulação às objeções e circunstâncias favoráveis à teoria da
Seleção Natural.
Como principal objeção Darwin aponta a dificuldade
em explicar como órgãos e instintos complexos
poderiam ter sido produzidos pelo processo de seleção
natural. Em resposta, ele sugere que essa dificuldade
pode ser superada se se assumir que todos os órgãos e
instintos são passíveis de modificações e há uma luta
pela sobrevivência onde o vencedor preserva as
melhores modificações. Apesar de admitir que seria
difícil prever quais foram as gradações que ocorreram
durante o processo de modelagem de uma
característica, o estado de perfeição poderia ser
alcançado por meio de várias gradações intermediárias,
desde que cada uma delas seja útil e melhor que a
precedente. A teoria de descendência com modificação
prevê que todos os indivíduos de uma espécie, espécies
de um mesmo gênero e também grupos menos restritos
devem ter um antepassado comum, e isso implica que
indivíduos mais próximos geograficamente devam ser
mais aparentados que aqueles situados em locais
Charles Darwin aos 51 anos, na época da publicação da primeira
distantes. Porém, isso não explica espécies que
edição de A Origem das Espécies
apresentam ampla distribuição geográfica ou uma
distribuição disjunta ao longo do globo terrestre. Para
esses caso, Darwin sugere que eventos de migração, extinção de intermediários e mudanças climáticas durante os
períodos glaciais possam ter moldado essas distribuições aparentemente em desacordo com sua teoria. Outra forte
objeção à teoria da seleção natural seria a falta no registro fóssil das formas intermediárias que Darwin sugere terem
existido. Ele porém argumenta que o registro fóssil é imperfeito e que o processo de fossilização requer condições
muito específicas e até improváveis, sendo que muitos organismos, devido a sua estrutura corporal, jamais poderiam
ser fossilizados.
Durante o processo de seleção artificial, o homem atua selecionando as variabilidades que mais lhe interessa, porém
a ação do homem nada tem a ver com a produção dessa variabilidade. Segundo Darwin, as leis que regem a
variabilidade são ligadas à correlação de crescimento, ao uso e desuso e à ação direta das condições físicas, e essa
variação pode ser transmitida hereditariamente. Darwin traça aqui um paralelo entre seleção natural e artificial,
sugerindo que na seleção natural quem seleciona é a natureza e não o homem. Há uma luta pela sobrevivência uma
vez que nascem mais indivíduos do que o ambiente é capaz de suportar; sendo assim, a natureza seleciona os mais
aptos (com as melhores variações). Darwin ainda cita a disputa entre machos pela posse de fêmeas e chama esse
processo de seleção sexual, estabelecendo assim que a seleção natural é a luta pela sobrevivência e a seleção sexual a
luta pelo acasalamento. Em ambos os casos, apenas aquele indivíduo que possuir a variação mais vantajosa vencerá a
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luta.
Em defesa a teoria da Seleção Natural, Darwin se
dedica a explicar por que espécies não podem ser atos
independentes de criação. Primeiro ele aponta que se as
espécies fossem independentes não deveria haver
dificuldade para se definir o limite entre uma e outra,
nem tampouco deveria haver tantas formas
intermediárias entre elas. Ele também cita que o
axioma Natura non facit saltum (a Natureza não dá
saltos) não deveria ser uma lei natural se as espécies
fossem criações independentes. Além disso ficaria
difícil explicar a razão da criação de planos biológicos
imperfeitos, como por exemplo o caso de aves que não
voam, ou a abelha que morre ao utilizar seu ferrão. O
Fronstispício da 1a edição em inglês do livro A Origem das Espécies
fato de duas áreas distantes apresentarem as mesmas
de Charles Darwin (1859)
condições de vida e habitantes completamente
diferentes seria facilmente explicado pela teoria de modificação com descendência, mas não pela criação
independente. A presença de morcegos e ausência de outros mamíferos em ilhas oceânicas distantes do continente e
a homologia entre os ossos da mão do homem, asas do morcego e barbatanas de baleias são outros exemplos que não
poderiam ser explicados pela teoria da criação independente.
Darwin acreditava que duas razões principais levavam muitos naquela época a crer que as espécies eram imutáveis.
A primeira era a crença que a idade de criação da Terra fosse muito menor do que realmente é, não havendo assim
tempo geológico suficiente para que todas as mudanças ocorressem de forma lenta e gradual, sendo acumuladas até
gerar os organismos como são hoje. A segunda razão era a crença que o registro fóssil estava completo e que apenas
aqueles organismos encontrados foram os que já existiram e se extinguiram, sem fornecer assim uma evidência dos
intermediários entre as espécies.
Darwin deixa a idéia de que a teoria de descendência com modificação pode abranger membros da mesma classe e
mesmo reino, e ainda sugere a possibilidade de que todos os seres vivos tenham se originado a partir de uma só
forma principal.
Darwin sugere como a aceitação da Teoria da Seleção Natural pode vir a influenciar os estudos de História Natural.
Ele prevê que não haverá uma definição satisfatória e unânime do conceito de espécie e que nossas classificações se
transformarão cada vez mais em genealogias onde serão mapeados os caracteres herdados. Juntando informações
mais precisas de geologia, Darwin diz que seremos capazes de recriar rotas migratórias seguidas pelos habitantes do
mundo. Poderemos ainda utilizar a soma das modificações nos fósseis encontrados em formações geológicas
consecutivas como medida relativa do tempo decorrido entre essas formações. Darwin ainda prevê que a seleção
natural pode influenciar estudos de psicologia e auxiliar no entendimento da origem do homem e de sua história.
Por fim, Darwin aponta que Hereditariedade, Variabilidade, Multiplicação dos Indivíduos, Luta pela Existência,
Seleção Natural, Divergência dos Caracteres e Extinção das Formas Menos Aptas são as principais leis responsáveis
por moldar as formas que conhecemos hoje no mundo.
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Darwinismo
Darwinismo é o termo usado para designar vários processos relacionados com as ideias de Charles Darwin,
nomeadamente ideias relacionadas com a evolução e a selecção natural.
O darwinismo é utilizado por biólogos, filósofos, matemáticos e cientistas para descrever processos evolucionários
semelhantes à evolução da vida, como o desenvolvimento de software com algoritmos genéticos.
Neste contexto mais abstracto, o darwinismo é independente dos detalhes da evolução biológica. Um processo
darwinista requer as condições seguintes:
• Reprodução: os agentes devem ser capazes de produzir cópias de si próprios e essas cópias devem ter igualmente
a capacidade de se reproduzirem;
• Hereditariedade: As cópias devem herdar as características dos originais;
• Variação: Ocasionalmente, as cópias têm que ser imperfeitas (diversidade no interior da população);
• Seleção Natural: Os indivíduos são selecionados pelo ambiente. A seleção natural destrói, e não cria. O
problema da existência de um objetivo não surge da elimininação dos inaptos, e sim da origem dos aptos.
Em qualquer sistema onde ocorram essas características deverá ocorrer evolução.

Ligações externas
• O que é Darwinismo? [1]

Referências
[1] http:/ / biociencia. org/ index. php?option=com_content& task=view& id=103& Itemid=83
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A síntese evolutiva moderna (frequentemente chamada de síntese moderna ou síntese evolutiva, síntese
neodarwiniana ou Neodarwinismo) geralmente denota a combinação da teoria de evolução de espécies por meio de
seleção natural de Charles Darwin, a genética como base para a herança biológica de Gregor Mendel e a genética
populacional.
Entre as personagens mais importantes para o desenvolvimento da síntese moderna destacam-se Thomas Hunt
Morgan, Ronald Fisher, Theodosius Dobzhansky, J.B.S. Haldane, Sewall Wright, William D. Hamilton, Cyril
Darlington, Julian Huxley, Ernst Mayr, George Gaylord Simpson e G. Ledyard Stebbins. Essencialmente, a síntese
moderna introduziu a conexão entre duas importantes descobertas: as unidades de evolução (genes) com o
mecanismo de evolução (seleção natural). Ela também representa a unificação de vários ramos da biologia que,
anteriormente, tinham pouco em comum, em particular, a genética, a citologia, a sistemática, a botânica e a
paleontologia.

História
George John Romanes cunhou o termo neo-Darwinismo para se referir à teoria de evolução preferida de Alfred
Russel Wallace. Wallace não aceitava a ideia Lamarquiana da herança de características adquiridas, uma
possibilidade que Charles Darwin e Thomas Huxley não rejeitariam. O cientista "neo-Darwiniano" mais importante
da era pós-Darwin foi August Weismann, que argumentava ser o material hereditário totalmente separado do
desenvolvimento dos organismos. Contudo, isto era visto por muitos biológos como uma posição extremada, e
variações do neo-Lamarquismo, ortogênese (evolução "progressiva") e saltacionismo (evolução por "saltos" ou
mutações), eram discutidas como alternativas.
Em 1900, a herança mendeliana foi "redescoberta" e inicialmente vista como que suportando a forma de evolução
por "saltos" ou mutações. A escola biométrica, liderada por Karl Pearson e Walter Frank Raphael Weldon,
argumentava vigorosamente contra ela afirmando que a evidência empírica indicava a continuidade das variações em
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muitos organismos. A escola mendeliana, liderada por William Bateson, contra-argumentava dizendo que, em alguns
casos, a evidência mendeliana era irrefutável, e que trabalhos futuros revelariam que ela era a mais correta. O
mendelismo foi adotado por muitos biológos, embora ele estivesse pouco desenvolvido, ainda em seus primeiros
estágios. Nesta ocasião, a sua relevância era fortemente debatida.
Uma conexão crítica entre a biologia experimental e a evolução, assim como entre a genética mendeliana, a seleção
natural e a teoria cromossômica da herança, surgiu do trabalho de T. H. Morgan's com a mosca da fruta Drosophila
melanogaster. Em 1910, Morgan descobriu uma mosca mutante com olhos brancos (a Drosophila selvagem tem
olhos vermelhos) e concluiu que esta condição, embora aparecendo apenas em machos, era herdada precisamente
como uma característica mendeliana recessiva. Nos anos seguintes, ele e seus colegas desenvolveram a "teoria
cromossômica mendeliana de herança" e Morgan e seus colegas publicaram "O mecanismo de herança mendeliana"
(The Mechanism of Mendelian Inheritance), em 1915. O trabalho de Morgan foi tão popular que é considerado um
marco da genética clássica. Por volta da mesma época, muitos biológos aceitavam que genes situados linearmente
nos cromossomos eram os mecanismos primários de herança, embora permanecesse incimpreendida a questão de
como isso poderia ser compatível com a seleção natural e com a evolução gradual.
Este problema seria parcialmente resolvido por Ronald Fisher, que em 1918 publicou o artigo The Correlation
Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance para mostrar, através de um modelo, como as
variações contínuas poderiam ser o resultado da ação de muitos loci discretos. Este ensaio é considerado o ponto de
partida da síntese moderna, uma vez que Fisher foi capaz de fornecer um modelo estatístico rigoroso para a herança
mendeliana, satisfazendo tanto as necessidades (e métodos) da biométrica quanto da escola mendeliana.
Um dos estudantes de Morgan, Theodosius Dobzhansky, foi o primeiro a aplicar a "teoria de cromossomos de
Morgan" e a matemática da genética populacional a populações de organismos na Natureza, em particular, a
Drosophila pseudoobscura. Seu trabalho de 1937, Genetics and the Origin of Species, é normalmente considerado o
primeiro trabalho maduro do neo-darwinismo e junto com os trabalhos de Ernst Mayr (Systematics and the Origin of
Species – sistemática), G. G. Simpson (Tempo and Mode in Evolution – paleontologia) e G. Ledyard Stebbins
(Variation and Evolution in Plants – botânica) são considerados os quatro trabalhos fundamentais da síntese
moderna. C. D. Darlington (citologia) e Julian Huxley também escreveram sobre o assunto; Huxley cunhou os
termos "síntese evolutiva" e "síntese moderna" em seu trabalho Evolution: The Modern Synthesis em 1942.

Princípios da Síntese Moderna
De acordo com a síntese moderna, como estabelecida nas décadas de 1930 e 40, a variação genética em populações
surge aleatoriamente através de mutação (atualmente sabemos que isto pode acontecer devido a erros na replicação
do DNA) e recombinação genética (cruzamento de cromossomos homólogos durante a meiose). A evolução consiste
primariamente em modificações na frequencia dos alelos entre uma e outra geração como um resultado de deriva
genética (genetic drift), fluxo gênico (gene flow) e seleção natural. A especiação ocorre gradualmente quando
populações são isoladas reprodutivamente, por exemplo, por barreiras geográficas.

Outros Avanços
Também chamada de Neo-Darwinismo ou síntese moderna. É a fusão da teoria da seleção natural com herança
mendeliana e genética de populações, com o intuito de explicar de que maneira a evolução ocorre.
A síntese moderna continuou a se desenvolver e ser refinada depois de sua introdução nas décadas de 30 e 40. Os
trabalhos de W. D. Hamilton, George C. Williams, John Maynard Smith e outros culminaram no desenvolvimento de
uma visão da evolução centrada em genes na década de 60. A síntese como ela existe hoje ampliou a abrangência da
idéia de Darwin de seleção natural, especialmente para contemplar descobertas científicas subsequentes tais como o
DNA e a genética que permitem análises rigorosas, em muitos casos matemáticas, de fenômenos tais como a seleção
consanguínea (kin selection), o altruísmo, e a especiação.
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Uma interpretação particular do neo-Darwinismo conhecida como O gene egoísta, comumente associada com
Richard Dawkins, afirma que o gene é a verdadeira unidade de seleção. De forma mais geral, os replicadores são a
unidade de seleção; os genes são um tipo de replicador. Outro exemplo de replicador e, portanto, passível a seleção
natural, são os memes. Um meme pode passar de cérebro para cérebro (replicabilidade) e determinados memes
possuem uma sobrevivência maior que outros.
Cada vez mais estudos de genes e genomas estão indicando que uma considerável transferência horizontal tem
ocorrido entre procariontes[1] . A Transferência Horizontal de Genes é considerada por alguns como um "novo
paradigma para a Biologia"[2] e enfatizada por outros como um importante fator entre os "obstáculos ainda não
visiveis da engenharia genética". Enquanto a transferência genética horizontal é bem conhecida entre bactérias, foi
somente nos últimos dez anos que ela foi reconhecida em plantas e animais superiores. A abrangência para
transferência genética horizontal é essencialmente toda a biosfera, com bactérias e vírus servindo tanto como
intermediários para o tráfego de genes quanto como reservatórios para a multiplicação e recombinação de genes (o
processo de criar novas combinações de material genético)[3] .
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[1] Horizontal gene transfer among genomes: The complexity hypothesis (http:/ / www. pnas. org/ cgi/ content/ abstract/ 96/ 7/ 3801)
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Conceitos básicos
Hereditariedade
Em genética, hereditariedade é o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo receba e
transmita informações genéticas através da reprodução.
A informação genética é transmitida através dos genes, porções de informação contida no DNA dos indivíduos sob a
forma de sequências de nucleótidos. Existem dois tipos de hereditariedade: especifica e individual. A
hereditariedade especifica é responsável pela transmissão de agentes genéticos que determinam a herança de
características comuns a uma determinada espécie. A hereditariedade individual designa o conjunto de agentes
genéticos que actuam sobre os traços e características próprios do individuo que o tornam um ser diferente de todos
os outros.

Mecanismos de transmissão hereditária
Muitos aspectos da forma do corpo, do funcionamento dos órgãos e dos comportamentos dos animais e dos seres
humanos são transmitidos por hereditariedade. Muitas das nossas características, quer em termos da nossa
constituição física, quer em termos do nosso comportamento, são herdadas, já nascem conosco.
[[1+1 é 2
outro.

[1]

DN]] e genes são os agentes responsáveis pela transmissão das características genéticas de um ser a

Os descendentes de indivíduos de uma espécie pertencem sempre a essa mesma espécie. Contudo, entre indivíduos
de uma espécie é possível observar uma vasta gama de variações o que confere à vida uma enorme diversidade.
Também na espécie humana existem diversas características que nos diferenciam uns dos outros.

Referências
[1] inserir fonte aqui
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Aptidão
Aptidão (muitas vezes denotada
em modelos de genética populacional) é um conceito central na teoria da
evolução. Descreve a capacidade de um indivíduo de certo genótipo para reprodução, e usualmente é igual à
proporção do gene do indivíduo para todos os genes da próxima geração. Se diferenças no genótipo individual
afetam a aptidão, então as freqüências dos genótipos irão mudar ao longo das gerações; os genótipos com maior
aptidão serão mais comuns. Esse processo é chamado de seleção natural.
A aptidão é muitas vezes confundida com adaptação, mas não são a mesma coisa. A adaptação é o caractere
fenotípico que confere aptidão, então estão apenas relacionados.A aptidão pode ainda ser chamada de fitness, ou de
valor adaptativo.

Origem comum
Diz-se que um grupo de organismos tem origem comum se todos partilham um ancestral. Em biologia, a teoria da
origem comum universal postula que todos os organismos na Terra descendem de um ancestral comum, ou de um
pool de genes ancestral.
A primeira teoria da origem comum universal baseada em princípios evolutivos foi proposta por Charles Darwin
nos seus livros A Origem das Espécies (1859) e The Descent of Man (1871). Esta teoria é hoje aceita unanimemente
pelos biólogos, e crê-se que o mais antigo ancestral comum universal (LUCA – do inglês last universal common
ancestor) de todos os organismos vivos modernos tenha surgido há cerca de 3,8 bilhões de anos (ver: origem da
vida).

História
A primeira sugestão de que todos os organismos podem ter tido um ancestral comum e divergido através de variação
aleatória e seleção natural foi proposta em 1745 pelo matemático e cientista francês Pierre-Louis Moreau de
Maupertuis (1698-1759) na sua obra Vénus physique:
"Não se poderia dizer, considerando as combinações fortuitas dos produtos da natureza, e a certeza de entre
elas haver as que se caracterizam por uma certa condição de forma que lhes permite subsistir, que não é de
admirar que esta boa forma esteja presente em todas as espécies que existem no presente? O acaso, poder-se-ia
dizer, produziu uma multiplicidade inquantificável de indivíduos; uma pequena porção destes resultou de tal
forma que as partes do animal eram capazes de satisfazer as suas necessidades; numa outra porção,
infinitamente maior, não havia nem ordem nem boa forma: destes, todos pereceram. Animais sem uma boca
não podiam viver; outros sem órgãos reprodutivos não se podiam perpetuar... As espécies que vemos hoje são
apenas a mais pequena parte do que o destino cego produziu..."
Em 1790, Immanuel Kant (1724 - 1804), na sua obra Kritik der Urtheilskraft, afirma que a analogia das formas
animais implica um tipo original comum e, portanto, um ancestral comum.
Em 1795, Erasmus Darwin, o avô de Charles Darwin, levantou a hipótese de todos os animais de sangue quente
descenderem dum único "filamento vivo":
"...seria ousadia imaginar que todos os animais de sangue quente tenham surgido a partir dum filamento vivo,
que a grande causa primeira dotou de animalidade...?" (Zoonomia, 1795, section 39, "Generation")
Em 1859 foi publicada A Origem das Espécies de Charles Darwin. As opiniões aí expressas acerca da origem
comum variam entre a sugestão duma única "primeira criatura" à concessão de poder ter havido mais do que uma,
como se pode ver a partir dos seguintes extractos da Conclusão:

Origem comum
"Provavelmente todos os seres orgânicos que alguma vez viveram nesta Terra descenderam duma única forma
primordial na qual a vida foi pela primeira vez instilada."
"Toda a História do Mundo, tal como a conhecemos no presente, [...] será de ora em diante reconhecida como
um mero fragmento de tempo, quando comparada com as eras que passaram desde a criação da primeira
criatura, o progenitor das inúmeras espécies descendentes extintas e existentes."
"Quando penso neles, não como criações especiais, mas como descendentes directos dum punhado de seres
que viveu muito antes do primeiro estrato do sistema silúrico ter sido depositado, todos os seres me parecem
mais nobres."
A famosa frase de fecho descreve a "grandiosidade desta visão da vida, com todo o seu potencial, ter sido
originalmente instilada em poucas ou numa única forma." A escolha de palavras não deixa de ser notável pela sua
consistência com ideias recentes acerca da existência dum único pool de genes ancestral.
Recentemente, baseando-se na universalidade do código genético e na presença de compostos orgânicos em
meteoritos, cientistas como Francis Crick especularam que o ancestral comum universal pode ter tido origem
extraterrestre, uma teoria conhecida como panspermia.

Evidências a favor da origem comum
Universalidade e similaridade
A universalidade do código genético é considerada pela generalidade dos biólogos como uma evidência a favor da
teoria da origem comum universal para bactérias, archaea e eucariotas (ver Sistema dos Três Domínios). A análise
das pequenas diferenças no código genético providenciou apoio adicional à teoria.
Outra evidência importante é o fato de ser possível construir uma árvore filogenética detalhada para os três domínios
com base na similaridade. É ainda incerto que posição ocupam os vírus neste esquema, especialmente se
considerarmos que alguns se baseiam em RNA e não em DNA. Contudo, os vírus não são normalmente considerados
organismos vivos por serem parasitas intracelulares obrigatórios destituídos de metabolismo próprio.
A universalidade do ATP, bem como o fato de a maioria dos aminoácidos encontrados em proteínas e outros
compostos peptídicos dos seres vivos serem esquerdos (levógiros), são também evidências importantes para o
LUCA.

O argumento das diferenças irrelevantes
Por fortes que sejam as evidências baseadas na universalidade e na similaridade para corroborar a monofilia
universal dos seres vivos, ainda podem ser minimamente plausíveis outras hipóteses:
• É possível que as leis da física e da química não permitam outras possibilidades para formas de vida diferentes da
que conhecemos.
• A similaridade pode ser o resultado de evolução convergente.
Uma tentativa de refutar essas hipóteses seria recolher evidências suficientes para uma Análise Filogenética extensa,
baseada em similaridades e dissimilaridades, de forma a indicar se uma evolução convergente se sustentaria entre os
domínios. Por exemplo, pode-se analisar se a diferença existente entre os códigos genéticos sustenta suas origens
independentes.
Dois tipos de evidências desta natureza surgiram, com base em sequências de aminoácidos e sequências de DNA:
1. Proteínas com a mesma estrutura tridimensional não têm necessariamente a mesma sequência de aminoácidos
(características físico-químicas semelhantes entre aminoácidos diferentes podem gerar a mesma estrutura
tridimensional aproximada em proteínas de diferentes cadeias, o que indica convergência); enquanto semelhanças
"desnecessárias" entre sequências são evidência favorável de uma origem comum.
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1. Em muitos casos, um determinado aminoácido pode ser codificado por mais do que um códon (tripleto de DNA);
a ocorrência do mesmo códon numa sequência de DNA quando existe alternativa constitui também evidência a
favor de uma origem comum.

Evidências estatísticas
Em 2010, Douglas L. Theobald publica um estudo na Nature avaliando a probabilidade de que toda a vida descendia
ou de vários organismos ou de um único, tendo em conta a possibilidade de transferência horizontal de genes e sem
partir do pressuposto que semelhança nas sequências de aminoácidos implique relação de parentesco genético.[1] O
investigador estudou 23 proteínas diferentes de 12 espécies dos três domínios da vida, incluindo o Homo sapiens, a
levedura, o bacilo da tuberculose e o Archaeoglobus fulgidus. Os seus resultados indicam que a probabilidade de
uma origem comum universal é 102860 maior do que a hipótese de haver mais do que um ancestral comum.[2]

Polêmicas fora da comunidade científica
Como muitas das teses contidas na Teoria da Evolução, a de ancestralidade comum universal sofre ataque por parte
de proposições pseudocientíficas ou proposições científicas carentes de evidências.
Por exemplo, alguns criacionistas contestam essa tese com base no argumento de que a Humanidade foi criada por
Deus num ato de criação distinto, tendo o resto da vida resultado da evolução. Outros acreditam que foram criadas
várias formas de vida diferentes e que a evolução e a especiação ocorreram subsequentemente a partir dessas formas
(conhecidas como tipos básicos ou baramins). Outros ainda rejeitam todo o tipo de evolução, e acreditam que cada
espécie foi criada individualmente.
Entretanto, nenhuma dessas hipóteses é falseável, e todas carecem de evidências, por isso nenhuma delas é parte da
ciência da Biologia.
Por outro lado, a hipótese da ancestralidade comum universal, em que a espécie LUCA teria sido a primeira a viver
sobre a Terra, é falseável e conta com um grande número de evidências a seu favor. Não só a virtual universalidade
do código genético, mas também da constituição das membranas biológicas, do armazenamento de informação em
DNA, da ocorrência de transcrição para RNA, e da tradução da informação para as cadeias protéicas.
[1] Theobald, Douglas L.. (2010). "A formal test of the theory of universal common ancestry". Nature 465 (7295): 219-222. DOI:
10.1038/nature09014 (http:/ / dx. doi. org/ 10. 1038/ nature09014). ISSN 0028-0836 (http:/ / worldcat. org/ issn/ 0028-0836).
[2] As probabilidades estão do lado de Darwin - Ciências - PUBLICO.PT (http:/ / www. publico. pt/ CiÃªncias/
as-probabilidades-estao-do-lado-de-darwin_1439057). Página visitada em 2010-05-27.

Ligações externas
• The Tree of Life Web Project (http://tolweb.org/tree/phylogeny.html)
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A grande variedade das evidências da evolução fornece ampla e rica informação dos processos naturais pelos quais
toda a variedade de vida se desenvolveu.
Fósseis são importantes para estimar quando as várias linhagens se desenvolveram. Como a fossilização é de rara
ocorrência, normalmente requerendo as partes duras do corpo dos espécimes e da morte próxima a um local onde
sedimentos estão sendo depositados, o registro fóssil somente fornece informações intermitentes sobre a evolução da
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vida. Evidências de organismos anteriores ao desenvolvimento de partes duras do corpo como conchas, ossos e
dentes são especialmente raras, mas existem na forma de antigos microfósseis de alguns organismos de corpo mole.
Comparações da seqüência genética de organismos revelou que os organismos que são filogenicamente mais
próximos tem um grau maior de similaridades em sua seqüência genética do que organismos que estão mais
filogenicamente distantes. Evidências adicionais da descendência em comum vem de “detritos” genéticos como os
pseudogenes, regiões do DNA que são ortólogas à um gene em um organismo aparentado, mas não são mais ativos e
aparentam passar por um constante processo de degeneração. Já que processos metabólicos não deixam fósseis,
pesquisas evolutivas sobre os básicos processos biológicos são também feitas na sua maior parte com a comparação
de organismos existentes. Muitas linhagens divergem em um diferente estágio de desenvolvimento, então é
teoricamente possível determinar quando certos processos metabólicos surgiram realizando uma comparação dos
traços de um descendente de um ancestral em comum.

Evidências da Paleontologia
Quando um organismo morre, ele normalmente decompõem-se
rapidamente ou é consumidos por necrófagos, não deixando
nenhuma evidência permanente de sua existência. Entretanto,
ocasionalmente, alguns organismos são preservados. Os restos ou
traços dos organismos de uma era geológica passada, envoltos em
rocha por processos naturais são chamados de fósseis. Eles são
extremamente importantes para o entendimento da história
evolucionária da vida na Terra, já que fornecem evidência direta
da evolução e informações detalhadas sobre as linhagens dos
organismos. Paleontologia é o estudo da vida passada baseado no
registro fóssil e suas relações com os diferentes períodos de tempo
geológicos.
Para que a fossilização ocorra, os traços e restos do organismo
devem ser rapidamente enterrados para que descoramento e
decomposição não ocorram. Estruturas esqueléticas e outras partes
duras do organismo são as formas mais comuns de fossilização de
restos de organismos (Paul, 1998), (Behrensmeyer, 1980) e
(Martin, 1999). Existem também os “fósseis” de traços, mostrando
moldes e impressões na rocha de alguns organismos antigos.

Inseto preservado em âmbar.

Quando um animal morre, o material orgânico deteriora-se gradualmente, como os ossos, por exemplo, que se
tornam porosos. Se o animal é subseqüentemente enterrado em lama, sais minerais irão infiltrar-se nos ossos e
gradualmente preencher os poros. Os ossos se solidificarão em rocha e serão preservados como fósseis. Esse
processo é conhecido como petrificação. Se um animal morto é coberto por areia, e se a areia posteriormente
transformar-se em lama devido a pesada chuva ou enchentes, o mesmo processos de infiltração mineral pode ocorrer.
Além da petrificação, o corpo morto de um organismo pode ser bem preservado em gelo, em resina endurecida de
árvores coníferas (âmbar), em alcatrão, em ambientes anaeróbios e em turfas ácidas. Fossilização pode ser as vezes
só um traço, uma impressão de uma forma. Exemplos incluem folhas e pegadas, fósseis que são feitos em camadas
que são posteriormente endurecidas por ação natural.
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Registro fóssil
É possível descobrir como um grupo de organismos evoluiu
arrumando seu registro fóssil em uma seqüência cronológica. Tal
seqüência pode ser determinada porque fósseis são
maioritariamente encontrados em rochas sedimentares. Rochas
sedimentares são formadas por camadas de silte ou lama uma
sobre o topo da outra; deste modo, a rocha resultante desse
processo contém uma série de camadas horizontais, ou estratos.
Cada camada contém fósseis que são típicos para o específico
período de tempo durante o qual eles se formaram. Os estratos
mais baixos contêm as rochas mais velhas e os fósseis mais
antigos, enquanto os estratos superiores contêm as rochas mais
novas e os fósseis mais recentes.
Uma sucessão de animais e plantas também pode ser vista no
registro fóssil. Evidências fósseis apóiam a teoria de que
organismos
tendem a aumentar progressivamente em
Fóssil de trilobita. Trilobites eram animais com
complexidade. Ao estudar o número e complexidade de diferentes
carapaças duras, parentes dos atuais caranguejos e
camarões. Extinguiram-se há cerca de 250 milhões de
fósseis em diferentes níveis estratígrafos, foi demonstrado que
anos.
rochas antigas que contêm fósseis apresentam poucos tipos de
organismos fossilizados, e todos eles têm uma estrutura simples,
enquanto que as rochas mais recentes contêm uma grande variedade de fósseis, freqüentemente com um aumento na
complexidade de suas estruturas.
No passado, as idades dos vários estratos e dos fósseis encontrados eram irregularmente estimadas por geologistas.
Eles faziam, por exemplo, a estimação do tempo para a formação das rochas sedimentares, camada por camada.
Hoje, realizando medições das proporções de elementos radioativos e estáveis na rocha, as idades dos fósseis podem
ser datadas pelos cientistas com uma grande precisão. Essa técnica é conhecida como datação radiométrica.
Pelo do registro fóssil, muitas espécies que aparecem em um nível estratigrafo antigo, desaparecem em níveis
posteriores. Isso é interpretado em termos evolucionários como a indicação do tempo em que uma espécie se
originou e tornou-se extinta. Regiões geográficas e condições climáticas variaram consideravelmente através da
história da Terra. Já que organismos se adaptam a ambientes em particular, a mudança constante das condições
climáticas e geográficas favoreceu espécies que se adaptaram a novos ambientes através do mecanismo de seleção
natural.
De acordo com o registro fóssil, algumas espécies modernas de plantas e animais são encontradas quase que
praticamente iguais às espécies que viveram em tempos geológicos antigos. Essas são espécies que fazem parte de
antigas linhagens que permaneceram morfologicamente (e provavelmente também fisiologicamente) quase
inalteradas por um longo tempo. Conseqüentemente, elas são chamados de “fósseis vivos” por leigos. Exemplos de
fósseis vivos incluem o nautilus, límulo, celacanto, a ginkgo e a metasequoia.
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Evolução do cavalo
Devido à descoberta de um registro fóssil praticamente completo
encontrado nos depósitos sedimentares da América do Norte do
período antigo do Eoceno até o presente, o cavalo apresenta um
dos melhores exemplos de história evolucionária (filogenia).
Essa história evolucionária começa com um pequeno animal
chamado Hyracotherium que viveu na América do Norte
aproximadamente há 54 milhões de anos e espalhou-se pela
Europa e Ásia. Restos de fósseis do Hyracotherium mostram que
ele divergia do cavalo moderno em três importantes aspectos: era
um animal pequeno (do tamanho de uma raposa), de estrutura leve
e adaptada para correr; os membros eram pequenos e delgados, e
patas alongadas fazendo com que os artelhos (dedos do pé) fossem
quase verticais, com quatro artelhos nos membros anteriores e três
artelhos nos membros traseiros; os incisivos eram pequenos, os
molares tinham coroas com cúspides cobertas de esmalte.
Diagrama em inglês mostrando a evolução do cavalo.

O curso provável do desenvolvimento dos cavalos, do
Hyracotherium ao Equus (o cavalo moderno) envolveu no mínimo 12 gêneros a centenas de espécies. As maiores
correntes vistas no desenvolvimento dos cavalos a mudanças das condições ambientam podem ser resumidas como
se segue:
•
•
•
•
•
•
•

Aumento no tamanho (de 0,4 m para 1,5 m);
Alongamento dos membros e patas;
Redução dos artelhos laterais;
Aumento em tamanho e espessura do terceiro artelho;
Aumento em largura dos incisivos;
Substituição de pré-molares por molares; e
Aumento do tamanho dos dentes, altura da coroa dos molares.

Plantas fossilizadas em estratos diferentes mostram que o ambiente pantanoso e arborizado no qual o Hyracotherium
viveu tornou-se gradualmente seco. Sua sobrevivência dependia de uma posição elevada da cabeça para ganhar uma
boa visão do ambiente ao redor, e de uma grande velocidade de rotação para escapar de predadores.
Consequentemente, ocorreram o aumento de tamanho e a substituição das patas abertas pelas patas com cascos. O
chão mais seco e duro tornaria as patas originais não muito adaptadas para o suporte do animal. As mudanças nos
dentes podem ser explicadas assumindo que a dieta deles mudou de vegetação macia para grama. Um genus
dominante de cada período geológico foi selecionado para mostrar o desenvolvimento progressivo do cavalo.
Entretanto, é importante salientar que não há evidências de que as formas ilustradas são diretamente descendentes
umas das outras, embora elas sejam relacionadas.

Limitações
O registro fóssil é uma fonte importante para cientistas na investigação da história evolucionária dos organismos.
Entretanto, devido a limitações inerentes ao registro fóssil, não existe uma boa seqüência de formas intermediárias
entre grupos relacionados de espécies. Essa falta de uma seqüencia contínua de fósseis(de espécies para espécies) no
registro é uma grande limitação na investigação da descendência de grupos biológicos. Além disso existem lacunas
entre certas linhagens evolutivas. Os fósseis que “tapariam” as lacunas são freqüentemente chamados de “elos
perdidos”. Esses elos perdidos são esporadicamente encontrados em escavações paleontológicas gradativamente
melhorando o registro fóssil.
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Existe uma lacuna de aproximadamente 100 milhões de anos entre o período do Cambriano antigo e o período
Ordoviciano posterior, O período do Cambriano antigo foi o período onde numerosos fósseis de esponjas, cnidarias,
equinodermos, moluscos e artrópodes são encontrados. No período Ordoviciano posterior, o primeiro animal que
realmente possuí as características de um vertebrado(um peixe) apareceu. Portanto não existe uma seqüencia
impecável de fósseis intermediários entre invertebrados e vertebrados.
Alguma das razões para a imperfeição do registro fóssil são:
• Em geral, a probabilidade de um organismo fossilizar-se depois de morto é bem baixa;
• Algumas espécies ou grupos têm menos chance de tornarem-se fósseis porque apresentam corpos moles;
• Algumas espécies ou grupos têm menos chance de tornarem-se fósseis, porque eles vivem (e morrem) em
condições que não favorecem a fossilização.
• Muitos fósseis são destruídos por movimentos de terra e pela erosão;
• Alguns fósseis são completos, mas a maioria é fragmentada;
• Algumas mudanças evolucionárias ocorrem no limite do alcance ecológico de uma espécie, e como essas espécies
provavelmente são pequenas, a probabilidade da fossilização é baixa (veja Equilíbrio pontuado);
• Similarmente, quando condições ambientais mudam, a população de um espécie provavelmente se reduzirão em
grande quantidades, logo qualquer adaptação as condições tem chances baixas de ser fossilizada;
• A maioria dos fósseis apresenta informações sobre a forma externa, mas muito pouco sobre como o organismo
funcionava;
• Usando a biodiversidade atual com um guia, supõem-se que os fósseis descobertos representam só uma fração do
real número de organismos que viveram no passado.

Evidências da anatomia comparada
Estudos comparativos da anatomia de grupos de animais ou plantas revelam que certas estruturas são basicamente
similares. Por exemplo, a estrutura básica de todas as flores consiste na sépala, pétala, estigma,estilete e ovário;
enquanto que o tamanho, cor, e número das partes e estruturas específicas são diferentes para cada espécie
individual.

Estruturas homologas e evolução divergente (adaptativa)
Se grupos bem separados de
organismos
são
originalmente
descendentes de um ancestral em
comum, é esperado que eles
apresentem certas características em
comum. O grau de semelhança entre
dois grupos de organismos deve
indicar o quão próximos eles são no
parentesco evolucionário:
• Se assume que grupos com pouco
em comum devem ter divergido-se
de um ancestral em comum muito
cedo na história geológica do que
grupos que tem muito em comum;

Diagrama mostrando a homologia de ossos das patas de varios animais.

• Na decisão do grau de parentesco de dois animais, um anatomista comparativo procura por estruturas que, embora
sirvam propósitos diferentes no adulto funcional de cada espécie, são fundamentalmente similares, sugerindo um
origem em comum. Tais estruturas são descritas como homologas; e
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• no caso de estruturas similares que diferem em funções nos adultos, é talvez necessário investigar suas origens e
desenvolvimento embriológico, para procurar por mais similaridades de um ancestral em comum.
Quando um grupo de organismos compartilha uma estrutura homologa que é especializada para realizar uma
variedade de funções e adaptar-se a diferentes condições ambientais e modos de vida, é chamado de irradiação
adaptativa. A difusão gradual de organismos com irradiação adaptativa é conhecida como evolução divergente.
Membros pentadáctilos
A disposição dos ossos dos membros chamados de pentadáctilos é um exemplo de estruturas homologas. É
encontrado em todas as classes de tetrápodes (de anfíbios a mamíferos). Pode até ser ligado as nadadeiras de certos
fósseis de peixes dos quais os anfíbios teriam evoluído. O membro tem um único osso proximal (úmero), dois ossos
distais (rádio e a ulna), uma série de carpos (ossos do pulso), seguido por uma série de metacarpos (ossos da palma)
e falanges (dedos). Através dos tetrápodes, as estruturas fundamentais dos membros pentadáctilos são os mesmos,
indicando que eles originaram-se de um ancestral em comum. Mas através do curso da evolução, estas estruturas
fundamentais foram se modificando. Eles se tornaram estruturas superficialmente diferentes e aparentemente não
relacionadas, que serviam a diferentes funções devido a adaptação a diferentes ambientes e modos de vida. Tal
fenômeno é claramente evidenciado nos membros anteriores dos mamíferos. Por exemplo:
• Nos macacos, os membros anteriores são muito mais alongados o que permite uma melhor adaptação para escalar
e balançar entre árvores.
• Nos porcos, o primeiro dedo foi perdido, o segundo e quinto dedo reduziram-se. Os dois dedos remanescentes são
mais longos e robustos que o resto e têm um casco para dar suporte ao corpo.
• No cavalo, os membros anteriores são adaptados para dar suporte e favorecer corridas devido a uma grande
elongação do terceiro dedo que apresenta um casco.
• A toupeira tem um par de membros adaptados para cavar e fazer tocas.
• O tamanduá usa seu terceiro dedo alongado para destruir formigueiros e cupinzeiros.
• Na baleia, os membros anteriores tornaram-se nadadeiras usadas na navegação e equilíbrio durante o nado.
• No morcego, os membros anteriores se tornaram asas para o vôo devido a grande alongação dos quatro dedos, e
um dedo em formato de gancho permaneceu livre para se segurar em árvores.

Estruturas análogas e evolução convergente
Sobre condições ambientais similares,
estruturas fundamentalmente diferentes em
diferentes grupos de organismos podem
passar por modificações para servirem a
funções similares. Esse fenômeno é
chamado
de
evolução
convergente.
Estruturas similares, processos fisiológicos
ou modos de vida em organismos que
aparentemente não apresentam ligações
filogenéticas próximas, mas que apresentam
adaptações para realizar as mesmas funções
são descritas como análogas, por exemplo:

retina invetida dos vertebrados (esquerda), retina não invertida dos cefalópodes
(direita)

• Asas de morcegos, pássaros e insetos;
• as pernas articuladas de insetos e vertebrados;
• nadadeiras do rabo de peixes, baleias e lagostas;
• os olhos dos vertebrados e moluscos cefalópodes (lulas e polvos).
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As diferenças entre as retinas invertidas e não invertidas, e as células censoras abaixo do axônio podem ser vistos na
figura (em inglês). Isso resulta na ausência de células censoras onde o nervo óptico liga-se ao olho,
consequentemente criando um ponto cego. O olho do polvo tem uma retina não invertida logo, as células sensoras
ficam sobre o axônio. Portanto não há ponto cego nesse tipo de olho. Fora essa diferença, os dois olhos são
incrivelmente similares, um exemplo de evolução convergente.

Estruturas Vestigiais
Outro aspecto da anatomia comparada é a presença de estruturas vestigiais que podem ser órgãos. Órgãos que são
menores e mais simples em sua estrutura do que as partes correspondentes nas espécies ancestrais. Eles são
normalmente degenerados ou subdesenvolvidos. A existência de órgãos vestigiais pode ser explicada em termos de
mudanças no ambiente ou modos de vida da espécie. Supõe-se que esses órgãos eram funcionais em espécies
ancestrais, mas tornaram-se não funcionais ou desnecessários. Exemplos são os membros traseiros de baleias, as asas
traseiras vestigiais de moscas e mosquitos, as asas vestigiais de aves que não voam, como avestruzes, e folhas
vestigiais de algumas xeromorfas (cactus) e de plantas parasitas (cuscuta).

Evidência da distribuição geográfica
Biólogos têm encontrado fatos enigmáticos
sobre a presença de certas espécies em
vários continentes e ilhas (biogeografia).

Distribuição continental
Todos os organismos são adaptados ao seu
ambiente a um maior ou menor grau. Se os
fatores abióticos e bióticos dentro de um
habitat são capazes de sustentar uma espécie
em particular em uma área geográfica, então
se supõem que a mesma espécie seria
encontrada em um habitat similar em uma
área geográfica também similar, por
exemplo, África e América do Sul. Mas não
é isso que ocorre. Plantas e animais são
descontinuamente distribuídos através do mundo:

Durante sua viagem no HMS Beagle, Darwin coletou um grande número de
espécimes, muitas delas desconhecidas na Europa que posteriormente deram
suporte a evolução por seleção natural.

• África tem macacos com cauda mais curta (Velho Mundo), elefantes, leões e girafas.
• América do Sul tem macacos de cauda longa, pumas, jaguares e lhamas.
Diferenças ainda maiores podem ser evidenciadas se a Austrália é tomada em consideração embora ocupe a mesma
latitude da América do Sul e da África. Marsupiais como o canguru podem ser encontrados na Austrália, mas são
totalmente ausentes na África e só são representados pelo gambá na América do Sul e o gambá da Virginia na
América do Norte:
• O equidna e o ornitorrinco, um dos únicos representantes dos primitivos mamíferos que colocavam ovos
(monotremata), são encontrados somente na Austrália, e são ausentes no resto do mundo.
• Entretanto, a Austrália tem poucos mamíferos placentários, exceto aqueles que foram introduzidos pelo homem.
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Explanação
Os grandes grupos de mamíferos modernos originaram-se no Hemisfério Norte e subsequentemente migraram para
três direções principais:
• Para a América do Sul através de pontes de terra (Estreito de Bering e Istmo do Panamá); um grande número de
famílias sul americanas de marsupiais tornaram-se extintas como resultado direto da competição com suas
contrapartes Norte Americanas.
• para a África através do Estreito de Gibraltar e para Austrália pelo Sudeste da Ásia que já foi no passado ligado
por terra
A superficialidade do Estreito de Bergin teria feita a passagem de animais entre os continentes do norte um processo
relativamente raso, e explica a similaridade atual entre as duas faunas. Mas uma vez que houve migrações para os
continentes ao sul, as espécies presumivelmente ficaram isoladas uma das outras por vários tipo de barreiras.
• A submersão do Istmo do Panamá: Isolou a fauna da América do Sul
• O Mar Mediterrâneo e o Deserto Norte africano: isolam parcialmente a fauna africana; e
• A submersão da conexão original entre a Austrália e o Sudeste da Ásia: isolou a fauna australiana
Uma vez isolados, os animais em cada continente apresentaram radiação adaptativa para evoluir ao longo de suas
linhagens.
Evidência para migração e isolação
O registro fóssil dos camelos indica que a evolução deles começou na América do Norte, de onde eles migraram pelo
Estreito de Bering para a Ásia e consequentemente África, e através do istmo do Panamá para a América do Sul.
Uma vez isolados, eles evoluíram nas suas linhagens, apresentando o camelo moderno na Ásia e na África e os lamas
na América do Sul.
Deriva continental
Os mesmos grupos de fósseis são encontrados em áreas que foram adjacentes umas as outras no passado mas que,
através do processo de deriva continental, são agora locais geográficos amplamente diferentes. Por exemplo, fósseis
do mesmo grupo de anfíbios antigos, artrópodes e pteridófitas são encontradas na América do Sul, África, Índia,
Austrália e Antártica, os quais podem ser datados ara Era Paleozóica, e que nessa época essas regiões eram unidas
em uma única massa de terra chamada Gondwana [1]. Algumas vezes os descendentes desses organismos podem ser
identificados com similaridades irrefutáveis um com o outro, mesmo que eles habitem regiões e climas bem
diferentes.
Distribuição de ilhas oceânicas
Muitos dos animais em pequenas ilhas isoladas só têm espécies nativas que só poderiam chegar nelas pelo mar ou ar;
como pássaros, insetos e tartarugas. Os poucos mamíferos grandes presentes hoje nessas ilhas foram trazidos a elas
por colonizadores em barcos. Plantas em ilhas vulcânicas remotas como o Havaí poderiam ter chegado por esporos
ou sementes trazidas por pássaros.
Evidências da embriologia comparativa
A Embriologia comparativa mostra como embriões começam parecendo o mesmo. Durante seus respectivos
desenvolvimentos, suas similaridades decrescem vagarosamente até que eles tomem as formas de suas classes
particulares.
Por exemplo, vertebrados adultos são diversos, entretanto seus embriões são bem similares em estágios iniciais.
Estruturas similares a estruturas encontradas em peixes ainda se formam em estágios inicias de desenvolvimento de
embriões de répteis, pássaros e mamíferos. Em embriões de peixes, um coração de duas câmaras, algumas veias, e
partes de artérias desenvolvem-se e persistem em peixes adultos. As mesmas estruturas formaram-se em estágios
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inicias do desenvolvimento de embriões humanos, mas não persistem nos adultos.

Evidências da filogenética comparada e bioquímica
Veja também: Evidência da Macroevolução, Parte 4: Evidencia da Seqüência Molecular [2]

Evolução de moléculas e proteínas amplamente distribuídas
Todos os organismos existentes fazem uso do DNA e ou RNA. O ATPé usado como a “moeda” metabólica por toda
a vida existente. O código genético é o mesmo para quase todos os organismos, significando que um pedaço de RNA
em uma bactéria codifica para uma mesma proteína em uma célula humana.
Um exemplo clássico de evidência bioquímica para a evolução é a variação da proteína citocroma c em células vivas.
A diferença da citocroma c em diferentes organismo é medida na diferença de aminoácidos, cada amino diferente
sendo resultado de uma substituição de um par de bases, uma mutação. Se cada amino diferente é considerado como
o resultado de uma substituição de um par de base, pode-se então calcular a quanto tempo atrás duas espécies
divergiram realizando a multiplicação dos números de substituição de pares de base pelo tempo estimado que leva
para uma substituição de pares de base comum do citocroma c ser passada adiante. Por exemplo, o tempo normal que
um par de bases do citocroma c leva para mutar é n anos, o número de aminoácidos que fazem a proteína citocroma
c nos macacos, difere por um do citocroma c dos humanos, isso leva a conclusão de que as duas espécies divergiram
n anos atrás.
Comparações de seqüências de DNA
permitem o agrupamento de organismos
pelo critério de similaridades entre as
seqüências,
resultando
em
árvores
filogenéticas tipicamente congruentes com a
taxonomia tradicional, e são frequentemente
usadas para fortalecer ou corrigir
classificações taxonômicas. A comparação
de seqüências é considerada uma medida
robusta o suficiente para corrigir suposições
errôneas sobre árvores filogenéticas em
casos quando outras evidências são raras.
Por exemplo, as seqüências de DNA
humano neutro divergem aproximadamente
Uma árvore filogenética baseada em dados acerca rRNA, mostrando a separação
entre Bacteria, Archaea, e Eukaryota.
1,2% (baseado na substituição) daqueles de
seus
parentes
mais
próximos,
os
chimpanzés, 1,6% dos gorilas, e 6,6% dos babuínos [3] . A evidência das seqüências genéticas permite inferir a
quantificação do parentesco entre humanos e outros primatas [4] [5] . A seqüência do gene 16S rRNA, um
componente vital do ribossomo, foi usado para encontrar um parentesco filogenético geral entre toda a vida
existente. A analise, originalmente feita por Carl Woese, que resultou no sistema de três domínios, argumentando
por duas grandes separações no inicio da história evolutiva da vida. A primeira divisão para a Bacteria moderna e a
divisão subseqüente para Archaea e Eukaryota modernos.
A evidência proteomica também apóia uma ancestralidade universal da vida. Proteínas vitais, como os ribossomos,
DNA polimerase, e o RNA polimerase são encontrados desde as (quase todas) as bactérias primitivas até os
complexos mamíferos. A região do núcleo da proteína é conservada através de todas as linhagens da vida, servindo
funções similares. Organismos mais complexos evoluíram subunidades de proteínas adicionais, afetando largamente
a regulação da interação de proteína a proteína no núcleo. Outras similaridades entre todas as linhagens da vida,
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como DNA, RNA, e a bicamada de lipídios, apóiam a teoria da descendência em comum. A quiralidade do DNA,
RNA e aminoácidos é conservado em todas as linhagens da vida. Como não há nenhuma vantagem funcional para
quiralidade tanto para a direita quanto para a esquerda nas moléculas, a hipótese mais simples é que a escolha foi
feita aleatoriamente no inicio do desenvolvimento da vida e foi um traço que passou para toda a vida existente
através da descendência em comum.
Evidência moleculares também oferecem mecanismos para grandes saltos evolucionários e para macroevolução. A
transferência gênica horizontal, o processo pelo qual um organismo transfere ou mistura material genético (DNA,
por exemplo) para outra célula que não seja seu progenito, permite a ocorrência de saltos evolucionários repentinos
realizando incorporações benéficas de genes que evoluíram em outra espécie. A Teoria da Endossimbiose explica a
origem da mitocôndria e do plastídeo (por exemplo, cloroplastos), que são organelas de células eucarióticas, como a
incorporação de uma célula procariótica antiga dentro de uma célula eucariótica. Ao invés de uma lenta evolução das
organelas, essa teoria oferece um mecanismo de um repentino salto evolucionário já que ocorre a incorporação de
material genético e composição bioquímica de uma espécie separada. Evidências suportando esse mecanismo foram
recentemente encontradas no protista Hatena arenicola já que como um predador ele engolfa uma célula de alga
verde, que subsequentemente comporta-se como um endossibionte, alimentando a Hatena, que em troca perdeu seu
aparatos de alimentação e comporta-se como um autótrofo [6] .
Mais evidências para a reconstrução de linhagens ancestrais vem do DNA lixo como os pseudogenes, i.e., genes
“mortos”, que acumulam mutações com regularidade [7] .
Já que processos metabólicos não deixam fósseis, a pesquisa da evolução dos processos celulares básicos é feita
comparando-se organismos existentes. Muitas linhagens divergem quando um novo processo metabólico surge, e é
teoricamente possível determinar quando certos processos metabólicos surgem realizando a comparação de traços
dos descendentes de um ancestral em comum ou na detecção da manifestação física desse processo. Como um
exemplo, o aparecimento de oxigênio na atmosfera da Terra está ligado à evolução da fotossíntese.

Evidências da especiação
Um caso interessante de evolução ocorrendo é o caso
da mosca da fruta , Rhagoletis pomonella, que parece
estar passando pelo processo de especiação simpátrica
[8]
. Populações diferentes da mosca da fruta
alimentam-se de diferentes frutas. Uma população
distinta surgiu na América do Norte no século 19
algum tempo depois que as maçãs, uma espécie não
nativa, que foi introduzida no continente. Essa
população que se alimenta de maçãs, alimenta-se
somente delas e não da fruta de espinheiros. A
população “normal” de moscas da fruta não se alimenta
normalmente com maçãs. Cientistas ainda estão
pesquisando se a subespécie que se alimenta de maçãs
vai ou não esimvoluir em uma nova espécie.
Algumas evidências, como o fato de que as moscas
Diagrama mostrando os vários tipos de especiações
desenvolvem-se mais tarde na estação e levam mais
tempo para desenvolver do que moscas da maçã ; e
existem poucas evidências sugerindo que inter-reprodução(pesquisas tem documentado uma taxa de 4-6% de
hibridação) esteja ocorrendo. A ocorrência da mosca da fruta é um exemplo de evolução em progresso [9] .
[1] http:/ / www. drm. rj. gov. br/ item. asp?chave=132
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[2] http:/ / www. talkorigins. org/ faqs/ comdesc/ section4. html
[3] Two sources: 'Genomic divergences between humans and other hominoids and the effective population size of the common ancestor of
humans and chimpanzees'. and 'Quantitative Estimates of Sequence Divergence for Comparative Analyses of Mammalian Genomes' " (http:/ /
www. ncbi. nlm. nih. gov/ entrez/ query. fcgi?cmd=Retrieve& db=pubmed& dopt=Abstract& list_uids=11170892) (http:/ / www. genome.
org/ cgi/ content/ full/ 13/ 5/ 813)"
[4] A foto com a legenda “Human Chromosome 2 and its analog in the apes” no artigo Comparison of the Human and Great Ape Chromosomes
as Evidence for Common Ancestry (http:/ / www. gate. net/ ~rwms/ hum_ape_chrom. html) é literalmente um retrato do elo nos humanos que
liga dois cromossomos separados em primatas não humanos, criando um único cromossomo em humanos. É considerado um “elo perdido”,
uma conexão primita-homem é de interesse particular. Embora o termo se refira originalmente a evidências fósseis, essa descoberta também é
um traço do passado correspondendo aos seres vivos que quando vivos foram a personificação física desse elo.
[5] A reportagem do The New York Times Still Evolving, Human Genes Tell New Story (http:/ / www. nytimes. com/ 2006/ 03/ 07/ science/
07evolve. html), baseado em um mapa de seleções positivas recentes no genoma humano, afirma que o International HapMap Project está
“fornecendo as mais fortes evidências de que o ser humano ainda está evoluindo” e apresenta detalhadamente algumas dessas evidências.
[6] Inouye, I. and Okamoto N., 2006. "Hatena arenicola gen. et sp. nov., a Katablepharid Undergoing Probable Plastid Acquisition.". Protist, Vol.
157, 401—419, August 2006
[7] Evolução de peseudogenes e seleção natural de um genoma compacto. “ (http:/ / www. ncbi. nlm. nih. gov/ entrez/ query.
fcgi?cmd=Retrieve& db=pubmed& dopt=Abstract& list_uids=10833048)”
[8] Feder et al (2003). "Evidence for inversion polymorphism related to sympatric host race formation in the apple maggot fly, Rhagoletis
pomonella.". Genetics 163 (3): 939-953.
[9] Berlocher, S.H. and G.L. Bush. 1982. An electrophoretic analysis of Rhagoletis (Diptera: Tephritidae) phylogeny. Systematic Zoology
31:136-155; Berlocher, S.H. and J.L. Feder. 2002. Sympatric speciation in phytophagous insects: moving beyond controversy? Annual
Review of Entomology 47:773-815; Bush, G.L. 1969. Sympatric host race formation and speciation in frugivorous flies of the genus
Rhagoletis (Diptera: Tephritidae). Evolution 23:237-251; Prokopy, R.J., S.R. Diehl and S.S. Cooley. 1988. Behavioral evidence for host races
in Rhagoletis pomonella flies. Oecologia 76:138-147. Proc. Natl. Acad. Sci. USA - Vol. 94, pp. 11417-11421, October 1997 - Evolution
(http:/ / www. pnas. org/ cgi/ content/ full/ 94/ 21/ 11417) article Selective maintenance of allozyme differences among sympatric host races
of the apple maggot fly

Ligações externas
Em inglês
• (em inglês) Plos Genetics: Quão importante é a isolação geográfica na especiação? (http://www.plosgenetics.
org/article/info:doi/10.1371/journal.pgen.1000929)
• (em inglês) 29+ evidências da macroevolução: O argumento cientifico para a descendência comum (http://www.
talkorigins.org/faqs/comdesc/)
• (em inglês) FAQ - fósseis transicionais de vertebrados (http://www.talkorigins.org/faqs/faq-transitional.html)
• (em inglês) Evolução por Seleção Natural (http://www.chains-of-reason.org/chains/
evolution-by-natural-selection/introduction.htm) - Uma introdução a lógica da teoria da evolução por seleção
natural.
Em português
• (em português) Biociência.org (http://www.biociencia.org/index.php?option=com_content&task=category&
sectionid=8&id=38&Itemid=83) - Com vários artigos sobre a teoria da evolução.
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As adaptações que os diversos organismos vivos possuem são um aspecto central no estudo da biologia. Todas as
características que adequam os seus possuidores a algo, geralmente, são ditas adaptativas e permitem que os seres
vivos desenvolvam uma certa harmonia com o ambiente, ajustando-se, assim, para a sua sobrevivência em um
determinado local.

Histórico
A adaptação é um conceito de grande importância para a biologia
evolutiva, cujo marco histórico inicial ocorreu em 1859, com a publicação
do livro “A Origem das Espécies”(On the Origin of Species), do naturalista
Charles Darwin (1809-1882). Para Darwin, a problemática central que
qualquer teoria evolutiva deveria explicar era a adaptação. Em sua teoria
sobre evolução, esse problema era solucionado por ação de uma força
evolutiva que ele próprio chamou de seleção natural. Entretanto, a
adaptação não foi um conceito introduzido por Darwin, o assunto já vinha
sendo discutido há décadas por filósofos e por outros naturalistas, muito
antes das idéias darwinistas sobre a evolução das espécies e o processo de
seleção natural serem apresentadas à comunidade científica.
Assim, desde o tempo dos antigos filósofos gregos, o conhecimento de que
os seres vivos estavam adaptados ao ambiente em que vivem era um fato
incontestável[1] . A discussão entre vários pensadores não se baseava na
existência, mas sim, na origem da adaptação. Alguns filósofos, anteriores
a Darwin, até mesmo chegaram a especular que as espécies passavam por
transformações, porém eles não desenvolveram explicações para essa
observação.

Charles Darwin,em 1854.

A partir do século XVIII até a época de Darwin, a adaptação foi
explicada pela visão criacionista da teologia natural, uma escola de
pensamento de grande influência nesse período. Os teólogos naturais,
como o pensador William Paley (1743-1805), explicavam as
adaptações e as outras propriedades da natureza através da teologia.
Assim, o mundo e os seres nele viventes teriam sido planejados e
criados por ação direta de Deus, que, ao criar também todas as
adaptações, adequou todos os indivíduos aos diferentes ambientes,
tornando-os tão bem-ajustados ao seu modo de vida.
Além das idéias de Darwin e da teologia natural, outros pensamentos
evolutivos também tentaram explicar as adaptações. Um deles foi o
“lamarckismo” que propôs a teoria da herança de caracteres adquiridos.
Para Lamarck(1744-1829) a adaptação era gerada de modo automático,
por
meio do processo hereditário que passava os caracteres adquiridos
William Paley.
dos progenitores à sua prole. As teorias de variação dirigida ou
“mutação dirigida” (que incluem a teoria proposta por Lamarck) também sugeriam que a adaptação era uma
conseqüência do mecanismo hereditário, responsável por produzir mutações planejadas - também denominadas de
mutações dirigidas - isto é, por alguma razão desconhecida essas mudanças ocorreriam e novas características seriam
originadas. Assim, a prole gerada seria cada vez mais diferente dos pais, o que levaria a diferentes adaptações.
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Em resumo, ao longo da história evolutiva, diferentes pensamentos
tiveram o intuito de explicar as adaptações. Darwin propôs a seleção
natural para explicar a origem das adaptações; os teólogos naturais
acreditavam que Deus havia criado todas as coisas já muito
bem-adaptadas; Lamarck sugeriu que as adaptações eram derivadas dos
caracteres adquiridos, passados de pais para filhos e para os defensores
das teorias de mutações dirigidas (que inclui o próprio “lamarckismo”) as
adaptações surgiam porque um fator desconhecido agia no mecanismo
hereditário, gerando novas características.

Conceito
Uma adaptação é qualquer característica ou comportamento natural
evoluído que torna algum organismo capacitado a sobreviver e a se
reproduzir em seu respectivo habitat.

Lamarck.

Como regra geral, essas adaptações são resultados do processo de seleção natural ao longo de várias gerações
seguidas de mudanças, devido a diferentes níveis de aptidão (ou valores adaptativos) conferidos por variações
genotípicas aleatórias em algum caractere, sendo tais variações herdáveis. Desse modo, a seleção natural irá agir
favorecendo o indivíduo que apresente maior aptidão.

Tipos de adaptações
As mais variadas adaptações existentes na natureza podem ser classificadas, de modo simplificado, como adaptações
anatômicas, adaptações fisiológicas ou adaptações comportamentais.

Adaptações Fisiológicas
As "adaptações" que um indivíduo sofre durante seu período de vida e que estão associadas ao funcionamento do
organismo, em resposta as variáveis do ambiente - como, por exemplo, o desenvolvimento de maior capacidade
pulmonar em pessoas que se mudam para regiões montanhosas onde há menos oxigênio – são adaptações ditas
fisiológicas; como essas características não são transmitidas à descendência, chamam-se mais propriamente
aclimatações, nas quais ocorre um ajuste fenotípico do organismo vivo ao seu ambiente.[2]

Adaptações Anatômicas
Adaptações anatômicas são aquelas que garantem diferentes estruturas
morfológicas aos seres vivos (como asas para o vôo, nadadeiras para a
locomoção na água, dentes caninos desenvolvidos para predação, etc.)
responsáveis pela adequação e distribuição desses indivíduos em vários
ambientes distintos. Por exemplo, os peixes e as baleias são animais
adaptados ao meio aquático, pois possuem estruturas corporais, isto é,
adaptações anatômicas, que os permitem viver nesse ambiente. Da
mesma forma, diferenças na dentição e no restante do sistema digestório
de carnívoros e herbívoros são adaptações morfológicas (anatômicas) a
esses hábitos alimentares.

Asa dos insetos: adaptações anatômicas para o
vôo.
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Adaptações Comportamentais
Como o próprio nome sugere, as adaptações comportamentais são as que se
relacionam com o comportamento dos seres vivos, seja para escapar de
situações desfavoráveis como o frio ou a seca, seja para garantir maior
sucesso reprodutivo, seja para garantir fonte de alimento, seja para proteção
contra predadores, dentre outros fatores. Para ilustrar, a hibernação é uma
forma de adaptação comportamental ao frio do inverno, período normalmente
marcado pela baixa disponibilidade de alimento, tornando a atividade
reprodutiva, por exemplo, inviável - visto que essa requer gasto energético.
Assim, determinados animais hibernam para sobreviverem a esse período
desfavorável.

Ursos em período de hibernação.

Adaptação e Seleção Natural
Segundo a teoria evolutiva de Darwin, a única explicação para a adaptação seria o processo de seleção natural. Todas
as alternativas apresentadas a esse processo por pensadores, como Lamarck e Paley, não funcionam ou são
implausíveis para explicar a adaptação cientificamente.

Pintura do artista Michelangelo, "A Criação de Adão". Na visão da
teologia natural um ser sobrenatural teria criado todas as adaptações
existentes nos seres vivos.

A teologia natural tem sua explicação baseada em um
agente sobrenatural onipotente e, para tal agente, é
aceitável que tenha criado todas as coisas
bem-adaptadas ao meio em que vivem, pois ele é
altamente complexo para isso. No entanto, a explicação
teológica (criacionista) não apresenta evidências
embasadas no conhecimento científico; não há como
explicar um Criador sobrenatural. A teologia natural,
logo, é não-explicativa, por isso não justifica a
adaptação.
Organismos
vivos
se
encontram
bem-ajustados ao meio em que estão, porque ao longo
de suas histórias evolutivas, sofreram ação de pressões
seletivas e os que apresentaram uma melhor aptidão
devido a suas características, foram selecionados
(escolhidos).

O “lamarckismo” também não explica por si só a evolução da adaptação. Desde o fim do século XIX, já é aceito no
meio científico que os caracteres individuais adquiridos não são herdados, como foi proposto por Lamarck. Para
entendermos o defeito teórico desse pensamento evolutivo, suponhamos que tais caracteres possam ser passados de
pais para filhos. Assim, se uma zebra, por exemplo, tem de correr para fugir de seu predador, as zebras atuais
deveriam ter pernas com músculos mais fortes para corrida do que seus ancestrais, pois esse caráter passaria de
geração em geração, até chegar aos indivíduos modernos. Com isso, as adaptações surgiram porque ao longo das
gerações as zebras se tornaram corredores mais especializados[3] . Porém, como apresentado pelo pensamento das
mutações dirigidas, músculos não se tornam fortes automaticamente por algum fator físico (esse argumento é uma
suposição de que isso aconteça, não é explicativo). Algum mecanismo adaptativo preexistente deveria explicar o fato
de que, ao serem exercitados, os músculos se tornam mais fortes. O “lamarckismo”, portanto, apenas supõe que
alguma força leve a mudanças, cujas conseqüências seriam as adaptações. Para que a idéia de Lamarck fosse
completa, ele deveria fazer uso de outra teoria para explicar a adaptação, como por exemplo, a seleção natural ou o
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criacionismo.
A problemática das teorias de mutações dirigidas é que a variação que geram diferentes adaptações é direcionada, ou
seja, as mudanças ocorrem para melhorar as adaptações. Porém, as mutações são aleatórias e não surgem porque os
indivíduos precisam se adaptar a determinada circunstância. Assim, por serem aleatórias, as mutações irão gerar
diferentes variações, com diferentes aptidões, e a seleção natural irá agir escolhendo os indivíduos mais bem
adaptados. É ação da seleção natural a direção adaptativa na evolução, não das mutações.
Podemos considerar, então, que a seleção natural seja o único processo que, em princípio, causa adaptação e o único
que funciona como teoria científica, não se baseando em suposições e nem em entidades sobrenaturais
não-explicativas.

Adaptações complexas
As adaptações simples, como por exemplo, a camuflagem de
determinados animais, que podem ocorrer por mudanças na
coloração externa em relação ao meio, são perfeitamente
explicadas pela seleção natural. Os indivíduos que não se
encontram camuflados, normalmente, são facilmente reconhecidos
pelos predadores e, assim, a seleção atua aumentando a aptidão
dos indivíduos camuflados, que neste caso, são melhores
adaptados contra a predação.
Este mesmo argumento encontra um problema ao lidar com
adaptações mais complexas, que estão adaptadas ao ambiente em
Sapo camuflado em meio à folhas secas.
muitos aspectos independentes. Para tais adaptações, a visão
“gradualista” é uma alternativa: Darwin dizia que essas características de maior complexidade na verdade surgiam
por meio de muitos passos pequenos durante a evolução e essas pequenas mudanças seriam semelhantes às
mudanças que ocorriam nas adaptações simples. Caso a evolução dessas adaptações complexas não fosse gradual,
seria necessário um processo abrupto, em único passo, para gerá-las. Dessa forma, um órgão complexo adaptado a
uma determinada situação, teria evoluído em pequenos passos, isto é, com estágios intermediários, sendo que todos
foram vantajosos para a característica em questão.

Coadaptações
Coadaptação significa que ocorreu uma adaptação recíproca (mútua)
entre dois fatores, que podem ser representados por dois genótipos,
duas espécies ou duas partes de um determinado organismo. Um
exemplo, para o entendimento desse conceito, é a coadaptação entre a
espécie de formiga Formica fusca e a larva da borboleta da espécie
Glaucopsyche lygdamus. As lagartas dessa espécie possuem órgãos
especializados na produção de um líquido adocicado que, ao que tudo
indica, parece ter sido desenvolvido para alimentar a formiga em troca
de proteção contra parasitas (vespas e moscas), como proposto nos
Formica fusca.
estudos de Pierce e Mead (1981). A lagarta sozinha se torna indefesa
contra esses parasitas, mas as formigas são como guardiãs que lutam
com os parasitas de suas lagartas. Esse exemplo representa uma relação interespecífica denominada de mutualismo,
em que duas espécies se encontram estritamente adaptadas umas às outras.
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Outro exemplo seria de coadaptação, num sentido diferente do exemplo anterior, é o olho. As
adaptações que levaram ao surgimento desse órgão são complexas, pois ocorreram em mais de
uma de suas partes. Contudo, há divergência de opiniões em relação a esse exemplo. Alguns
críticos da seleção natural sugerem que uma mudança em uma parte do olho, como a distância da
retina à córnea, implicaria em mudanças simultâneas - durante o processo evolutivo - em outras
partes, como a forma do cristalino; portanto, tal fato não poderia ser uma adaptação explicada pela
seleção. Entretanto, para os seguidores das idéias de Darwin, a explicação para o fato é que
diferentes partes poderiam ter mudado (evoluído) de modo independente e gradual por ação da
seleção natural (não seriam necessárias adaptações ocorrendo ao mesmo tempo em todas as
partes). Um estudo feito por Nilsson e Pelger em 1994, baseado em um modelo de computador,
serviu para confirmar o argumento de Darwin. Com esse modelo, Nilson e Pelger conseguiram
ilustrar as adaptações na evolução do olho: inicialmente tinha-se uma camada de células
fotorreceptoras que, ao passar por várias adaptações, evoluíram em um órgão complexo com
diferentes partes. Esse estudo serviu para concluir que mudanças adaptativas graduais, ao passarem
pelo processo de seleção natural, podem gerar estruturas complexas.

Adaptação e os níveis de seleção

Modelo de
Nilsson e
Pelger (1994)
para a
evolução do
olho (os
números à
direita
representam a
quantidade de
mudanças que
foram
necessárias
para cada
etapa).

As adaptações ao evoluírem pela seleção natural podem beneficiar entidades biológicas em
diferentes níveis de organização: genes, células, organismos, espécies, etc. Com isso, uma
adaptação que traga um benefício para uma população de uma determinada espécie, não
necessariamente será boa para o indivíduo. Tendo isso em vista, vários biólogos evolucionistas
possuem interesse em saber qual é a unidade de seleção, uma vez que o nível em que esta força
evolutiva atua é importante para formação de hipóteses sobre os eventos que geram as das
adaptações e para entender porque as adaptações evoluem.

Origem de novas adaptações
As novas adaptações, segundo a visão “gradualista” de Darwin, evoluem em pequenos passos, através de
características, padrões de comportamento, células ou moléculas que já existiam. Existe, então, uma continuidade
(correlação) entre as formas de adaptação observadas atualmente e as que estavam presentes em indivíduos
ancestrais. Por esse motivo, uma estrutura ancestral pode ter se tornado tão complexa, por meio da evolução
adaptativa, que ao ser observada é considerada como uma novidade evolutiva. Logo, algo que classificamos como
sendo “novo” pode ser resultado de modificações (adaptações) cumulativas em estruturas preexistentes.
Podemos definir 3 formas para a evolução de novas adaptações: adaptações que ocorrem por mudanças em estruturas
cuja função não foi alterada, como por exemplo, o olho, que apesar de ter sido aperfeiçoado por modificações
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adaptativas, continuou sendo um órgão sensorial para percepção de luz; por mudanças de função, quando estruturas
pré-adaptadas evoluem e através de combinação de partes já existentes, as quais não apresentam uma relação entre
si.

Pré-adaptação
O termo pré-adaptação refere-se aos casos em que certas estruturas, ao
sofrerem pequenas mudanças adaptativas, em virtude o processo evolutivo,
substituem sua função original (à qual estavam adaptadas) por uma nova
função.
Exemplos clássicos de pré-adaptação são as penas das aves e as pernas dos
tetrápodes. No primeiro caso, podemos observar que as penas das aves
modernas são estruturas bem-adaptadas ao vôo desses animais. Porém, uma
recente descoberta de fósseis na China (Prum e Brush, 2002), descritos como
sendo de dinossauros não aviários que possuíam penas rudimentares, mudou
esse quadro. A hipótese mais aceita em relação a esse caso é de que,
provavelmente, nesses dinossauros as penas tinham funções diferentes do
vôo, talvez de termorregulação corporal ou de exibição (para atração de
parceiro sexual, por exemplo) - como ainda verificamos hoje em dia nas aves.
Portanto, é provável que essas estruturas não evoluíram inicialmente como
uma adaptação ao vôo, fato que só ocorreu mais tarde, com o surgimento
dessa função nas aves.

Fóssil de Sinosauropteryx, o primeiro
dinossauro com penas.

Esquema da asa de uma ave, representando os diferentes formatos de penas.1-Remiges primárias; 2-Penas de
cobertura primárias; 3- Álula; 4-Remiges secundárias; 5,6 e 7-Penas de cobertura secundárias; 8-Remiges
terciárias e 9-Escapulares.
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No segundo exemplo, as pernas, que são adaptações evoluídas a
partir do surgimento dos tetrápodes, quando esses começaram a
ocupar o ambiente terrestre. Os tetrápodes são um grupo de
animais que surgiram a partir de uma linhagem de peixes de
nadadeiras lobadas (sarcopterígeos) e que apresentam quatro
pernas ou, como em nosso caso, quatro membros. As pernas foram
utilizadas durante a evolução desses animais para possibilitar a
locomoção em terra. Todavia, a evidência fóssil sugere que esses
membros, na verdade, se originaram no ambiente aquático e eram
Reconstituição gráfica do Acanthostega.
usados para o nado sob a água. Essa hipótese se baseia na
observação de fósseis que datam de 360 milhões de anos, como o
fóssil de Acanthostega, um animal semelhante aos peixes, que teria sido um dos primeiros tetrápodes a surgir.
Assim, a estrutura óssea das nadadeiras, presentes nos peixes para o movimento na água, evolui e se adaptou para
caminhada em terra. Ambos os exemplos, portanto, servem para ilustrar a definição do termo pré-adaptação.

Adaptação por combinação
Como dito anteriormente, uma das formas de novas adaptações surgirem por evolução é a combinação de estruturas
pré-existentes não relacionadas entre si. Consideremos, para esse caso, o leite produzido pelos mamíferos para
alimentação de seus filhotes nos primeiros meses de vida. Umas das adaptações inovadoras originadas nesse grupo
de animais e que está associada com a lactação (produção de leite) foi a enzima lactose sintetase, de fundamental
importância na reação bioquímica de conversão da glicose - um carboidrato mais simples - em lactose – um
carboidrato composto presente na composição do leite.
O que nos interessa aqui é a estrutura molecular da lactose, formada pela união de duas outras enzimas: a galactosil
transferase, que atua no complexo de Golgi de células eucarióticas, e a α-lactoalbumina, que por sua vez, está
associada a uma enzima que os vertebrados utilizam na defesa contra bactérias. Apesar dessas enzimas não estarem
relacionadas entre si, a novidade evolutiva da adaptação dos mamíferos para a lactação foi resultado da combinação
dessas duas moléculas, para gerar a lactose sintetase. Esse fato exemplifica, portanto, a adaptação originada por
combinação de partes distintas, preexistentes e sem relação.

Imperfeição da adaptação
Na natureza, a princípio, todas as adaptações existentes podem parecer perfeitas. Essa colocação, no entanto, não
está totalmente correta: o que se tem na verdade é uma tendência à perfeição, pois as adaptações ao evoluírem e
passarem pela seleção natural terá um melhoramento progressivo na sua “qualidade”, caso exista variabilidade
genética que permita essa evolução.
Além disso, em determinados casos, algum tipo de característica evoluída pode apresentar-se como sendo defeituosa
para um organismo, isto é, imperfeita. Isso se torna possível por que os espaços de tempo, as restrições e o
intercâmbio de funções podem tornar tais características adaptativas imperfeitas.
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Imperfeição pelo tempo
As adaptações podem ser imperfeitas porque a evolução
promovida pela seleção natural é lenta. Dessa forma, caso a
seleção não consiga acompanhar o ritmo das mudanças no
ambiente de uma determinada espécie, a adaptação será
imperfeita. Um exemplo ilustrativo seriam plantas que apresentam
um fruto adaptado, ao longo do tempo, a um determinado animal
que, devido grandes mudanças evolutivas na fauna local, foi
extinto. As adaptações desse fruto seriam, por esse motivo, uma
imperfeição para o vegetal, pois sua dispersão não será realizada
pelos membros da nova fauna. Os frutos da planta da espécie
Annona purpureailustram o exemplo apresentado: possivelmente
eles serviam de alimento para grandes herbívoros que foram
extintos há 10 mil anos.

Fruto de Annona purpurea.

Imperfeição por restrição
Muitas das vezes algumas adaptações são imperfeitas porque há restrições que não as permitem evoluir para uma
forma melhorada. Essas restrições podem atuar no gene, no desenvolvimento ou estarem associadas com a história
evolutiva dos organismos (os ancestrais possuíam uma adaptação que evolui numa direção “errada” e, por isso, os
descendentes modernos as possuem imperfeitas).

Imperfeição por funções múltiplas
Algumas adaptações podem parecer imperfeitas por apresentar um intercâmbio de funções. É o caso de vários órgãos
que são adaptados a para várias funções. Assim, quando o analisamos isoladamente para verificar sua eficiência
como adaptação para uma das funções, poderemos ter a impressão de que tal estrutura foi mal projetada (é uma
adaptação imperfeita). Porém, o padrão correto de avaliação da adaptação, neste caso, está relacionado com a
atuação desta nas múltiplas funções que apresenta.

Estudo das adaptações
O estudo as adaptações é realizado para determinar se um caráter analisado é adaptativo ou não. Para isso, são
necessários alguns passos considerados importantes: o primeiro passo é considerar as variantes (cor, forma, etc.) a
serem estudadas em um determinado caráter; o segundo é criar uma hipótese ou um modelo sobre a função desse
caráter e, o terceiro, testar tal hipótese para verificar se são válidas ou não.

Métodos de estudo das adaptações
Existem três métodos que são utilizados empiricamente para testar as hipóteses sobre uma determinada adaptação e
são estes a previsão da hipótese, o método experimental e o método comparativo.
• Previsão da hipótese: se baseia simplesmente na verificação de se a forma real da adaptação de um caráter, do
modo como está na natureza, apóia ou rejeita a hipótese. Caso essa seja rejeitada é porque apresenta algum erro.
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• Método experimental: quando passíveis de realização, os
experimentos representam uma forma poderosa para se testar
uma hipótese. Assim, podemos inferir uma hipótese sobre uma
adaptação em alguns animais e desenvolver experimentos que
nos mostre, em seus resultados, se a hipótese era válida ou não.
Um exemplo foi o estudo de Silberglied et al. (1980) que
utilizou a espécie de borboleta Anartia fatima para testar a
hipótese de que as listras presentes nas asas desses insetos eram
uma adaptação para camuflagem. Os autores do experimento
cobriram as listras das asas dessas borboletas com tinta e
observaram que o ataque de predadores ocorria do mesmo
modo que nas espécies usadas como controle. Assim, a hipótese
foi rejeitada pelo teste experimental.

Borboleta da espécie Anartia fatima.

• Método comparativo: esse método consiste no exame entre
espécies diferentes para o estudo da evolução de uma determinada adaptação. Pode ser utilizado quando a
hipótese supõe, que em determinadas espécies, uma adaptação assumo diferentes formas. Um exemplo seria testar
o formato de um determinado órgão em várias espécies, para verificar se está adaptado para mesma função ou
não.
Ao se estudar adaptações, portanto, nenhuma hipótese em relação ao significado de um comportamento, ou de
qualquer outra característica, deve ser aceita sem que testes empíricos tenham sido aplicados para avaliá-las como
sendo válidas ou não.

Problemas no reconhecimento das adaptações
Existem algumas observações que devem ser consideradas quando
estudamos as adaptações:
• Nem sempre a diferença que se verifica entre populações ou
espécies é adaptativa; as mutações que as causam podem ter-se
fixado pela deriva genética;[4]

Búfago.

• Não são todas as características de um organismo que
constituem uma adaptação. Por exemplo, os búfagos (pássaros
que se alimentam dos carrapatos que parasitam búfalos),
durante sua alimentação, podem encontrar um parceiro
potencial para se reproduzir. Porém, necessariamente, esse
comportamento adaptativo não evoluiu por causa da
oportunidade de acasalamento;

• Como discutido anteriormente, nem todas as adaptações são perfeitas. Para exemplificar, plantas que adaptaram
suas flores a um tipo específico de agente polinizador conseguiram garantir que não houvesse polinização cruzada
com outra espécie; Por outro lado, visto que ambos se tornaram estritamente adaptados, esta planta corre o risco
de ser extinta caso tal polinizador seja eliminado por ação de alguma pressão seletiva.
Por isso, fazer uso dos métodos de estudo das adaptações é de fundamental importância para
a avaliação dos caracteres adaptativos, pois eles possibilitam a obtenção de informações
mais precisas e próximas da realidade do processo evolutivo das adaptações.
[1] UZUNIAM, A.; PINSETA, D. E.; SASSON, S. A Evolução Biológica. Disponível em:
<http://ateus.net/artigos/ciencia/a-evolucao-biologica/>. Acesso em: 20 nov. 2011.
[2] FUTUYMA, D.J. Biologia Evolutiva. 2ª ed. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética/CNPq, 1992.
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[3] RIDLEY, M. Evolução. 3ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 752 p.
[4] FREEMAN, S.; HERRON, J. C. Análise Evolutiva. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 848 p.

Deriva genética
Dois mecanismos evolutivos são conhecidos, a seleção natural e a deriva genética. A seleção é bem conhecida e
popularizada, enquanto que a deriva muitas vezes pode causar certa dúvida. Como disse Suzuki et al. op. cit.: “O
processo da deriva genética deveria parecer familiar, a qual é, na verdade, uma outra maneira de analisar o efeito do
entrecruzamento em pequenas populações... Mesmo considerando-se como um entrecruzamento ou como uma
amostra aleatória de genes, o efeito é sempre o mesmo. Populações não reproduzem exatamente as suas constituições
genéticas; há um componente aleatório na mudança da freqüência genética”.[1]

Histórico
O conceito de Deriva genética foi tratado inicialmente, em 1929, por
Sewall Wright, um dos primeiros fundadores do campo de genética de
populações. Mas ele usava o termo com um sentido diferente do que
hoje é tratado, o sentido inicial era de um processo de mudança
dirigida. Esses estudos iniciais sobre genética de populações estava
sendo agregado a teoria de Seleção Natural, e Wrigth analisava esses
conceitos em pequenas populações, testando endogamia e observando
a mudança de picos adaptativos, devido a deriva genética. E
posteriormente devido a ação da seleção natural, os individuos afetados
seguiam para novos picos adaptativos. Toda essa idéia de Wrigth não
era aceita por Ronald Fisher, o qual dizia que a deriva genética tem um
papel minino na evolução, deste modo não afetaria os picos adaptativos
como disse Swall. Esse debate continuou entre os estudiosos, mas de
forma amena. Kimura em 1968, com a Teoria neutralista da evolução,
que retomou o debate sobre o efeito da Deriva. Causando um forte
impacto na sociedade cientifica. Atualmente temos também a teoria
Sewall Wright
quase neutra, ou também chamada de Teoria semi-neutralista, a qual
seria um balanço entre a atuação da seleção natural e deriva genética.[2]
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O conceito
Deriva genética,derivação genética ou oscilação genética é um mecanismo atua em consonância com a seleção
natural (muitos autores colocam a deriva no mesmo nível da seleção natural), modifica as características das espécies
ao longo do tempo [2] , por exemplo, um individuo possui um gene mutante só dele, o que em porcentagem é
referente a 1%, e este individuo tem dois filhos e morre, pode ser que o pai não tenha passado o gene para nenhum
dos dois filhos, deste modo a frequência do alelo foi à 0% e por pool gênico foi eliminado da população, neste caso
isso foi bom pois era um gene mutante, mas poderia ser um alelo benéfico.Este alelo foi elimado por azar, ao acaso,
ou seja, por deriva. A deriva genética é um processo estocástico (ocorre ao acaso, não podendo ser analisada sua
direção e intensidade), atuante sobre as populações, modificando a frequência dos alelos e a predominância de certas
características na população, as alterações induzidas poderão não ser adaptativas[3] , mas podem ser benéficas ou até
mesmo nulas. Seu conceito é abordado dentro da área da Microevolução, pois atua na frequência alélica
intrapopulacional. É mais frequente ocorrer em populações pequenas, o que seria um efetivo reprodutor menor que
100 individuos, mas a população pode ser grande, entretanto se um pequeno número de individuos se reproduzir o
fênomeno também pode ocorrer. O efeito da deriva tem maior significância em populações pequenas porque uma
variação numérica na quantidade de alelos (frequência alélica) terá um percentual maior em populações pequenas,
por exemplo, um grupo de 10 individuos com o alelo B ,em uma população de 20 pessoas, a frequência deste alelo
será de 25%, enquanto que se a população fosse de 100 pessoas a frequência do mesmo alelo seria de 5%, deste
modo na primeira situação (a qual ocorre deriva) a interferência será mais conspicua. Uma população pode ser
pequena devido a diversas coisas, por exemplo:
• Em seu início (efeito fundador);
• Em um ou mais momento da sua história (efeito de gargalo);
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• Em intervalos regulares (variação demográfica);
• Constantemente (há populações, em que a quantidade de indivíduos se mantém pequena durante anos).
Além da observação dos efeitos em populações pequenas, estudos demonstraram que em nível molecular ocorre um
grande efeito da deriva, pois geralmente mutações neste nível dos organismos são neutras, e desta maneira não há
efeito da seleção natural. Essa evidência é um dos pontos discutidos quando se compara o Neutralismo vs.
Selecionismo, a cerca das mutações neutras, pois o único modo destas se fixarem é por deriva genética, deste modo
isso é um dos pontos que se discutem quando estudiosos avaliam a importância de cada um desses eventos.

Frequências alélicas
Os alelos sofrem deriva por períodos limitados. Eventualmente, a frequência
dos alelos aumenta ou diminui de tal maneira que, ou atingem a frequência de 1
(único alelo representado na população), ou atingem a frequência nula (o alelo
desaparece da população). Estes fenômenos são conhecidos como fixação e
extinção de um alelo, respectivamente. No caso de a frequência de um alelo
atingir o valor de 1, somente através de mutação esta poderá ser alterada
novamente, desde que a população permaneça isolada,mas outro alelo poderá
reaparecer caso ocorre fluxo gênico de outras populações[4] . A frequência de
um alelo pode também ser modificada através da migração, onde novos
indivíduos inserem variação alélica na população. Além da deriva genética, as
mutações, migrações e a seleção afetam o equilíbrio gênico.
A permanência de um alelo numa população é governada pelo tamanho efetivo
desta. Em populações de tamanho reduzido, poucas gerações podem ser
suficientes até que um alelo sofra fixação por efeito da deriva. Em populações
maiores, este efeito demora mais. Em média, um alelo será fixado em
gerações, onde

Representação esquemática da Deriva
Genética

é o tamanho efetivo da população.
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Tamanho populacional
É sempre frisado que a deriva atua em populações pequenas, mas
assuntos como este causam dúvidas, pois, dizer que uma população é
grande ou pequena pode causar conflito, deste modo, a explicação do
tamanho populacional é um ponto importante para a compreensão do
conceito/efeitos da oscilação genética.
É comum pensar que o tamanho populacional compreende todos os
indivíduos que compõem aquela determinada população (tamanho
efeitivo real, representado pela letra N), mas isso não é correto. O
tamanho populacional efetivo (representado em fórmulas matemáticas
por Ne), são todos os indivíduos que se reproduzem e conseguem
deixar descendentes, desta maneira, transmitindo os genes para frente
(mantendo o Fluxo gênico) e consequentemente mantendo a
manutenção da diversidade genética. Existem caracteristicas para o
tamanho populacional efetivo, as quais são:
• Não há sobreposição de de gerações;
• O número de individuos intercruzantes é o mesmo em todas as
gerações;

Gráfico deriva genética aleatória

• Todos os individuos são potencialmente intercruzantes;
• A união dos gametas é aleatória;
• Não há seleção, mutação ou ou migração;
• A média de filhotes, por adulto, é de um individuo.
Desta maneira, uma população grande (valor alto de N) pode sofrer os efeitos da deriva genética, pois não são todos
os indivíduos que se reproduzem efetivamente. O tamanho efetivo populacional pode ser calculado com diferentes
fórmulas matemáticas as quais, dependem da estimativa da diversidade genética populacional. Mas a fórmula mais
simples para estimar o tamanho efetivo é demonstrada a seguir, e ela considera a razão sexual entre adultos (maduros
sexualmente), segue abaixo a equação[4] :
Ne = 4 . nMachos . nFêmeas / nMachos + nFêmeas

Onde:
• nMachos é o número total de machos na determinada população;
• nFêmeas é o número total de fêmeas na determinada população;
• Ne é o número efetivo populacional.
O tamanho efetivo populacional é geralmente menor que a quantidade de indivíduos adultos, por exemplo, em uma
população de 120 indivíduos, onde 100 são machos e 20 são fêmeas, o tamanho efetivo será de aproximadamente 67
indivíduos, caindo consideravelmente o tamanho populacional e desta maneira, há uma maior fragilidade aos efeitos
da deriva genética, pois esta estará atuando sobre os 67 indivíduos e não sobre os 120. Geralmente diferenças entre o
tamanho real e o tamanho efetivo são devido a:
• Espécies com razão sexual desigual (formação de haréns, ou até mesmo o exemplo acima citado);
• Com alta variação no tamanho da família ( diferença na quantidade de filhotes);
• Com número variável de indivíduos entre as diferentes gerações, o que também pode ser chamado de demografia
oscilante.
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Proporção sexual

Número de machos

Número de fêmeas

Ne

1,00

50

50

100

3,00

75

25

75

0,33

25

75

75

9,00

90

10

36

0,10

10

90

36

99,00

99

1

3,36

0,01

1

99

3,36

5

100

20

67

Deriva Genética e Equilibrio de Hardy-Weinberg
O Equilíbrio de Hardy-Weinberg tem o pressuposto que determinada população irá se manter em equilíbrio gênico,
ou seja, sem alterações na frequência gênica. Deste modo é possível a analise da porcentagem de indivíduos
heterozigotos e homozigotos (A deriva genética tende a formar uma população homozigótica devido ao
endocruzamento[4] ). A deriva genética, por ser aleatória, desestabiliza populações que poderiam entrar no equilíbrio
de Hardy-Weinberg, uma vez que altera uma regra para este acontecer, pois o mesmo diz que a população deve
manter um constância, e a deriva faz com que a população desobedeça a regra e fuja do equilíbrio. Todavia, se a
população for totalmente composta por indivíduos homozigóticos (devido a Deriva) ou está caminhando para essa
característica, será possível a ocorrência do Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Mas é importante lembrar que para
populações reais, estar de acordo com o equilíbrio é quase improvável, devido as premissas que o mesmo necessita
para ocorrer.[5]

Deriva genética e selecção natural
A deriva genética e a Seleção natural raramente ocorrem independentemente em populações naturais; estes dois
fenómenos estão sempre a actuar numa população. No entanto, o grau em que cada alelo é afectado por estes dois
fenómenos pode variar em função das circunstâncias.Nos dois processos é claro que há um efeito na evolução das
populações, como dito anteriormente, entretanto sabemos que a deriva aleatória segue um caminho aleatório,
enquanto que a seleção natural segue em um processo direcionado, além do mais a seleção natural permite uma
adaptção dos organismos, deste modo os mais adaptados sobrevivem, pois a seleção busca eliminar os genes
deletérios ou desfavoráveis, além de ignorar os genes neutros. Enquanto que a deriva, por ser aleatória, não há
distinção entre genes bons e ruins.
Numa população com um tamanho efectivo elevado, a deriva ocorre muito lentamente, e a selecção actuante sobre
um alelo pode de uma maneira relativamente rápida, aumentar ou diminuir a sua frequência (dependendo da
viabilidade do alelo). Numa população com um tamanho efectivo reduzido, o efeito da deriva genética predomina.
Neste caso, o efeito da selecção natural é menos vísivel pois o efeito da deriva muitas vezes se sobrepõe.
Desta maneira, não podemos dizer que apenas a seleção natural é um mecanismo evolutivo, e muito menos o único.
Pois é evidente a ocorrência de deriva genética nas populações, sendo isso abordado em vários livros de genética e
evolução [6] , por exemplo: “Em qualquer população, algumas proporções de loci são fixas a um desfavorável alelo
selecionado, porque a intensidade da seleção é insuficiente para sobrepor-se à deriva aleatória para a sua respectiva
fixação. Um enorme ceticismo deveria ser mantido em direção às ingênuas teorias acerca da evolução que assumem
que uma população sempre, ou quase sempre, alcança uma otimizada constituição somente por seleção. A existência
de múltiplos picos adaptativos e a fixação aleatória de menos genes aptos são características integrais do processo
evolutivo. Não podemos confiar à seleção natural a produção do melhor de todos os possíveis mundos”.[7] E “um dos
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mais importantes e controversos assuntos em genética de populações é a respeito da relativa importância da deriva
genética e da seleção natural na determinação da mudança evolucionária. A chave da questão em jogo é se a imensa
variedade genética, a qual é observável nas populações de todas as espécies, não é resultado da sobrevivência e
reprodução (ou seja, é neutro), caso em que a deriva será o principal determinante, ou se a maioria das substituições
genéticas afetam o fitness, caso em que a seleção natural é a principal força direcionadora. Os argumentos acerca
deste assunto têm sido intensos durante a metade do século passado e estão pouco próximos da resolução, embora
muitos diriam que o caso da deriva tornou-se progressivamente mais forte. Deriva, por sua própria natureza, não
pode ser demonstrada positivamente. Para fazê-lo, precisar-se-ia, necessariamente, mostrar que a seleção
definitivamente não operou, o que é impossível. Não obstante, muitas evidências indiretas foram obtidas, as quais
pretendem favorecer a posição da deriva. Primeiramente, e de diversos modos, sendo a maioria convincente, é a
evidência molecular e bioquímica...” [8]
Para ficar mais claro a diferença entre a Deriva e a Seleção Natural atuando em uma determinada população, um
exemplo bem simples, poderá ajudar: Imagine uma população de 100 pessoas, as quais terão que escalar uma
montanha. Neste grupo de individuos apenas 40 dessas pessoas possuem equipamentos adequados para a escalada,
deste modo a seleção natural irá atuar de forma que apenas os mais preparados cheguem ao topo da montanha, assim
os outros 60 (sem equipamentos adequados, ou seja, menos adaptados) irão ser eliminados. Todavia, se ao momento
em que todos os indivíduos estiverem escalando, pedras comecem a cair, deste modo tanto pessoas com
equipamentos apropriados, tanto pessoas sem equipamentos serão atingidos, aleatoriamente, de forma que mesmo os
participantes equipados sofram consequência e sejam eliminados não chegando ao topo. Deste modo houve ação da
oscilação genética.

Deriva genética e as populações
A deriva pode ter efeitos dramáticos na história evolutiva das populações. São ditos como exemplos da deriva
genética os eventos:
• Efeito Gargalo;
• Efeito Fundador;
Exemplos estes, explicados abaixo:
Quando ocorre o efeito de gargalo, a deriva genética pode resultar em rápidas e dramáticas alterações nas frequências
alélicas. Este facto ocorre de maneira independente da selecção natural, a chances de sobrevivência dos indivíduos
que o sofrem é totalmente aleatória também e não há vantagem genética atuando. Nestes casos, muitas adaptações
benéficas poderão ser eliminadas da população. Pensa-se que o efeito de gargalo tenha ocorrido por diversas
ocasiões na história da evolução humana. Um exemplo de população que sofreu efeito gargalo são os Elefantes
Marinhos do Norte, os quais devido a caça predatória, a população foi reduzida a 30 indivíduos. E após 25 anos,
chegou a 10.000 indivíduos.[4] Neste último momento, o qual ocorreu um aumento populacional, dizemos que
ocorreu o efeito do fundador. Desastres ecológicos, como incêndios florestais, desmatamento, inundações, etc.,
podem fazer populações sofrerem efeito gargalo e até mesmo efeito fundador.
Similarmente, as populações migrantes, como por exemplo saída do continente em busca de uma ilha, poderão sofrer
o chamado efeito do fundador. Este efeito é muitas vezes responsável por uma frequência elevada de algumas
doenças genéticas. Podemos relacionar os dois efeitos: O efeito gargalo pode levar uma população ao efeito
fundador, entretanto, o contrário não ocorre.
Em populações que estão em processo de extinção, a deriva genética pode ser drástica, elimando de uma vez a
população a qual sofre o seu efeito. Além disso, já que em cada população podem ser diferentes os alelos que se
perdem e se fixam, a deriva faz com que duas ou mais populações da mesma espécie tendem a se diferenciar
geneticamente.
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Um outro fator de grande influência para ocorrer os efeitos da deriva aleatória, é a Endogamia, que seria o
cruzamento entre parentes, endocruzamento ou consanguinidade. O extremo da endogamia é a auto-fecundação, a
qual geralmente é observada em espécies vegetais. A endogamia influência muito a história da população, pois a
consequência deste evento é a redução reprodutivo, bem como a sobrevivência da prole (Depressão endogâmica).
Devido a endogamia a quantidade de heterozigotos é reduzido, mas não muda a frequência de genes e
concomitantemente há um aumento dos indivíduos homozigotos, deste modo a exposição e expressão de genes
deletérios se torna mais fácil. A endogamia é inevitável em populações pequenas, pois com o passar do todo todos
indivíduos se tornam aparentados.

Ligações externas
• Seleção natural e deriva genética [9] - dreyfus.ib.usp.br
• [10] - www.icb.ufmg.br
• [11] - Simulação gráfica da Deriva Genética
• [12] - Interação entre Deriva e Seleção Natural
• [13] - Teorias e Modelos em Genética de Populações: Um exemplo do uso do Método Axiomático em
Biologia
• [14] - Genismo
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Fluxo gênico é uma migração de genes entre populações. O efeito destas transferências de genes entre populações
depende da diferença nas freqüências do gene nas duas populações e da proporção de indivíduos migrantes. Na
realidade, o fluxo gênico é uma medida da fertilização, no caso de pólen, ou estabelecimento de indivíduos férteis,
no caso de sementes, em razão da distância percorrida da fonte até o local onde a dispersão ocorreu. Quando um
indivíduo migra de uma população para outra, ele carrega genes que são característicos de sua população ancestral
para população recipiente. Em caso de sucesso em seu estabelecimento, e realização de cruzamentos, ele irá

Fluxo gênico
transmitir esses genes entre as populações. Caso os genes migrados confiram alguma vantagem seletiva aos
indivíduos receptores, a seleção natural também pode atuar a favor de elevar freqüências dos alelos inseridos. Genes
que não oferecem vantagem competitiva ou evolutiva no meio em que se encontram estas populações, portanto genes
neutros, não devem causar um grande impacto, visto não haver pressão seletiva atuando no sentido de aumentar ou
diminuir suas freqüências. No caso de genes desfavoráveis, ou seja, mutações desvantajosas, se a freqüência de
inserção for inferior à seleção natural contra estes genes, eles devem ser eliminados em algumas gerações. Mas, se a
inserção for superior à seleção natural, a mesma nunca poderá eliminar totalmente o gene, pois ele continuará
reaparecendo por mutação. Nesse caso poderíamos determinar a freqüência em equilíbrio da mutação entre a criação
do gene mutante, por meio de sua mutação recorrente e a sua eliminação por seleção natural.
O fluxo gênico tende a unificar as freqüências gênicas entre populações rapidamente, em termos evolutivos. Se não
atuar a seleção natural, a migração tem grande força para igualar as freqüências gênicas de populações em uma
espécie. Se a taxa de migração for positiva, as freqüências irão, eventualmente, igualar-se. Mesmo que apenas um
migrante bem-sucedido se mova para uma população a cada geração, o fluxo gênico direciona de forma inevitável a
freqüência gênica da população para a media da espécie. De certo modo, o fluxo gênico atua para manter as espécies
unidas.
Migração para ou de uma população pode resultar em importantes mudanças nas freqüências do pool de genes (o
número de indivíduos da população com uma característica particular). A imigração pode resultar na adição de
material genético novo ao pool de genes estabelecido de uma espécie em particular enquanto a emigração pode
resultar na remoção de material genético.
Vários fatores afetam a taxa de fluxo gênico entre diferentes populações. Um dos mais significativos é a mobilidade,
e animais tendem a ser mais móveis que plantas. A maior mobilidade de um indivíduo tende a lhe dar um maior
potencial migratório.
O Fluxo Gênico é também conhecido como Escape Gênico e está associado ao termo Poluição Gênica, que seria uma
dispersão descontrolada de genes.
Fluxo Gênico e Seleção Natural
A atuação da Seleção Natural pode manter duas populações distintas mesmo se entre elas houver contínuo fluxo
gênico. Se a seleção natural é fraca, o fluxo gênico através da migração, pode unificar rapidamente as freqüências
gênicas de populações separadas. Por outro lado, em teoria, uma força seletiva intensa pode manter duas populações
diferenciadas, apesar do fluxo gênico.
Um importante estudo sobre essa teoria foi o realizado por Bradshaw (1971) sobre genética ecológica de plantas,
particularmente a gramínea Agrostis tenuis, nos montes de rejeitos e nos arredores deles, no Reino Unido. Os montes
de rejeitos eram caracterizados por conter altas concentrações de metais pesados tóxicos. A A. tenuis é uma das
poucas plantas que têm sido capazes de colonizá-los e foi estudada de forma mais aprofundada. Ela tem colonizado
essas áreas por meio de variantes genéticas que tornam possível o desenvolvimento dessas plantas onde a
concentração de metais pesados é alta; em torno de uma região de rejeito, portanto, há uma classe de genótipos de
crescimento nos montes de rejeito, e outra classe na área ao redor. A seleção natural trabalha fortemente contra as
sementes das formas ao redor quando elas caem no monte de rejeito: as sementes são envenenadas.
A seleção também atua contra as formas de metal tolerante fora do monte de rejeito. A razão é menos clara, mas o
mecanismo de desintoxicação pode ser custoso. Portanto onde o mecanismo não é necessário a grama tem melhor
desenvolvimento sem ela. As populações de A. tenuis mostram divergência na freqüência dos genes que possuem a
característica de resistência a metais entre as gramíneas dentro e fora dos montes de rejeito. O padrão é claramente
favorecido pela seleção natural, mas o que acontece com o fluxo de genes?
O conceito biológico de espécie prevê que o fluxo de genes será pequeno, caso contrário, a divergência não poderia
ter ocorrido. Na verdade, o fluxo gênico é grande. Nuvens de pólen são lançadas para além dos limites do montes de
rejeito e o cruzamento entre os genótipos é extenso.
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Esta diferença de ambientes para desenvolvimento (dentro e fora dos montes de rejeito) é um exemplo de situação
onde o fluxo gênico permanece constante, porém a seleção tem sido mais forte para superar o fluxo gênico. No
entanto, caso este impedimento seja retirado, ou seja, o monte de rejeitos seja limpo, as gramíneas tendem a ter suas
características unificadas novamente em algumas poucas gerações, pois não mais necessitarão das adaptações
adquiridas.
Neste caso, é a adaptação ecológica, e não o fluxo gênico reduzido que explica a divergência entre a gramínea dentro
e fora do monte de rejeito. Alternativamente, o fluxo gênico pode ser reduzido. Os tempos de floração dos tipos
tolerantes e normal já diferem em A. tenuis, o que irá reduzir o fluxo gênico entre elas. No futuro as duas formas
poderiam evoluir para duas espécies separadas. De qualquer modo, o conflito entre fluxo gênico e Seleção Natural
será de curta duração. Ou mudará o padrão de fluxo gênico, ou o do regime de seleção.
Há um caso de uma rã norte-americana Rana pipien, em que a distribuição geográfica dessa espécie de animal ocorre
do norte ao sul da América do Norte. As diferentes populações apresentam diferentes características morfológicas.
No entanto, dificilmente uma rã do Norte se acasala com uma do Sul. Se isso for feito artificialmente, poderá ocorrer
uma grande quantidade de descendentes defeituosos. Porém, se os cruzamentos acontecerem entre populações
vizinhas, a porcentagem de indivíduos normais será de 100%. Esse fato mostra que em Rana pipiens ocorre o
chamado fluxo gênico entre populações vizinhas, desde o Norte até o Sul, de forma que todas essas populações
pertencem à mesma espécie. É provável que, se as populações intermediárias forem eliminadas, as que se encontram
em extremos opostos venham a constituir duas novas espécies, incapazes de trocar genes.
Barreiras ao Fluxo Gênico
Barreira de isolamento: uma barreira de isolamento é uma propriedade evolutiva de uma espécie, que impede o
intercruzamento. Quando duas populações estão separadas geograficamente, o fluxo gênico cessa apenas porque os
membros das populações não se encontram. Essas duas populações ainda não desenvolveram uma diferença
genética. A evolução de uma barreira de isolamento exige que alguma característica nova, por exemplo, um novo
canto de cortejo, evolua em pelo menos uma das populações. Essa nova característica precisa ter o poder de impedir
o fluxo gênico. Na teoria da especiação alopátrica, a cessação do fluxo gênico entre as populações alopátricas leva,
com o tempo, à evolução de barreiras profundas de isolamento entre elas.
A barreira física reduz o fluxo gênico (migração) entre as populações. Esta barreira pode aparecer por mudanças
geológicas e geomorfológicas (rios, cursos d'água, cadeias de montanhas, deriva continental, vulcões, etc.) ou por
eventos de dispersão (deslocamento de populações para locais distantes, dispersão provocada pelo vento, correntes
marinhas, etc.)
Aqui estão algumas das barreiras ao fluxo gênico. Elas resultam da seleção natural, seleção sexual ou deriva
genética:
• A evolução de distintos locais, períodos ou ritos de acasalamento: As mudanças de base genética desses aspectos
de acasalamento completam o processo de isolamento reprodutivo e especiação. Por exemplo, os pássaros
caramancheiros(Amblyornis macgregoriae) constroem caramanchões elaborados e os ornamentam com diferentes
cores para cortejar as fêmeas. Se duas espécies desenvolvem diferenças em seu ritual de acasalamento, essas
podem isolá-las permanentemente e concluir o processo de especiação.
Diferentes espécies de pássaros caramancheiros constroem caramanchões elaborados e os decoram com diferentes
cores para cortejar as fêmeas. Os Satin Bowerbird constrói um canal entre varas verticais, e decora com objetos
azuis brilhantes, enquanto que o MacGregor’s Bowerbird constrói uma torre alta de varas e a decora com
pequenos pedaços de carvão. Mudanças evolutivas em rituais de acasalamento, como a construção de
caramanchões, podem contribuir para a especiação e, para o fim do fluxo genico.
• Inviabilidade ou esterilidade da descendência: Todo aquele cortejo e acasalamento é desperdiçado se os
descendentes do acasalamento entre os dois grupos não sobreviverem ou não puderem se reproduzir.
Segundo Dobzhansky (1970), ainda temos as seguintes barreiras evolutivas:
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• Isolamento sazonal ou temporal. As epocas de acasalamento ou de florescimento ocorre em estacoes diferentes.
• Isolamento sexual ou etológico. A atração sexual mútua entre espécies diferentes é fraca ou ausente.
• Isolamento mecânico. A falta de correspondência física entre genitálias ou entre partes das flores impede a cópula
ou a transferência do pólen.
• Isolamento por polinizadores diferentes. Em plantas floríferas, espécies relacionadas podem ser especializadas em
atrair diferentes insetos como polinizadores.
• Isolamento gamético. Em organismos com fertilização externa, os gametas masculino e feminino podem não se
atrair. Em organismos com fertilização interna, os gametas ou gametófitos de uma espécie podem ser inviáveis
nos dutos sexuais ou estilos da outra espécie.
Segundo Futuyma:
Fluxo gênico: Movimento de genes de uma população para outra (geralmente da mesma espécie), resultante do
deslocamento de indivíduos ou de seus gametas.
A variação nas características dos organismos de uma população surge por meio de mutação aleatória de seqüências
de DNA( genes ) que afetam aquelas características.Aqui, “aleatório” significa que as mutações ocorrem sem levar
em conta suas possíveis conseqüências na sobrevivência ou na reprodução. Formas variantes de um gene surgidas
por mutação são freqüentemente chamadas alelos. A variação genética é aumentada pela recombinação durante a
reprodução sexuada,que resulta em novas combinações de genes.A variação também é aumentada pelo fluxo gênico,
o aporte de novos genes de outras populações.
A movimentação de indivíduos entre populações, seguida de cruzamentos (i.é, fluxo gênico), permite que novos
genes e características se espalhem a partir de sua população de origem para toda a espécie. Se o fluxo gênico entre
populações diferentes, separadas geograficamente, for pequeno, as mudanças genéticas que aparecerão nessas
populações podem ser diferentes. Uma vez que as populações passam por histórias diferentes de mutação, deriva
genética e seleção natural(esta última sendo especialmente provável, se os seus meios ambientes forem
diferentes),elas seguem caminhos diferentes de mudança, divergindo em sua constituição genética e nas
características individuais dos organismos( variação geográfica ). As diferenças acumuladas acabam fazendo com
que as diferentes populações se tornem reprodutivamente isoladas: isto é, se seus membros se encontrarem, não
trocarão genes, porque não cruzarão entre si ou, se o fizerem, a prole “híbrida”será inviável ou infértil. As populações
diferentes agora são espécies diferentes. O significado deste processo de especiação é que, a partir daí, as novas
espécies poderão evoluir de forma independente. Algumas podem originar ainda outras espécies, que poderão acabar
se tornando extremamente diferentes entre si. Eventos sucessivos de especiação, associados à divergência, dão
origem a aglomerados de ramos na árvore filogenética dos seres vivos.
Compreender a genética de populações da extinção. Comparativamente, sabe-se pouco a respeito dos papéis de
fatores como a cessação do fluxo gênico e a depressão de endogamia em populações em processo de encolhimento e,
no entanto, este conhecimento será essencial na preservação da biodiversidade e no planejamento de refúgios para
espécies ameaçadas.(Douglas J. Futuyma, Evolução, Ciência e Sociedade"",São Paulo, 2002. Disponível em
<http://www.pitangui.uepg.br/mestrados/mestradobiologia/pdfs/Futuyma2002_SBG.pdf>. Acesso em 22 de
Novembro de 2011)
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Em Biologia, mutações são mudanças na sequência dos nucleotídeos do material genético de um organismo.
Mutações podem ser causadas por erros de copia do material durante a divisão celular, por exposição a radiação
ultravioleta ou ionizante, mutagênicos químicos, ou vírus. A célula pode também causar mutações deliberadamente
durante processos conhecidos como hipermutação. Em organismos multicelulares, as mutações podem ser divididas
entre mutação de linhagem germinativa, que pode ser passada aos descendentes, e mutações somáticas, que não
são transmitidas aos descendentes em animais. Em alguns casos, plantas podem transmitir mutações somáticas aos
seus descendentes, de forma assexuada ou sexuada (em casos em que as gemas de flores se desenvolvam numa parte
que sofreu mutação somática. Assim, essa classificação é pouco eficiente para plantas, se ajustando melhor a
animais. Uma nova mutação que não foi herdada de nenhum dos pais é chamada de mutação de novo. A fonte da
mutação não se relaciona com seus efeitos, apesar de seus efeitos estarem relacionados com quais células são
afetadas pela mutação.
Mutações geram variações no conjunto de genes da população. Mutações desfavoráveis (ou deletérias) podem ter
sua frequência reduzida na população por meio da seleção natural, enquanto mutações favoráveis (benéficas ou
vantajosas) podem se acumular, resultando em mudanças evolutivas adaptativas. Por exemplo, uma borboleta pode
produzir uma prole com novas mutações. A maioria dessas mutações não terá efeito. No entanto, uma delas pode
mudar a cor dos descendentes desse indivíduo, tornando-os mais difíceis (ou fáceis) de serem vistos por predadores.
Se essa mudança de cor for vantajosa, a chance dessa borboleta sobreviver e produzir sua própria prole será um
pouco maior, e com o tempo o número de borboletas com essa mutação constituir formar uma maior proporção da
população.
Mutações neutras são definidas como mutações cujos efeitos não influenciam a aptidão dos indivíduos. Essas
mutações podem se acumular ao longo do tempo devido à deriva genética. Acredita-se que a imensa maioria das
mutações não tem efeito significativo na aptidão dos organismos. Essa teoria neutralista foi desenvolvida por Motoo
Kimura em seu livro "The Neutral Theory of Molecular Evolution". Além disso, mecanismos de reparo de DNA são
capazes de corrigir a maior parte das mudanças antes que elas se tornem mutações permanentes, e muitos
organismos têm mecanismos para eliminar células somáticas que sofreram mutações.
As mutações são consideradas o mecanismo que permite a ação da seleção natural, já que insere a variação genética
sobre a qual ela irá agir, fornecendo as novas características vantajosas que sobrevivem e se multiplicam nas
gerações subsequentes ou as características deletérias que desaparecem em organismos mais fracos.
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Classificação
Por efeito na estrutura
A sequência de um gene pode ser alterada de diversas maneiras. Mutações
genéticas têm diferentes efeitos na saúde, dependendo de onde ocorrem e
se alteram a função de proteínas essenciais. Estruturalmente, mutações
podem ser classificadas em:
• Mutações de pequena escala, como aquelas que afetam um pequeno
gene em um ou poucos nucleotídeos, incluindo:
• Mutação pontual: geralmente causada por substâncias mutagênicas
ou erros na replicação do DNA, há a troca de um único nucleotídeo
por outro.[1] A mais comum, conhecida por transição, ocorre quando
há a troca de uma purina por outra purina (A ↔ G) ou uma
pirimidina por outra pirimidina (C ↔ T). Transições podem ser
causadas por Ácido Nítrico, erro de pareamento entre as bases, ou
mutagênicos análogos, como 5-bromo-2-desoxiuridina (BrdU). Um
tipo de mutação pontual menos comum é a transversão, em que há a
troca de uma purina por uma pirimidina, ou vice-versa (C/T ↔ A/G).
Uma mutação pontual pode ser revertida por outra mutação pontual
em que o nucleotídeo é mudado de volta ao seu estado original
(reversão versadeira) ou por ou por uma reversão a partir de outra
mutação (uma mutação complementar em outro local que resulta no
retorno do gene à função anterior).[2] Mutações pontuais que ocorrem
dentro da região codificadora da proteína podem ser classificadas em
três tipos, dependendo do tipo de expressão apresentado pelo códon
mutado:

Ilustração de cinco tipos de mutação
cromossômica.

• Mutação silenciosa: O códon codifica para o mesmo aminoácido.
• Mutação "Missense": Codifica para um aminoácido diferente.
• Mutação sem sentido: Codifica para um códon de parada, que interrompe a proteína antes de seu término.
• Inserção: ocorre pela adição de um ou mais nucleotídeos na sequência de DNA. Geralmente, esse tipo de
mutação é causado por transposons ou erros dutante a replicação de elementos repetitivos (sequências AT, por
exemplo). Insersões na região codificadora de um gene podem alterar o corte (splicing) do mRNA, ou causar
mudança no quadro de leitura dos códons. Ambas alterações podem laterar significativamente o produto
gênico.
• Deleção: Há a remoção de um ou mais nucleotídeos da sequência de DNA. Assim como insersões, essas
mutações podem modificar o quadro de leitura do gene. Geralmente elas são irreversíveis; apesar de
teoricamente a mesma sequência poder ser restaurada por inserção, elementos de transposição capazes de
reverter uma deleção muito curta (com uma ou duas bases) em um dado local são muito improváveis ou
mesmo inexistentes[carece de fontes?]. É importante notar que uma deleção não é o oposto exato de uma inserção.
Enquanto deleções são aleatórias, inserções consistem de uma sequência específica sendo inserida em locais
que não são completamente aleatórios.
• Mutações de grande escala da estrutura do cromossomo, incluindo:
• Amplificação (ou duplicação gênica): Criação de várias cópias de uma região cromossômica, aumentando a
dosagem dos gênes dentro dela.
• Deleção de regiões cromossômicas, levando à perda dos genes presentes nessas regiões.
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• Mutações cujo efeito é unir partes do DNA anteriormente separadas, potencialmente unindo genes de tal forma
que surjam genes fundidos funcionalmente distintos. (por exemplo, bcr-abl). Esse tipo de mutação inclui:
• Translocação cromossômica: ocorre a troca de porções de cadeias de DNA entre cromossomos não
homólogos.
• Deleção do interstício: Há a deleção de um segmento de DNA de um cromossomo, agrupando, assim,
genes anteriormente distantes.Por exempo, células isoladas de um astrocitoma, um tipo de tumor cerebral,
têm uma deleção cromossômica que remove as sequências entre entre os genes "fundido em glioblastoma"
(fig) e "receptor da tirosina kinase" (ros). O resultado da união entre esses genes é uma proteína de fusão,
denominada FIG-ROS. Essa proteína tem uma atividade de kinase que causa transformação oncogênica (a
transformação de células normais en cancerígenas)[carece de fontes?].
• Inversão cromossômica: Ocorre a inversão da orientação de um segmento do cromossomo.
• Perda de heterozigozidade: Há a perda de um alelo por deleção ou recombinação num organismo que
originalmente possuia dois alelos.

Por efeito na função
• Mutações de perda de função: são aquelas que resultam num produto gênico que tem menos ou nenhuma
função, em comparação ao gene não mutado. Quando o alelo perde completamente a função, (alelo nulo),
denomina-se uma mutação amórfica. Fenótipos associados a essas mutações geralmente são recessivos, exceto
quando o organismo é haplóide, ou quando a dosagem reduzida do gene normal não é suficiente para produzir um
fenótipo normal (este fenômeno é denominado haploinsuficiência).
• Mutações de ganho de função: mudam o produto gênico de forma que este ganhe uma nova função. Essas
mutações geralmente tem fenótipos dominantes. Esse tipo de mutação pode ser denominado neo-mórfica.
• Mutações negativas dominantes (também conhecidas por mutações neo-mórficas): Há a produção de um
produto gênico alterado que age de forma antagônica ao alelo selvagem. Essas mutações levam a uma ação
molecular alterada (geralmente inativa) e são caracterizadas por um fenótipo dominante ou com dominância
incompleta. Em humanos, a sínrome de Marfan é um exemplo desse tipo de mutação ocorrendo de forma
dominante. Nessa doença, a glicoproteína produzida pelo alelo mutante é antagônica ao produto do alelo normal.
• Mutações letais: são mutações que levam à morte do organismo que a possui.

Por aspecto do fenótipo afetado
• Mutação morfológica: geralmente afeta a aparência externa de um organismo. Mutações deste tipo podem mudar
a altura de uma planta, ou modificar suas sementes de lisa para rugosa.
• Mutação bioquímica: resulta em quebras nas rotas bioquímicas de transformação enzimática. Frequentemente,
mutantes morfológicos são o resultado direto de moficações em rotas enzimáticas.

Pela herança
A grande maioria dos organismos eucarióticos, incluindo o ser humano, contém duas cópias de cada gene em seu
genoma - um de origem paterna e outro materna. As mutações podem ser então classificadas quanto à forma como
são herdadas nesse sistema diplóide:
•
•
•
•

Selvagem ou Homozigoto não mutado: ocorre quando nenhum dos alelos está mutado.
Mutação em heterozigoze: quando apenas um dos alelos está mutado.
Mutação em homozigoze: ocorre quando tanto o alelo parental como o maternal têm uma mutação idêntica.
Mutação em heterozigoze composta: quando os alelos materno e paterno apresentam mutações diferentes.[3]

135

Mutação

136

Classe especial
• Mutação Condicional é uma mutação que tem fenótipo tipo selvagem (ou menos severo) sob certas condições
ambientais "permissivas" e uma fenótipo mutante sob certas condições "restritivas". Por exemplo, a mutação
sensível a temperatura pode causar morte celular em altas temperatura (condição restritiva), mas pode ter
nenhuma conseqüência deletéria em baixas temperaturas (efeito permissivo).

Causas da mutação
Quanto às causas, as mutações podem ser classificadas em dois tipos principais, as mutações espontâneas e as
induzidas por agêntes mutagênicos.
Mutações espontâneas a nível molecular incluem:
• Tautomerismo - Uma base é modificada pelo reposicionamento de um átomo de hidrogênio.
• Depurinação - Perda de uma base puríca (A ou G).
• Desaminação - Mudança de uma base normal para uma atípica; C → U, (que pode ser corrigida por mecanismos
de reparo do DNA), ou desaminação espontênea da 5-methilcitosina (irreparável), ou ainda A → HX
(hipoxantina).
• Transição- Uma purina se transforma em outra purina (A ↔ G), ou uma pirimidina se transforma em outra
pirimidina(C ↔ T).
• Transversão - Uma purina é trocada por uma pirimidina, e vice-versa(C/T ↔ A/G).
Mutações induzidas a nível molecular podem ser
causadas por:
• Mutagênicos químicos
• Guanidina nitrosa (NTG)
• Hidroxilamina NH2OH
• Bases análogas (por exemplo, BrdU)
• Substâncias simples (por exemplo, ácidos)
• Agentes alquilantes (por exemplo
N-etil-N-nitrosoureia (ENU)) Estes agentes
podem causar a mutação tanto de DNA em
replicação como em DNA não-replicante.
Entretanto, um análogo de base nitrogenada pode
somente mutar o DNA quando este análogo é
incorporado durante a replicação do DNA. Cada
uma das classes de mutagênicos químicos têm
efeitos que podem levar a transições, transversões
ou deleções.

Benzopireno, o principal mutagênico presente nos cigarros de tabaco,
em adução ao DNA.

• Agentes metilantes (por exemplo, etil-metanossulfonato (EMS))
• Hidrocarbonetos policíclicos (por exemplo, benzopirenos encontrados na fumaça de motores de combustão)
• Agentes intercalantes de DNA (por exemplo, Brometo de etídio)
• DNA crosslinker (e.g. platina)
• Dano oxidativo causado por espécies reativas de oxigênio
• Radiação
• Radiação Ultravioleta (não ionizante) excita eletróns a um nível de energia mais elevado. As moléculas de
DNA são bons absorvedores de luz ultravioleta, especialmente aquela com comprimento de onda entre 260 e
280 nm. [carece de fontes?] As bases nitrogenadas citosina e timina (A e T), são mais vulneráveis a essas
excitações, que podem modificar as propriedades de pareamento de bases. A luz UV pode induzir que bases
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timinas adjacentes numa sequência de DNA pareiem-se entre si, formando um dímero pesado.
• Radiação ionizante
O DNA possui os chamados "hotspots", locais em que as mutações ocorrem a uma taxa até 100 vezes superior ao
normal. Um "hotspot" pode ocorrer em uma base não usual, como por exemplo numa 5-metilcitosina.
As taxas de mutação também dependem da espécie do organismo. Os biólogos evolucionistas propõem teorias em
que taxas de mutação aumentadas seriam benéficas em algumas situações, por permitirem uma evolução mais rápida
e, consequentemente, uma adaptação acelerada a novos ambientes. Por exemplo, a exposição repetida de bactérias a
antibióticos, e a seleção dos mutantes resistentes, pode resultar na seleção de bactérias que possuam um grande
aumento das taxas de mutação, em comparação com a população original.

Nomenclatura
A nomenclatura de mutações especifica o tipo de mutação e as mudanças de base ou de aminoácidos.
• Substituição de aminoácido - (por exemplo, D111E) A primeira letra representa o código do aminoácido presente
no tipo selvagem, o número é a posição N-terminal do aminoácido, e a segunda letra representa o aminoácido
presente na proteína mutada. Se a segunda letra for "X", qualquer aminoácido pode substituir o tipo selvagem.
• Deleção de aminoácido - (por exemplo, ΔF508) A letra grega Δ (delta) indica uma deleção. A letra se refere ao
aminoácido presente no tipo selvagem e o número é a posição N-terminal que seria ocupada pelo aminoácido
perdido.

Tipos de mutação
Mutação regressiva
Mutação regressiva é uma mudança num par de nucleotídeos numa sequência de DNA que restaura a sequência
original depois de uma mutação pontual e por consequência restaurando o fenótipo original.[4]

Mutação por mudança da matriz de leitura
Uma mutação por mudança da matriz de leitura é uma mutação causada por indels (palavra formada pela fusão de
inserção + deleção) de um número de nucleotídeos diferente de três e seus múltiplos (ex.: 1, 2, 4, 5, 7, etc…) em
uma determinada seqüência de DNA. Devido à fundamentação da expressão gênica ser baseada em um triplete
natural de nucleotídeos (codon), a inserção ou deleção pode perturbar a matriz de leitura, isto é, um único
nucleotídeo alterado modifica toda seqüência de codons a partir da mutação resultando em um produto gênico
completamente diferente do original. Quanto mais inicial for a inserção ou deleção, mais alterado vai ser o produto
gênico.

Mutações não-sinónimas
Mutações não-sinónimas são tipos de mutações pontuais onde um único nucleotídeo é mudado provocando uma
substituição de um aminoácido. Isto por sua vez pode fazer com que a proteína resultante se torne não-funcional.
Tais mutações são responsáveis por doenças como anemia falciforme e esclerose lateral amiotrófica mediada pela
superóxido dismutase(Boillée 2006, p. 39).

Mutação neutral
Uma mutação neutral é aquela que ocorre num codão e que resulta no uso de um aminoácido diferente, mas
quimicamente semelhante. É semelhante a uma mutação silenciosa, onde uma mutação no codão codifica o mesmo
amino-ácido (veja a Hipótese de Wobble); por exemplo, uma mudança de AUU para AUC codifica à mesma leucina,
por isso não ocorre nenhuma mudança discernível (uma mutação silenciosa).
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Mutação sem sentido
Uma mutação sem sentido ou nonsense é uma mutação com mudança da cadeia numa sequência de DNA que
resulta num codão stop prematuro, ou num codão nonsense no mRNA transcrito, possivelmente um truncamento e
muitas vezes uma proteína não-funcional.

Mutações pontuais
Uma mutação pontual, ou substituição, é um tipo de mutação que causa a substituição de um único nucleotídeo por
outro nucleotídeo. Muitas vezes o termo mutação pontual também inclui inserções ou deleções de um único par de
bases (o que tem mais efeitos adversos na sintetização de proteínas porque os nucleotídeos continuam a ser lidos em
tripletos, mas em molduras diferentes - chamada de mutação "frameshift").

Mutações silenciosas
Mutações silenciosas são mutações do DNA que não resultam numa mudança da sequência de aminoácidos de uma
proteína. Elas podem ocorrer numa região não-codificante (fora de um gene ou dentro de um intrão), ou podem
ocorrer dentro de um exão de maneira a não alterar a sequência amino-acídica final. O termo mutação silenciosa é
muitas vezes usado como sendo equivalente a mutação sinónima; no entanto, mutações sinónimas são uma
subcategoria do primeiro, ocorrendo apenas dentro dos exões.

Mutações maléficas
Mudanças no DNA causadas por mutações podem causar erros na sequência das proteínas, criando proteínas partial
ou completamente não-funcionais. Para funcionar correctamente, cada célula depende de milhares de proteínas para
funcionar nos sítios certos nas alturas certas. Quando uma mutação altera uma proteína que tem um papel importante
no corpo, pode resultar numa doença. Uma enfermidade causada por mutações em um ou mais genes é chamado de
doença genética. Contudo, apenas uma pequena percentagem de mutações causa doenças genéticas; a maioria não
tem impacto na saúde. Por exemplo, algumas mutações alteram a sequência de bases de DNA de um gene mas não
mudam a função da proteína produzida por esse gene. Estudos na mosca da fruta Drosophila melanogaster sugerem
que se uma mutação muda de facto uma proteína, esta mudança será provavelmente maléfica, com 70 por cento
destas mutações tendo efeitos negativos e sendo as restantes neutras ou fracamente benéficas.[5]
Se uma mutação estiver presente numa célula germinal, pode dar origem a descendentes portadores dessa mutação
em todas as suas células. Este é o caso de doenças hereditárias. Por outro lado, uma mutação pode ocorrer numa
célula somática de um organismo. Algumas mutações podem estar presentes em todos os descendentes desta célula e
certas mutações podem provocar que a célula se torne maligna, e consequentemente cause cancro.[6]
Muitas vezes, mutações génicas que poderiam provocar uma doença genética são reparadas pelo sistema celular de
reparação do DNA. Cada célula tem um certo número de vias bioquímicas através do qual enzimas reconhecem e
reparam erros no DNA. Como o DNA pode ser danificado ou mutado de diversas maneiras, o processo de reparação
do DNA é uma maneira importante do corpo se proteger de doenças.

Mutações benéficas
Uma muito pequena percentagem de todas as mutações tem na verdade um efeito positivo. Estas mutações levam a
novas versões de proteínas que ajudam o organismo e futuras gerações a adaptar-se melhor a mudanças no seu
ambiente. Por exemplo, uma deleção específica de 32 pares de base no CCR5 humano confere resistência ao HIV a
homozigóticos e atrasa o despoletar do SIDA em heterozigóticos.[7] A mutação CCR5 é mais comum em pessoas
com ascendência europeia. Uma teoria para a etiologia da relativa alta frequência do CCR5-Δ32 na população
europeia é que esta confere resistência à peste bubónica que flagelou a Europa em meados do Século XIV. Pessoas
que tinham esta mutação foram capazes de sobreviver à infecção; por isso, a sua frequência na população
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aumentou.[8] Isso pode também explicar porque esta mutação não se encontra em África, que não foi afectada pela
peste bubónica. Uma teoria mais recente diz que pressão selectiva na mutação CCR5 Delta 32 foi causada pela
varíola em vez da peste bubónica.[9]
Outros genes influenciam o desenvolvimento do corpo. Por exemplo, alelos diferentes na via da miostatina
influenciam a força de uma pessoa, uma vez que estes genes controlam o desenvolvimento muscular.[10]

Ligações externas
• Central Locus Specific Variation Database no Institute of Genomics and Integrative Biology [11]
• O capítulo sobre mutações no livro de Biologia no Wikibooks [12]
• Examplos de mutações benéficas [13]
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Seleção natural (AO 1945: Selecção natural) é um processo da evolução proposto por Charles Darwin para explicar
a adaptação e especialização dos seres vivos conforme evidenciado pelo registro fóssil. Outros mecanismos de
evolução incluem deriva genética, fluxo gênico e pressão de mutação.
O conceito básico de seleção natural é que características favoráveis que são hereditárias tornam-se mais comuns
em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem, e que características desfavoráveis que
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são hereditárias tornam-se menos comuns. A seleção natural age no fenótipo, ou nas características observáveis de
um organismo, de tal forma que indivíduos com fenótipos favoráveis têm mais chances de sobreviver e se reproduzir
do que aqueles com fenótipos menos favoráveis. Se esses fenótipos apresentam uma base genética, então o genótipo
associado com o fenótipo favorável terá sua freqüência aumentada na geração seguinte. Com o passar do tempo, esse
processo pode resultar em adaptações que especializarão organismos em nichos ecológicos particulares e pode
resultar na emergência de novas espécies.
A seleção natural não distingue entre seleção ecológica e seleção sexual, na medida em que ela se refere às
características, por exemplo, destreza de movimento, nas quais ambas podem atuar simultaneamente. Se uma
variação específica torna o descendente que a manifesta mais apto à sobrevivência e à reprodução bem sucedida, esse
descendente e sua prole terão mais chances de sobreviver do que os descendentes sem essa variação. As
características originais, bem como as variações que são inadequadas dentro do ponto de vista da adaptação,deverão
desaparecer conforme os descendentes que as possuem sejam substituídos pelos parentes mais bem sucedidos.
Assim, certas caraterísticas são preservadas devido à vantagem seletiva que conferem a seus portadores, permitindo
que um indivíduo deixe mais descendentes que os indivíduos sem essas características. Eventualmente, através de
várias interações desses processos, os organismos podem acabar desenvolvendo características adaptativas mais e
mais complexas.

Princípios gerais
A seleção natural age sobre o fenótipo. O
fenótipo é determinado por um trecho
genômico do indivíduo, conhecido como
genótipo e também pelo ambiente em que o
organismo vive, e as interações entre os
genes e o ambiente. Freqüentemente, a
seleção natural age em características
específicas de um indivíduo e os termos
fenótipo e genótipo são algumas vezes
usados especificamente para indicar essas
características específicas. A maioria das
características são influenciadas pelas
interações de muitos genes, mas algumas
características são governadas por um único
gene nos moldes das Leis de Mendel.
Apesar do avanços da pesquisa ainda existem muitas espécies desconhecidas.
Variações que ocorram em um de muitos
genes que contribuem para uma característica podem ter somente pequenos efeitos no fenótipo, produzindo um
continuum de valores fenótipicos possíveis; o estudo desses padrões de hereditariedade tão complexos é chamado de
genética quantitativa.[1]
Quando organismos morrem em todos os lugares do mundo diferentes em uma população possuem genes diferentes
para a mesma característica, essas variações genéticas são denominadas de alelos. Quando todos os organismos em
uma população compartilham o mesmo alelo para uma característica particular, e esse estado apresente-se estável ao
longo do tempo, se diz que os alelos se fixaram naquela população. É essa variação genética que destaca
características fenotípicas; um exemplo comum é a de que certas combinações de genes para cor dos olhos em
humanos correspondem a genótipos que originam o fenótipo dos olhos azuis.
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Nomenclatura e uso
O termo "seleção natural" apresenta pequenas diferenças de definições em contextos diferentes. Em termos simples,
"seleção natural" é mais freqüentemente definida como operando em características hereditárias, mas pode algumas
vezes referir-se a diferenciais no sucesso reprodutivo de fenótipos independente se esses fenótipos são hereditários.
A seleção natural é "cega" no sentido de que o nível de sucesso reprodutivo é uma função do fenótipo e não se ou até
que âmbito aquele fenótipo é hereditário; seguindo o uso inicial feito por Darwin [2] O termo é freqüentemente usado
para se referir tanto às conseqüências da seleção cega quanto aos seus mecanismos.[3] É algumas vezes útil explicitar
as diferenças entre mecanismos da seleção e seus efeitos; quando essa distinção é importante, cientistas definem
"seleção natural" especificamente como "aqueles mecanismos que contribuem para a seleção de indivíduos que se
reproduzem," sem se importar se a base da seleção é hereditária. Isso é algumas vezes referido como 'seleção natural
fenotípica'.[4]
Características que causam um maior sucesso reprodutivo de um organismo são consideradas como "selecionadas a
favor" enquanto aquelas que reduzem o sucesso são "selecionadas contra". "Selecionar a favor" uma característica
pode resultar na "seleção contra" de outras características correlacionadas que não influenciam diretamente a aptidão
do organismo. Isso também pode ocorrer como um resultado de pleiotropia ou ligação genética.[5]

Mecanismos da seleção natural
O que faz com que uma característica tenha mais probabilidade de permitir a sobrevivência de seu portador depende
muito de fatores ambientais, incluindo predadores da espécie, fontes de alimentos, estresse abiótico, ambiente físico
e assim por diante. Quando membros de uma espécie tornam-se geograficamente separados, enfrentam diferentes
ambientes e tendem a evoluir em diferentes direções - evolução divergente. Após um longo tempo, essas
características poderão ter se desenvolvido em diferentes vias de tal modo que eles não poderão mais se intercruzar,
em um ponto que serão considerados como de espécies distintas. Essa é a razão de uma espécie, por vezes, separar-se
em múltiplas espécies, em vez de simplesmente ser substituída por uma nova (a partir disso Darwin sugeriu que
todas as espécies atuais evoluíram de um ancestral em comum).
Além disso, alguns cientistas especulam que uma adaptação que pode permitir ao organismo ser mais adaptável no
futuro tende a se espalhar mesmo que não proporcione nenhuma vantagem específica a curto prazo. Descendentes
desses organismos serão mais variados e assim mais resistentes à extinção por catástrofes ambientais e eventos de
extinção. Isso foi proposto como um dos motivos para o surgimento dos Mammalia. Embora essa forma de seleção
seja possível (ainda que altamente discutível), ela deve desempenhar um papel mais importante nos casos em que a
seleção por adaptação é contínua. Por exemplo, na hipótese da Rainha de Copas, sugere-se que o sexo deve ter
evoluído de modo a auxiliar os organismos a se adaptarem contra parasitas.
A seleção natural pode ser expressa como a seguinte lei geral (tirada da conclusão de A Origem das Espécies):
1.
2.
3.
4.
5.

SE há organismos que se reproduzem e...
SE os descendentes herdam as características de seus progenitores e...
SE há variação nas características e...
SE o ambiente não suporta todos os membros de uma população em crescimento,
ENTÃO aqueles membros da população com características menos adaptativas (de acordo com o ambiente)
morrerão e...
6. ENTÃO aqueles membros com características mais adaptativas (de acordo com o ambiente) prosperarão.
O resultado é a evolução das espécies.
Deve ser observado que isso é um processo contínuo — ela explica como as espécies mudam e pode explicar tanto a
extinção quanto o surgimento de novas espécies.
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Um exemplo: resistência a antibióticos
Um exemplo bem conhecido da seleção natural em ação é o
desenvolvimento de resistência a antibióticos em microorganismos.
Antibióticos vem sendo usados para lutar contra doenças bacteriais
desde a descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928.
Populações naturais de bactérias contêm, entre seus vastos números de
membros individuais, considerável variação em seu material genético,
primeiramente um resultado de mutações. Quando expostas a
antibióticos, a maioria das bactérias morre rapidamente, mas algumas
podem possuir mutações que as fazem ser um pouco menos suscetíveis
aos efeitos dos antibióticos. Se a exposição aos antibióticos for curta,
esses indivíduos irão sobreviver ao tratamento. Essa eliminação
seletiva de indivíduos mal-adaptados de uma população é seleção
natural.
Essas bactérias sobreviventes irão se reproduzir novamente,
produzindo a próxima geração. Devido à eliminação dos indivíduos
mal-adaptados na geração anterior, essa população conterá mais
bactérias que apresentam algum tipo de resistência contra os
antibióticos. Ao mesmo tempo, novas mutações ocorrem, contribuindo
com novas variações genéticas às já existentes variações genéticas.
Mutações espontâneas são raras, e mutações vantajosas são ainda mais
raras. Entretanto, populações de bactéria são grandes o suficiente para
que alguns indivíduos apresentem mutações benéficas. Se uma nova
mutação reduz a suscetibilidade a um antibiótico, esses indivíduos têm
mais chance de sobreviver quando novamente confrontados com
antibióticos. Dado tempo suficiente, e repetidas exposições ao
antibiótico, uma população de bactérias resistentes a antibióticos terá
emergido.

Representação esquemática de como resistência
antibiótica é aumentada por seleção natural. A
sessão superior representa uma população de
bactérias antes de serem expostas a antibióticos.
A sessão do meio mostra a população diretamente
exposta, a fase em que a seleção ocorre. A última
sessão mostra a distribuição da resistência em
uma nova geração de bactérias. A legenda indica
os níveis de resistência dos indivíduos.

O uso (e mau uso) indiscriminado de antibióticos tem resultado em um
aumento na resistência microbial a antibióticos no uso clínico, ao ponto de que a Staphylococcus aureus resistente à
meticilina (SARM) tem sido descrita como multiresistente devido à ameaça que ele apresenta para a saúde e sua
relativa invulnerabilidade às drogas existentes.[6] Respostas estratégicas tipicamente incluem o uso de antibióticos
diferentes, e mais resistentes; entretanto, novas variantes da SARM recentemente emergiram e são resistentes até a
essas drogas.[7] Isso é um exemplo do que veio a ser conhecido como corrida armamentista evolucionária, na qual
uma bactéria continua desenvolvendo variantes que são menos suscetíveis a antibióticos, enquanto pesquisadores
médicos continuam desenvolvendo novos antibióticos que podem matá-las. Uma situação similar ocorre com a
resistência a pesticidas em plantas e insetos. Corridas armamentistas não são necessariamente induzidas pelo
homem; um exemplo bem documentado envolve a elaboração dos caminhos para o Rna de Interferência em plantas
como um meio de imunidade inata contra vírus.
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Alcance da seleção natural
Darwin esboçou sua teoria primeiramente em dois manuscritos não publicados escritos em 1842 e 1844, sendo mais
completamente desenvolvido em A Origem das Espécies, em especial, Capítulo 4, ou seja, A seleção natural ou a
perseverança do mais capaz. Nesse capítulo ele escreveu:
Pode-se dizer que a seleção natural realiza seu escrutínio dia a dia, hora a hora, pelo mundo, de qualquer
variação, mesmo as mais sutis; rejeitando aquelas que são ruins e preservando e fazendo prosperar todas as
que são boas; trabalhando silenciosa e imperceptivelmente, onde e quando surgir a oportunidade na melhora
de cada ser orgânico em relação a suas condições orgânicas e inorgânicas de vida. Não vemos nada desse lento
progresso, até que os ponteiros do relógio das eras tenham marcado um longo lapso de tempo e assim tão
imperfeita é a nossa visão sobre o profundo passo das eras geológicas que tudo o que podemos ver é que as
formas de vida são agora diferentes daquelas que existiam antes.
Darwin termina seu livro com uma passagem freqüentemente citada: "Há grandiosidade nesse modo de ver a vida,
com suas diversas forças, tendo surgido a partir de umas poucas formas de vida ou de uma única; e que, enquanto
este planeta tem orbitado de acordo com as leis fixas da gravidade, de um início tão simples infinitas formas mais
belas e maravilhosas evoluíram, e continuam a evoluir."

Desenvolvimento histórico
Teorias pré-darwinianas
Vários filósofos antigos expressaram a idéia de que a
Natureza produzia uma grande variedade de criaturas,
aparentemente de forma aleatória, e que somente as
criaturas que conseguiam prover-se e reproduzir-se
com sucesso sobreviveriam; exemplos bem conhecidos
incluem Empédocles[8] e seu sucessor intelectual
Lucrécio[9] , enquanto idéias relacionadas foram
posteriormente refinadas por Aristóteles[10] . Outro
componente importante da seleção natural, a luta pela
sobrevivência, foi primeiramente descrita por al-Jahiz
no século IX.[11] [12] Tal argumento clássico foi
re-introduzido no século XVIII por Pierre Louis
Maupertuis[13] e outros, incluindo o avô de Charles
Darwin, Erasmus Darwin. Entretanto, esses precursores
tiveram pouca influência na trajetória do pensamento
evolucionário depois de Charles Darwin.
Até o início do século XIX, a visão predominante nas
sociedades ocidentais era de que diferenças entre
indivíduos de uma espécie era um afastamento
A teoria moderna da seleção natural deriva do trabalho de Charles
desinteressante do Ideal platônico (ou typos) de tipos
Darwin, no século XIX.
criados. Entretanto, a teoria do uniformitarismo na
geologia promovia a idéia de que forças simples e fracas poderiam atuar constantemente por longos períodos de
tempo para produzir mudanças radicais na paisagem da Terra; o sucesso dessa teoria chamou à atenção a vasta escala
de tempo geológico e tornou plausível a idéia de que pequenas, virtualmente imperceptíveis mudanças em sucessivas
gerações poderiam produzir conseqüências na escala de diferenças entre as espécies. Evolucionista do início do
século XIX, Jean-Baptiste Lamarck sugeriu a hereditariedade de caracteres adquiridos como um mecanismo para a
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mudança evolucionária; características adaptativas adquiridas por um organismo durante sua vida poderiam ser
herdadas pela progênie do organismo, causando uma transmutação de espécies.[14] Essa teoria veio a ser conhecida
como Lamarckismo e foi uma influência nas ideías não-genéticas do biólogo soviético stalinista Trofim Lysenko.[15]

Hipótese de Darwin
Entre 1842 e 1844, Charles Darwin esboçou sua teoria da evolução por meios de seleção natural como uma
explicação para a adaptação e especiação. Ele definiu a seleção natural como um "princípio no qual cada pequena
variação [ou característica], se benéfica, é preservada".[16] O conceito era simples mas poderoso: indivíduos mais
aptos ao ambiente têm mais chances de sobreviver e reproduzir-se[17] E enquanto existir algum tipo de variação entre
eles, ocorrerá uma inevitável seleção de indivíduos com as variações mais vantajosas. Se as variações são
hereditárias, um diferencial no sucesso reprodutivo irá acarretar uma evolução progressiva de uma dada população
particular de uma espécie, e populações que evoluem ficando suficientemente diferentes, podendo acabar se tornando
espécies diferentes.
As idéias de Darwin foram inspiradas pelas observações que ele havia feito na Viagem do Beagle, e pelas teorias
econômicas de Thomas Malthus, que notou que a população (se não supervisionada) crescia exponencialmente
enquanto que o suprimento de comida só crescia linearmente; logo limitações inevitáveis de recursos acarretariam
implicações demográficas, levando a uma "luta pela sobrevivência", na qual somente o mais apto sobreviveria. Uma
vez que a teoria foi formulada, Darwin foi meticuloso em arregimentar e refinar evidências, compartilhando suas
idéias somente com poucos amigos; ele foi inspirado a publicar suas idéias depois que o jovem naturalista Alfred
Russel Wallace concebeu independentemente o princípio (de seleção natural) e o descreveu em uma carta para
Darwin. Os dois resolveram apresentar dois pequenos ensaios a Sociedade Linneana anunciando uma co-descoberta
do princípio em 1858;[18] Darwin publicou um relato mais detalhado de suas evidências e conclusões em seu A
Origem das Espécies de 1859. Na sexta edição da Origem das Espécies Darwin reconheceu que outros notavelmente William Charles Wells em 1813, e Patrick Matthew em 1831 – que haviam desenvolvido teorias
similares, mas não as haviam apresentado completamente em publicações científicas notáveis.
Darwin pensava na seleção natural por uma analogia com a maneira pela qual os fazendeiros selecionavam sua
plantação ou seu gado para reprodução, o que ele chamava de seleção artificial; em seus primeiros manuscritos ele se
referia a uma 'Natureza' que iria fazer a seleção. Naquela época, outros mecanismos de evolução como evolução por
deriva genética não haviam ainda sido explicitamente formulados, e Darwin percebeu que a seleção era somente uma
parte da história: "Eu estou convencido que [isso] tem sido o principal, mas não o meio exclusivo das
modificações"[19] Para Darwin e seus contemporâneos, a seleção natural eram essencialmente sinônimo a evolução
por seleção natural. Após a publicação da "A Origem das Espécies", pessoas instruídas geralmente aceitavam que a
evolução havia ocorrido de alguma forma. Entretanto, a seleção natural permaneceu um mecanismo controverso,
parcialmente porque era visto como muito fraco para explicar todo o escopo das características observadas nos
organismos vivos, e parcialmente porque até os que apoiavam a evolução frustravam-se com a sua natureza
não-guiada e não-progressiva,[20] uma resposta que tem sido caracterizada como o principal impedimento para a
aceitação da idéia.[21] Entretanto, alguns pensadores entusiasticamente abraçaram o Darwinismo; após ler Darwin,
Herbert Spencer introduziu o termo sobrevivência dos mais aptos, que se tornou um resumo popular da teoria.
Embora a frase ainda seja usada por não-biólogos, biólogos modernos evitam-na devido a sua tautologia, se aptos for
interpretado como algum tipo de funcionalidade superior e também porque é aplicada a indivíduos ao invés de ser
considerada como uma quantidade média sobre as populações.[22] Em uma carta a Charles Lyell em setembro de
1860, Darwin arrepende-se de usar o termo 'Seleção Natural', preferindo o termo 'Preservação Natural'.[23]

145

Selecção natural

Síntese evolutiva moderna
Somente após a integração de uma teoria da evolução com uma complexa apreciação estatística das leis
(redescobertas) de hereditariedade de Mendel foi que a seleção natural se tornou geralmente aceita por cientistas. O
trabalho de Ronald Fisher (que desenvolveu a linguagem matemática e a seleção natural nos termos essenciais dos
processos genéticos)[3] , J. B. S. Haldane (que introduziu o conceito de 'custo' da seleção natural)[24] , Sewall Wright
(que elucidou a natureza da seleção e da adaptação)[25] , Theodosius Dobzhansky (que estabeleceu a idéia de que
mutações, ao criarem diversidade genética, supriam o material bruto para a seleção natural)[26] , William Hamilton
(que concebeu a seleção parentada), Ernst Mayr (que reconheceu a importância chave do isolamento reprodutivo
para a especiação)[27] e de muitos outros formou a síntese evolucionária moderna, cimentando a seleção natural
como a fundação da teoria evolucionária, o que permanece até hoje. Darwin observou vários fatos, na viagem que
fez em 1835, para Arquipélago de Galápagos.Ficou impressionado com a variedades de seres vivos e observou que a
vida estava sempre evoluindo, e mudando ,originando essa grande variedade.Depois de 20 anos estudando sua
anotações e amostras, observou que havia variações entre as populações de uma mesma espécie,nas diferentes ilhas ,
e que as condições do ambiente de cada ilha também variavam.Alguns exemplos são as tartarugas da Ilhas Espanõla
, Pinta e ilhas mais áridas , que para se alimentarem de diferentes tipos de plantas, de suas respectivas ilhas têm um
diferente formato da carapaça, : As tartarugas habitantes das Ilhas Espanõla e Pinta apresentam, logo acima do
pesoço, projeções mais elevadas em suas carapaças (com formato de sela). Já, nas ilhas mais áridas, as tartarugas não
apresentam essa projeções, alimentando-se de plantas mais baixas.

Conversão gênica enviesada
Recentemente, pesquisas conduzidas por um grupo de cientistas na Universidade de Uppsala, comparando o genoma
humano com os de outros primatas, sugerem a existência de um processo que, ao contrário da seleção natural, não
privilegiaria as mutações genéticas por seu benefício adaptativo[28] .
Este processo, denominado BGC (do ingês Biased genic conversion Conversão gênica enviesada), seria o
responsável pela aceleração na evolução de determinados genes em detrimento de outros, independentemente de
serem benéficos ou não, contrariando a visão darwinista tradicional[28] .

Impacto da teoria
Talvez a proposta mais radical da teoria de Darwin da evolução por seleção natural seja que "formas elaboradamente
construídas, tão diferentes umas das outras, e interdependentes de uma forma tão complexa" evoluíram a partir das
formas mais simples de vida por uns poucos princípios simples. Essa proposta fundamental inspirou alguns dos mais
ardorosos defensores — e provocou a mais profunda oposição.
Em seu modelo explicativo, a seleção natural não precisa de uma intervenção divina como variável independente, o
que provoca reação de diversos grupos religiosos.
Além disso, muitas teorias de Seleção artificial foram propostas sugerindo que os fatores de aptidão econômica e
social atribuídos por outros seres humanos ou por seu ambiente construído são de certa forma biológicos ou
inevitáveis - Darwinismo social. Outros sustentam que houve uma evolução de sociedades análoga àquela das
espécies. As idéias de Darwin, juntamente com as de Freud, Adam Smith e Marx, são consideradas por muitos
historiadores como tendo uma profunda influência no pensamento do século XIX e desafiado as escolas de
pensamento racionalista e o fundamentalismo religioso que prevaleciam na Europa.
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Especiação é o processo evolutivo pelo qual as espécies vivas se formam. Este processo pode ser uma transformação
gradual de uma espécie em outra (anagênese) ou pela divisão de uma espécie em duas por cladogênese. Há quatro
modos principais de especiação: a especiação alopátrica, simpátrica, parapátrica e peripátrica. A especiação pode
também ser induzida artificialmente, através de cruzamentos seleccionados ou experiências laboratoriais.

Especiação natural
Todos os modos de especiação já ocorreram na Natureza, embora a importância relativa de cada um na formação da
biodiversidade actual ainda seja amplamente debatida na comunidade científica.
Actualmente, também não há consenso sobre a taxa a que eventos de especiação acontecem na escala geológica.
Uma visão partilhada por muitos biólogos evolutivos é que o número de eventos de especiação tem se mantido
constante ao longo do tempo. Uma posição contrastante foi inicialmente proposta por Niles Eldredge e Stephen Jay
Gould. Ela defende que as espécies se mantiveram relativamente estáveis durante longos períodos de tempo,
pontuado por períodos de tempo relativamente curtos quando a especiação ocorre. Esta visão é conhecida pela teoria
dos equilíbrios pontuados.
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Mecanismo da especiação
A especiação se inicia quando uma subpopulação de uma espécie se isola geograficamente, altera o seu nicho
ecológico ou o seu comportamento, de maneira que fique isolada reprodutivamente do restante da população daquela
espécie. Esta subpopulação, ao se isolar e sofrer mutações cumulativas que alteram, com o passar do tempo, o seu
genótipo e, consequentemente, sua relação com o meio, ou seja, a expressão fenotípica deste.

Alopatria
Durante a especiação alopátrica, a
população inicial divide-se em duas
populações alopátricas (geograficamente
isoladas) devido, por exemplo, a
fragmentação do habitat pelo aparecimento
de uma cadeia montanhosa. As populações
assim isoladas vão se diferenciar genotipica
e/ou fenotipicamente quer por as populações
estarem sujeitas a pressões selectivas
diferentes ou por factores aleatórios como a
deriva genética. Após um certo tempo,
quando as barreiras ao contacto entre as
populações desaparecem, os indivíduos que
faziam parte da mesma espécie voltam a se
encontrar, agora, evoluídos o suficiente para
estarem reproductivamente isolados ou já
não serem capazes de trocar genes entre si.
Comparação de especiação por alopatria, peripatria, parapatria e simpatria.

Peripatria
A especiação peripátrica é um tipo especial de especiação alopátrica ou parapátrica, em que uma das populações
isoladas é bastante menor do que a outra. Nestes casos, como a população é pequena, mecanismos como a deriva
genética ou o efeito fundador são mais importantes, pois populações pequenas sofrem frequentemente do efeito de
gargalo.

Parapatria
Na especiação parapátrica, não há separação geográfica completa entre as duas populações isoladas. Isso implica que
algum fluxo génico pode ocorrer. Indivíduos das duas populações podem entrar em contacto ou mesmo atravessar a
barreira de tempos a tempos, embora híbridos tenham uma viabilidade reduzida, levando eventualmente ao reforço
das barreiras à reprodução.

Simpatria
Na especiação simpátrica, as populações divergem quando ainda ocupam a mesma área. Este tipo de especiação pode
ocorrer muitas vezes em insetos que se tornam dependentes de plantas hospedeiras diferentes numa mesma área. Um
outro mecanismo que permite a especiação simpátrica é a poliploidia. Nem todos os organismos poliplóides estão
reproductivamente isolados das espécies parentais. Por isso, a duplicação do número de cromossomas não leva
necessariamente ao cessar do fluxo génico entre os recém-criados poliplóides e os seus parentais diplóides.
Hibridação entre duas espécies diferentes pode levar, por vezes, a fenótipos diferentes. Este fenótipo poder ser mais
viável do que as linhagens parentais. Nesse caso, a selecção natural pode favorecer os indivíduos híbridos.
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Eventualmente, se o isolamento reproductivo for alcançado, isto levará ao aparecimento de uma nova espécie. No
entanto, o isolamento reproductivo entre híbridos e os seus pais é muito difícil de alcançar e por isso a especiação
por hibridação é considerada um caso muito raro.

Tipos de isolamentos reprodutivos
Em alguns casos o isolamento reprodutivo pode ocorrer
antes da fecundação, sendo chamado de isolamento
reprodutivo pré-zigótico . Nesse caso pode ocorrer
(dentre outros fatores) por:
• Mudança de Comportamento (etológico)- O
comportamento de um dos sexos não é
compreendido pelo outro sexo, por exemplo no
momento da corte.
• Habitat - Duas populações ocupam a mesma região,
mas tem habitats diferentes. Estas duas populações
estão isoladas e não trocarão genes entre si.
• Inadequação Anatômica (morfológica)- Todo o
indivíduo e/ou seus órgãos reprodutivos se alteram a
ponto de não se adequarem fisicamente à ocorrência
do ato sexual.
• Mudança no ciclo reprodutivo- Ciclos reprodutivos
não se ajustam, impedindo o sucesso da reprodução.

Primeiro esboço de uma árvore evolutiva feito porCharles Darwin no
seu livro First Notebook on Transmutation of Species (1837)

Em outros casos o isolamento reprodutivo é atingido
após a fecundação - Pós-zigótico - onde o desenvolvimento do zigoto é inviável, ou se ocorrer esse desenvolvimento
a progênie pode ser frágil e morrer rapidamente ou ainda ser infértil. Essa falta de sucesso na reprodução configura
uma alteração importante na carga gênica dos envolvidos, a ponto de ocasionar a falta de estabilização necessária
na(s) formação(ões) do(s) novo(s) indivíduo(s) gerado(s)- Inviabilidade da progênie - Infertilidade da prole, portanto
aqueles que geraram o indivíduo não são da mesma espécie.

Reforço do isolamento reprodutivo
Reforço é um processo através do qual a selecção natural aumenta o isolamento reproductivo. Pode ocorrer quando
duas populações da mesma espécie estão separadas e voltam a estar em contacto. Se o seu isolamento reprodutivo
fosse completo, então elas já seriam duas espécies separadas. Se o isolamento reproductivo é incompleto, então
acasalamentos posteriores darão origem a híbridos, que podem ou não ser férteis. Se os híbridos forem inférteis, ou
menos aptos que os antecessores, então haverá cada vez mais isolamento reprodutivo. Se, pelo contrário, os híbridos
forem mais aptos que os seus pais, então as populações tenderão a fundir-se perdendo-se a diferenciação entre elas.
O reforço é preciso tanto para especiação parapátrica como simpátrica. Sem reforço, a área geográfica onde existe
contacto entre as formas da mesma espécie, chamada de zona híbrida, não se desenvolverá como a fronteira entre
diferentes espécies. E também, sem reforço, os intercruzamentos não serão restritos.
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Especiação artificial
Espécies novas foram criadas por selecção de animais de pecuária, mas as datas iniciais e os métodos usados para dar
origem a tais espécies não são claros. Por exemplo, a ovelha doméstica (Ovis aris) foi criada através de hibridação, e
já não produz descendentes férteis com o muflão (Ovis orientalis), que é uma das espécies que lhe deu origem.[1]
Gado domesticado, por outro lado, ainda pode ser considerado como a mesma espécie que várias variedades de gado
selvagem, porque conseguem produzir descendentes férteis com estas variedades.[2]
A criação de novas espécies em laboratório que melhor foi documentada, realizou-se no fim dos anos 80 por William
Rice e G.W. Salt. Estes cientistas criaram mosquinha-da-fruta, Drosophila melanogaster, usando um labirinto com
três escolhas diferentes tais como escuro/claro e seco/molhado. Cada geração era colocado no labirinto, e o grupo de
moscas que saía em duas das oito possíveis saídas eram separadas para procriar dentro do seu próprio grupo. Após
trinta e cinco gerações, os dois grupos e os seus descendentes não conseguiam procriam entre eles, mesmo quando
essa era a única oportunidade de se reproduzir.[3]
Diane Dodd também foi capaz de demonstrar especiação alopátrica por isolamento reproductivo em Drosophila
pseudoobscura após apenas oito gerações usando diferentes tipos de comida, amido e maltose.[4] A experiência de
Dodd tem sido facilmente replicada por outros, incluindo outras espécies de moscas da fruta e alimentos.[5]

A experiência com Drosophila realizada por Diane Dodd em 1989.

A história destas experiências está descrita em Rice & Hostert (1993).[6]

Genética
Especiação por hibridação
Hibridação entre duas espécies leva por vezes ao aparecimento de fenótipos diferentes. Este fenótipo pode estar
melhor adaptado do que as linhagens parentais e por isso, a selecção natural pode favorecer estes indivíduos.
Eventualmente, se for alcançado o isolamento reproductivo, pode levar a uma espécie diferente. No entanto,
isolamento reproductivo entre os híbridos e os seus parentais é particularmente difícil de alcançar e por isso a
especiação por hibridação é considerado um evento raro. A espécie Anas oustaleti (agora extinta) originou de
especiação por hibridação.
Quando a hibridação que leva a especiação não resulta numa mudança do número de cromossomas chama-se
especiação por hibridação homoplóide. É considerado muito raro mas já foi demonstrado em borboletas do género
Heliconius[7] e em girassóis. Especiação poliplóide, que envolve mudanças no número de cromossomas, é um
fenómeno mais comum, especialmente em plantas.
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Transposição de genes como causa de especiação
Theodosius Dobzhansky, que estudou mosquinhas-da-fruta nos primórdios da investigação em genética nos anos 30,
especulou que partes do genoma que mudam de um sítio para o outro podem provocar a separação de uma espécie
em duas. Ele esquematizou como seria possível para secções de um cromossoma de se relocalizarem num genoma.
Estas secções móveis podem causar esterilidade em híbridos inter-específicos, o que pode actuar como
impulsionador de especiação. Em teoria, a ideia parecia boa, mas houve um longo debate entre os cientistas sobre se
isto realmente aconteceria na Natureza. Eventualmente, uma teoria concorrente que envolvia a acumulação gradual
de mutações foi demonstrada tão frequentemente em meios naturais que geneticistas ignoraram a hipótese dos genes
móveis.[8]
No entanto, pesquisa recentes mostraram que genes que saltam de um cromossoma para outro podem contribuir para
o nascimente de uma nova espécie.[9] Isto valida o mecanismo de isolamento reproductivo, que é um elemento
essencial da especiação.[10]

Especiação no Homem
Os seres humanos têm semelhanças genéticas com chimpanzés e gorilas, o que sugere antepassados comuns. Uma
análise de derivação genética e recombinação sugeriu que o ancestral comum mais próximo entre o homem e o
chimpanzé sofreu especiação (por cladogênese) há 4,1 milhões de anos, formando duas novas espécies que, através
de caminhos evolutivos diferentes, deram origem aos indivíduos atuais.[11]
[1] Hiendleder S., et al. (2002) "Molecular analysis of wild and domestic sheep questions current nomenclature and provides evidence for
domestication from two different subspecies" Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 269:893-904
[2] Nowak, R. (1999) Walker's Mammals of the World 6th ed. (Baltimore: Johns Hopkins University Press)
[3] Rice, W.R. and G.W. Salt. (1988). "Speciation via disruptive selection on habitat preference: experimental evidence". The American
Naturalist 131: 911-917.
[4] Dodd, D.M.B. (1989) "Reproductive isolation as a consequence of adaptive divergence in Drosophila pseudoobscura." Evolution
43:1308–1311.
[5] Kirkpatrick, M. and V. Ravigné (2002) "Speciation by Natural and Sexual Selection: Models and Experiments" The American Naturalist
159:S22–S35 DOI (http:/ / www. journals. uchicago. edu/ cgi-bin/ resolve?id=doi:10. 1086/ 338370)
[6] W.R. Rice and E.E. Hostert. (1993). "Laboratory experiments on speciation: What have we learned in forty years?". Evolution 47: 1637-1653.
[7] J.; Salazar, C.A., Bermingham, E., Salcedo, C., Jiggins, C.D. , Linares, M.. (2006) "Speciation by hybridization in Heliconius butterflies".
Nature.
[8] (http:/ / www. rochester. edu/ news/ show. php?id=2603)
[9] Masly, John P., Corbin D. Jones, Mohamed A. F. Noor, John Locke, and H. Allen Orr. (September 2006). " Gene Transposition as a Cause of
Hybrid Sterility in Drosophila (http:/ / www. sciencemag. org/ cgi/ content/ short/ 313/ 5792/ 1448)". Science 313 (5792): pp. 1448-1450.
[10] Minkel, J.R. (September 8, 2006) "Wandering Fly Gene Supports New Model of Speciation" (http:/ / www. sciam. com/ article.
cfm?chanID=sa003& articleID=000A84DB-CA3B-1501-8A3B83414B7F0000) Science News
[11] Hobolth A, Christensen OF, Mailund T, Schierup MH (2007) "Genomic Relationships and Speciation Times of Human, Chimpanzee, and
Gorilla Inferred from a Coalescent Hidden Markov Model." (http:/ / genetics. plosjournals. org/ perlserv/ ?request=get-document& doi=10.
1371/ journal. pgen. 0030007) PLoS Genet 3(2): e7 (doi:10.1371/journal.pgen.0030007)
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Filogenia
Filogenia (ou filogênese) (grego: phylon = tribo, raça e genetikos = relativo à gênese = origem) é o termo
comumente utilizado para hipóteses de relações evolutivas (ou seja, relações filogenéticas) de um grupo de
organismos, isto é, determinar as relações ancestrais entre espécies conhecidas (ambas as que vivem e as extintas).
Sistemática Filogenética, proposta por Willi Hennig, é o estudo filogenético desses grupos, geralmente com a
finalidade de testar a validade de grupos e sua taxonomia. De acordo com esta abordagem, somente são aceitos como
naturais os grupos comprovadamente monofiléticos. A Sistemática Filogenética é uma base sobre a qual diversos
métodos foram desenvolvidos, dos quais o dominante atualmente é a Cladística.
Comumente métodos usados para deduzir filogênese incluem máxima parcimônia, máxima verossimilhança, e
Inferência Bayesiana utilizando o algoritmo MCMC (Monte Carlo em Cadeias de Markov). Métodos baseados em
distância constroem árvores baseadas em semelhança global que é assumida freqüentemente e que aproxima relações
filogenéticas. Todos os métodos, com exceção da parcimônia, dependem de um modelo matemático implícito ou
explícito que descreve a evolução dos caráters observados nas espécies analisadas, e é normalmente usado para
filogenia molecular onde os nucleotídeos alinhados são considerados caráters.
Na parte final do século XIX, a teoria da recapitulação, ou a lei biogenética de Haeckel foi amplamente aceita. Esta
teoria foi expressa como a "ontogenia recapitula a filogenia", isto é, o desenvolvimento de um organismo reflete
exatamente o desenvolvimento evolucionário das espécies. Esta teoria perdeu apoiantes no início do século XX por
ser incompatível com a evolução e com a genética, estabelecidas por Charles Darwin e Gregor Mendel,
respectivamente.

Filogenias Moleculares
Organismos podem herdar genes de dois modos: através de transferência vertical, dos progenitores para a prole, ou
por transferência lateral, na qual genes migram para organismos sem parentesco definido, um fenômeno comum em
Procariontes. Carl Woese propôs a teoria de três domínios de vida (Eubacteria, Archaea e Eucariontes) baseado na
descoberta de que os genes que codificam RNAr são antigos e se distribuíram em cima de todas as linhagens de vida
com pequenas ou nenhuma transferência lateral. Portanto, RNAr são comumente usados como relógios moleculares
para reconstruir filogenias. Isto foi particularmente útil para a filogenia de microorganismos para os quais o conceito
de espécies não se aplica e que são muito morfologicamente simples ser classificado baseado em características
fenótipicas.

Amostragem de taxa
Devido ao desenvolvimento de técnicas de biologia comparada, incluindo a biologia molecular, ficou possível
comparar grandes quantidades de dados morfológicos, ecológicos e comportamentais com a informação proveniente
do DNA ou sequências de aminoácidos. Os caracteres observados são codificados em uma matriz e, a partir de uma
série de premissas (a mais fundamental delas sendo que grupos que compartilham características iguais devem
possuir uma origem evolutiva comum), são gerados diagramas por vezes chamados de filogenias ou árvores
filogenéticas (que na verdade são representações gráficas de uma hipótese sobre as relações evolutivas dos grupos
analisados). Quando um grupo de organismos (clado) apresenta uma origem em comum, é considerado natural.
Quando esse grupo representa um táxon reconhecido, esse táxon é considerado válido ou natural.
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Ligações externas
• Willi Hennig Society [1]
• Tree of Life Web Project [2]
• Filogenetica.org: Plataforma de divulgación para la comunidad filogenética en Español [3]

Referências
[1] http:/ / www. cladistics. org
[2] http:/ / tolweb. org
[3] http:/ / www. filogenetica. org
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A Cladística (gr.cl. κλάδος= ramo) é um método de análise das relações evolutivas entre grupos de seres vivos, de
modo a obter a sua "genealogia".
Foi Willi Hennig, nascido em Dürrhennersdorf a 20 de Abril de 1913, quem desenvolveu as idéias que levariam à
criação da Cladística, apresentando-as de forma sumária na sua obra "Grundzüge einer Theorie der Phylogenetischen
Systematik" (Hennig, 1950).
Usada pelos investigadores há mais de 50 anos, somente nos últimos vinte anos tornou-se popular e utilizada de
forma quase universal. A Cladística se assenta no princípio fundamental de que os organismos devem ser
classificados de acordo com as suas relações evolutivas e que a forma de descobrir essas relações é analisando aquilo
que se designa como caracteres ancestrais ("primitivos") e caracteres derivados ("evoluídos").
Ela se diferencia das outras correntes de sistemática por usar apenas caracteres derivados (apomórficos) que ocorrem
em mais de um grupo - ou seja, estados primitivos de caracteres (plesiomorfias) não podem ser usados para definir
grupos, e caracteres derivados que ocorrem em um único grupo (autapomorfias) não entram na análise. Uma das
dificuldades é identificar qual é efetivamente o estado plesio- e apomófrfico de um caracter, e isso pode ser feito de
duas formas principais: inferindo diretamente, por dados paleontológicos, sobre o estado primitivo, ou usando na
análise "um grupo-irmão externo" ("outgroup"), próximo aos grupos estudados mas ainda assim claramente distinto
deles. Por exemplo, as briófitas poderiam ser usadas como grupo externo em uma análise cladística de pteridófitas,
gimnospermas e angiospermas.
Os caracteres ancestrais são as características dos seres vivos (plantas ou animais) que todos os elementos de um
dado grupo possuem. Por exemplo, o carácter "quatro membros" é ancestral nos mamíferos, os quais herdaram este
carácter do seu ancestral comum (possivelmente um proto-mamífero ou, alternativamente, um réptil semelhante a
um mamífero). No entanto, estes caracteres ancestrais não são úteis na análise das relações dos organismos de um
determinado grupo já que, se se tentar elaborar uma análise dos mamíferos, esse carácter não nos servirá de nada se
procuramos saber qual espécie se relaciona com qual. Para os biólogos que utilizam a cladística esses caracteres
designam-se plesiomórficos e quando esse carácter é partilhado por todos os membros do grupo a que pertencem,
designam-se simplesiomórfico.
Quanto aos caracteres derivados ("evoluídos", etc.) designam-se apomorfias e, se pertencem apenas ao grupo a ser
estudado, denominam-se autapomorfias. Por exemplo, o carácter obrigatório "bípede" (deslocação sobre dois
membros) é uma característica dos hominídeos (Homem), que não é partilhada com os demais primatas (macacos,
etc.), tratando-se de uma autapomorfia. Se, por outro lado, o carácter derivado serve para unir dois grupos,
designa-se como sinapomórfico (sinapomorfia) como é o caso do carácter "perda de cauda" que une o grupo do
Homem com o grupo dos Grandes Macacos (gorila, orangotango e chimpanzé). Esta sinapomorfia distingue o
Homem e os Grandes Macacos do grupo parente mais próximo, o dos Macacos (macaco-aranha, etc.).
Um grupo definido por um conjunto de sinapomorfias (sinapomorfia) (estados derivados de caracteresκ que ocorrem
em todos os membros do grupo) é considerado monofilético, ou seja, inclui todos os descendentes de um ancestral
comum. Já um grupo que pode ser definido apenas por um conjunto de características plesio- e apomórficas é
considerado parafilético, e inclui alguns, mas não todos os descendentes de um ancestral comum. Um exemplo disso
são as gimnospermas, que podem ser definidas pela presença de sementes e ausência de características de
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angiospermas. Finalmente, um grupo polifilético é aquele no qual diferentes membros descendendem de um
diferente ancestral.

Ligações externas
• La Sociedad Willi Hennig [1]
• Tree of Life Web Project [1]
• Filogenetica.org: Plataforma de divulgación para la comunidad filogenética en Español [3]

Referências
[1] http:/ / tolweb. org/ tree/ phylogeny. html

Cladograma
Um cladograma é um diagrama usado em cladística que mostra as
relações ancestrais entre organismos, para representar a árvore da vida
evolutiva. Apesar de terem sido tradicionalmente obtidas
principalmente na base de caracteres morfológicos, sequências de
DNA e RNA e filogenética computacional são agora normalmente
usados para gerar cladogramas.

Cladograma horizontal, com o ancestral (sem
nome) à esquerda.

Cladograma vertical, com o ancestral em cima.

Dois cladogramas verticais, com o ancestral em
baixo.

Filogenética molecular

Filogenética molecular
A filogenética molecular, também conhecida como sistemática molecular, é o uso das estruturas das moléculas
com vista a se ganhar informação sobre as relações evolutivas de um organismo.
O resultado de uma análise filogenética molecular é expressa numa árvore filogenética.

História da filogenética molecular
As bases teóricas da sistemática molecular foram lançadas na década de 1960 através dos trabalhos de Emile
Zuckerkandl, Emanuel Margoliash, Linus Pauling e Walter M. Fitch.[1]
Foram pioneiros na aplicações da sistemática molecular, Charles G. Sibley (aves), Herbert C. Dessauer
(herpetologia) e Morris Goodman (primatas), seguidos por Allan C. Wilson, Robert K. Selander e John C. Avise
(que estudou vários grupos).
O trabalho com recurso a electroforese de proteínas começou cerca de 1956. Apesar de os resultados não terem sido
quantitativos e não mostraram melhorar as classificações morfológicas, providenciaram pistas de que as antigas e
bem aceites classificações (como a das aves) necessitavam de revisões substanciais.
No período de 1974-1986, a hibridação de DNA-DNA era a técnica dominante,[2]

Leitura adicional
• Felsenstein, J. 2004. Inferring phylogenies. Sinauer Associates Incorporated. ISBN 0-87893-177-5.
• Hillis, D. M. & Moritz, C. 1996. Molecular systematics. 2nd ed. Sinauer Associates Incorporated. ISBN
0-87893-282-8.
• Page, R. D. M. & Holmes, E. C. 1998. Molecular evolution: a phylogenetic approach. Blackwell Science,
Oxford. ISBN 0-86542-889-1.
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[1] Edna Suárez-Díaz & Victor H. Anaya-Muñoz (2008) History, objectivity, and the construction of molecular phylogenies. Stud. Hist. Phil.
Biol. & Biomed. Sci. 39:451–468
[2] Ahlquist, Jon E., 1999: Charles G. Sibley: A commentary on 30 years of collaboration. The Auk, vol. 116, no. 3 (July 1999).

Notas
• Este artigo foi inicialmente traduzido do artigo da Wikipédia em inglês, cujo título é «Molecular phylogenetics».

Ligações externas
• NCBI - Systematics and Molecular Phylogenetics (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/primer/phylo.html)
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Biologia evolutiva do desenvolvimento
Biologia evolutiva do desenvolvimento (evolução do desenvolvimento, ou informalmente, em inglês, 'evo-devo')
é um campo da biologia que compara os processos de desenvolvimento de diferentes seres vivos como uma tentativa
de determinar a relação ancestral entre organismos e como os processos de desenvolvimento evoluíram. A
descoberta de genes regulando o desenvolvimento em organismos-modelo permitiu serem feitas comparações com
genes e interações entre genes de organismos aparentados.

Introdução
Durante os anos 80 e os 90 mais dados comparativos de seqüências moleculares entre diferentes tipos de organismos
foram massivamente produzidos e detalharam o entendimento das bases moleculares dos mecanismos de
desenvolvimento que são codificados por esses genes tornou-se mais claro. Biologia evolutiva do desenvolvimento
surgiu em reposta a esses dados.

Desenvolvimento e a origem da novidade
Um dos resultados mais surpreendentes e talvez, contra-intuitivos dessa pesquisa em biologia evolutiva do
desenvolvimento feita nesse período é que tanto a diversidade de planos corporais quanto a morfológica em
organismos de diversos filos não é necessariamente refletida em diversidade similar ao nível de sequências genéticas
controlando o desenvolvimento. De fato, como Gerhart e Kirschner (1997) perceberam, há um aparente paradoxo:
"quando nós mais esperávamos encontrar variação, encontramos conservação, uma falta de mudança".
Mesmo dentro de uma espécie, a ocorrência de novas formas dentro de uma população não indica a pré-existência de
variação genética suficiente para responder pela diversidade morfológica. Por exemplo, há significante variação na
morfologia das patas de salamandras e diferenças no número de segmentos de centípedes, mesmo quando a variação
genética é baixa.
Uma grande questão, então, para os estudos de evolução do desenvolvimento, é: de onde vem a novidade
morfológica? Se a novidade que observamos no nível de diferentes clados não é sempre refletida no genoma, então
de onde ela vem?
A novidade pode surgir através de diversos métodos incluindo duplicação de genes e regulação genética. Duplicação
de genes permite a fixação de uma função celular ou bioquímica em um locus, deixando o locus duplicado livre para
modificar-se e exercer uma nova função. Em contraste, mudanças na regulação genética, são um efeito de uma
"segunda ordem", resultando da interação ou de períodos de tempo de toda rede de interações genéticas, de forma
distinta do funcionamento de genes individuais na rede de interações.
A descoberta da família homeótica dos genes Hox nos vertebrados nos anos 80 permitiu aos pesquisadores em
biologia do desenvolvimento avaliarem empiricamente os papéis relativos dos dois fatores, com respeito à
importância na evolução da diversidade morfológica. Vários biólogos, incluindo Sean B. Carroll da Universidade de
Winsconsin sugeriram que "muranças nos sistemas de regulação-cis dos genes" são mais significantes que
"mudanças no número de genes ou função protéica" (Carroll 2000).
Esses pesquisadores argumentam que a natureza combinada da regulação na transcrição permite um rico substrato
para diversidade morfológica, já que variações em nível, padrão, ou períodos de expressão genética podem fornecer
mais variação para que a seleção natural aja sobre que modificações no produto do gene apenas.
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O termo Evolução molecular refere-se vários processos de alterações da sequência de nucleotídeos do ADN
(normalmente trocas de ADN cromossômico), ARN ou proteínas que ocorrem durante a história evolutiva das
espécies, diferenciando-as de seus ancestrais.
Como disciplina, o campo da evolução molecular se encarrega da evolução de genes e proteínas, perguntando-se pela
taxa de mutação (ver "relógio molecular") e os mecanismos que regem a evolução molecular. Uma das teorias mais
destacadas neste campo é a teoria neutralista da evolução molecular.
A evolução molecular emergiu como um campo científico nos anos 1960 quando pesquisadores da biologia
molecular, biologia evolutiva e genética de populações procuraram entender recentes descobertas sobre a estrutura e
função de ácidos nucléicos e proteínas.
A filogenética molecular (sistemática ou taxonomia molecular) utiliza informação de genes e proteínas para
estabelecer árvores filogenéticas.

Ligações externas
• Kimura, Motoo (1968). "Evolutionary rate at the molecular level". Nature 217: 624-626. - www2.hawaii.edu [1]
(em inglês)
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A evolução humana, ou antropogênese, é a origem e a evolução do Homo sapiens como espécie distinta de outros
hominídeos, dos grandes macacos e mamíferos placentários. O estudo da evolução humana engloba muitas
disciplinas científicas, incluindo a antropologia física, primatologia, a arqueologia, linguística e genética.[1]
O termo "humano" no contexto da evolução humana, refere-se ao gênero Homo, mas os estudos da evolução humana
usualmente incluem outros hominídeos, como os australopitecos. O gênero Homo se afastou dos Australopitecos
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entre 2,3 e 2,4 milhões de anos na África.[2] [3] Os cientistas estimam que os seres humanos ramificaram-se de seu
ancestral comum com os chimpanzés - o único outro hominins vivo - entre 5 e 7 milhões anos atrás. Diversas
espécies de Homo evoluíram e agora estão extintas. Estas incluem o Homo erectus, que habitou a Ásia, e o Homo
neanderthalensis, que habitou a Europa. O Homo sapiens arcaico evoluiu entre 400.000 e 250.000 anos atrás.
A opinião dominante entre os cientistas sobre a origem dos humanos anatomicamente modernos é a "Hipótese da
origem única",[4] [5] [6] [7] que argumenta que o Homo sapiens surgiu na África e migrou para fora da continente em
torno 50-100,000 anos atrás, substituindo as populações de H. erectus na Ásia e de H. neanderthalensis na Europa.
Já os cientistas que apoiam a "Hipótese multirregional" argumentam que o Homo sapiens evoluiu em regiões
geograficamente separadas.

Histórico da paleoantropologia

Distribuição geográfica e temporal do gênero Homo.
Outras interpretações diferem na taxonomia e
distribuição geográfica.

A moderna área da paleoantropologia começou com o
descobrimento do Neandertal e evidências de outros "homens das
cavernas" no século 19. A idéia de que os humanos eram similares
a certos macacos era óbvia para alguns há algum tempo. Mas, a
idéia de evolução biológica das espécies em geral não foi
legitimizada até à publicação de A Origem das Espécies por
Charles Darwin em 1859. Apesar do primeiro livro de Darwin
sobre evolução não abordar a questão da evolução humana, era
claro para leitores contemporâneos o que estava em jogo. Debates
entre Thomas Huxley e Richard Owen focaram na idéia de
evolução humana, e quando Darwin publicou seu próprio livro
sobre o assunto (A descendência do Homem e Seleção em relação
ao Sexo), essa já era uma conhecida interpretação da sua teoria —
e seu bastante controverso aspecto. Até muitos dos apoiadores
originais de Darwin (como Alfred Russel Wallace e Charles Lyell)
rejeitaram a idéia de que os seres humanos poderiam ter evoluído
sua capacidade mental e senso moral pela seleção natural.

Desde o tempo de Lineu, alguns grandes macacos foram classificados como sendo os animais mais próximos dos
seres humanos, baseado na similaridade morfológica. No século XIX, especulava-se que nossos parentes mais
próximos eram os chimpanzés e gorilas. E, baseado na distribuição natural dessas espécies, supunha-se que os
fósseis dos ancestrais dos humanos seriam encontrados na África e que os humanos compartilhavam um ancestral
comum com os outros antropóides africanos.
Foi apenas na década de 1920 que fósseis além dos de Neandertais foram encontrados. Em 1925, Raymond Dart
descreveu o Australopithecus africanus. O espécime foi Bebé de Taung, um infante de Australopithecus descoberto
em Taung, África do Sul. Os restos constituíam-se de um crânio muito bem preservado e de um molde endocranial
do cérebro do indivíduo. Apesar do cérebro ser pequeno (410 cm³), seu formato era redondo, diferentemente
daqueles dos chimpanzés e gorilas, sendo mais semelhante ao cérebro do homem moderno. Além disso, o espécime
exibia dentes caninos pequenos e a posição do foramen magnum foi uma evidência da locomoção bípede. Todos
esses traços convenceram Dart de que o "bebê de Taung" era um ancestral humano bípede, uma forma transitória
entre "macacos" e humanos. Mais 20 anos passariam até que as reivindicações de Dart fossem levadas em
consideração, seguindo a descoberta de mais fósseis que lembravam o achado de Dart. A visão prevalente naquele
tempo era a de que um cérebro grande desenvolveu-se antes da locomoção bípede. Pensava-se que a inteligência
presente nos humanos modernos fosse um pré-requisito para o bipedalismo.
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Os Australopithecíneos são agora vistos como os ancestrais imediatos do gênero Homo, o grupo ao qual os homens
modernos pertencem. Tanto os Australopithecines quanto o Homo pertencem à família Hominidae, mas dados
recentes têm levado a questionar a posição do A. africanus como um ancestral direto dos humanos modernos; ele
pode muito bem ter sido um primo mais distante. Os Australopithecines foram originalmente classificados em dois
tipos: gráceis e robustos. A variedade robusta de Australopithecus tem, desde então, sido reclassificada como
Paranthropus. Na década de 1930, quando os espécimes robustos foram descritos pela primeira vez, o gênero
Paranthropus foi utilizado. Durante a década de 1960, a variedade robusta foi transformada em Australopithecus. A
tendência recente tem-se voltado à classificação original como um gênero separado.

"Árvore genealógica" humana

Antes do Homo
• Os primeiros hominídeos
• Sahelanthropus tchadensis
• Orrorin tugenensis
• Ardipithecus kadabba
• Ardipithecus ramidus
• Gênero Australopithecus
• Australopithecus anamensis
• Australopithecus afarensis
• Australopithecus africanus
• Australopithecus garhi
• Gênero Paranthropus
• Paranthropus aethiopicus
• Paranthropus boisei
• Paranthropus robustus
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Gênero Homo
Na taxonomia moderna, o Homo sapiens é a única espécie existente desse
gênero, Homo. Do mesmo modo, o estudo recente das origens do Homo
sapiens geralmente demonstra que existiram outras espécies de Homo, todas
as quais estão agora extintas. Enquanto algumas dessas outras espécies
poderiam ter sido ancestrais do H. sapiens, muitas foram provavelmente
nossos "primos", tendo especificado a partir de nossa linhagem ancestral.
Ainda não há nenhum consenso a respeito de quais desses grupos deveriam
ser considerados como espécies em separado e sobre quais deveriam ser
subespécies de outras espécies. Em alguns casos, isso é devido à escassez de
fósseis, em outros, devido a diferenças mínimas usadas para distinguir
espécies no gênero Homo.
A palavra homo vem do Latim e significa "pessoa", escolhido originalmente
por Carolus Linnaeus em seu sistema de classificação. É geralmente traduzido
como "homem", apesar disso causar confusão, dado que a palavra "homem"
pode ser genérica como homo, mas pode também referir-se especificamente
aos indivíduos do sexo masculino.

H. habilis
Viveu entre cerca de 2,4 a 1,8 milhões de anos atrás (MAA). H. habilis, a
primeira espécie do gênero Homo, evoluiu no sul e no leste da África no final
do Plioceno ou início do Pleistoceno, 2,5–2 MAA, quando divergiu do
Australopithecines. H. habilis tinha molares menores e cérebro maior que os
Australopithecines, e faziam ferramentas de pedra e talvez de ossos de
animais.

Reconstrução do Australopithecus
afarensis, ancestral humano que
desenvolveu o bipedalismo, mas que não
tinha o grande cérebro do homem
moderno.

H. erectus
Viveu entre cerca de 1,8 (incluindo o ergaster) ou de 1,25 (excluindo o ergaster) a 0,70 MAA. No Pleistoceno
Inferior, 1,5–1 MAA, na África, Ásia, e Europa, provavelmente Homo habilis possuía um cérebro maior e fabricou
ferramentas de pedra mais elaboradas; essas e outras diferenças são suficientes para que os antropólogos possam
classificá-los como uma nova espécie, H. erectus. Um exemplo famoso de Homo erectus é o Homem de Pequim;
outros foram encontrados na Ásia (notadamente na Indonésia), África, e Europa. Muitos paleoantropólogos estão
atualmente utilizando o termo Homo ergaster para as formas não asiáticas desse grupo, e reservando a denominação
H. erectus apenas para os fósseis encontrados na região da Ásia e que possuam certas exigências esqueléticas e
dentárias que diferem levemente das do ergaster.
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H.ergaster
Viveu entre cerca de 1,8 a 1,25 Milhões de anos. Também conhecido como Homo erectus ergaster.

H. heidelbergensis
O Homem de Heidelberg viveu entre cerca de 800 a 300 mil anos atrás. Também conhecido como Homo sapiens
heidelbergensis e Homo sapiens paleohungaricus.

H. floresiensis
Viveu há cerca de 12 mil anos (anunciado em 28 de Outubro de 2004 no periódico científico Nature). Apelidado de
hobbit por causa de seu pequeno tamanho.

H. neanderthalensis
Viveu entre 250 e 30 mil anos atrás. Também conhecido como Homo sapiens neanderthalensis. Há um debate
recente sobre se o "Homem de Neanderthal" foi uma espécie separada, Homo neanderthalensis, ou uma subespécie
de H. sapiens. Enquanto o debate continua, a maioria das evidências, adquiridas através da análise do DNA
mitocondrial e do Y-cromosomal DNA, atualmente indica que não houve nenhum fluxo genético entre o H.
neanderthalensis e o H. sapiens, e, consequentemente, eram duas espécies diferentes. Em 1997 o Dr. Mark
Stoneking, então um professor associado de antropologia da Universidade de Penn State, disse: "Esses resultados
[baseados no DNA mitocondrial extraído dos ossos do Neanderthal] indicam que os Neanderthais não contribuíram
com o DNA mitocondrial com os humanos modernos … os Neanderthais não são nossos ancestrais."[8] Investigações
subsequentes de uma segunda fonte de DNA de Neanderthal confirmaram esses achados.[9]
Estudos pareciam indicar que pouco (ou nada) do património genético dos neandertais subsistira no DNA do homem
atual. Mas, em 7 de Maio de 2010 um estudo do Projecto do Genoma do Neandertal [10] foi publicado na revista
Science.[11] Tal estudo afirma que realmente ocorrera cruzamento entre as duas espécies.[12]

H. sapiens
Surgiu há cerca de 200 mil anos.[13] [14] [15] [16] [17] No período interglacial do Pleistoceno Médio entre a Glaciação
Riss e a Glaciação Wisconsin, há cerca de 250 mil anos, a tendência de expansão craniana e a tecnologia na
elaboração de ferramentas de pedra desenvolveu-se, fornecendo evidências da transição do H. erectus ao H. sapiens.
As evidências sugerem que houve uma migração do H. erectus para fora da África, então uma subseqüente
especiação para o H. sapiens na África. (Há poucas evidências de que essa especiação ocorreu em algum lugar).
Então, uma subseqüente migração dentro e fora da África eventualmente substituiu o anteriormente disperso H.
erectus. Entretanto, a evidência atual não impossibilita a especiação multiregional. Essa é uma área calorosamente
debatida da paleoantropologia.
Um estudo genético de um grande número de populações humanas atuais, feito desde 2003 por Sarah A. Tishkoff da
Universidade da Pensilvânia[18] sugere que o "berço da humanidade" ficaria na região dos Khoisan (antes chamados
de Hotentotes), mais exatamente na área do Kalahari mais próxima do litoral da Fronteira Angola-Namíbia. Aí foi
encontrada a maior diversidade genética, baseada num gene traçador que, comparado com a de outras populações,
indica a possível migração das populações ancestrais para o norte e para fora da África, há cerca de 250 gerações.
[1] Heng HH. (May 2009). "The genome-centric concept: resynthesis of evolutionary theory". Bioessays 31 (5): 512–25. DOI:
10.1002/bies.200800182 (http:/ / dx. doi. org/ 10. 1002/ bies. 200800182). PMID 19334004.
[2] Stringer, C.B.. The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. p. 242. ISBN
0-521-3270-3 Also ISBN-0-521-46786-1 (paperback)
[3] McHenry, H.M. Evolution: The First Four Billion Years. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
p. 265. ISBN 978-0-674-03175-3
[4] http:/ / www. sciencemag. org/ cgi/ content/ summary/ sci;308/ 5724/ 921g
[5] http:/ / www. nature. com/ nature/ journal/ v423/ n6941/ full/ 423692a. html
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[6] http:/ / www. actionbioscience. org/ evolution/ johanson. html
[7] http:/ / www. asa3. org/ ASA/ education/ origins/ migration. htm
[8] DNA Shows Neandertals were not our Ancestors (http:/ / www. psu. edu/ ur/ NEWS/ news/ Neandertal. html)
[9] Ovchinnikov, et al. "Molecular analysis of Neanderthal DNA from the Northern Caucasus." Nature 404, 490 (2000).
[10] The Neandertal Genome Project (http:/ / www. eva. mpg. de/ neandertal/ ). (6 de Agosto de 2010).
[11] Sciencemag (http:/ / www. sciencemag. org/ cgi/ content/ full/ 328/ 5979/ 710) - A Draft Sequence of the Neandertal Genome (6 de Agosto
de 2010).
[12] Sapo (http:/ / dn. sapo. pt/ inicio/ ciencia/ interior. aspx?content_id=1562881) - Genoma de neandertal mostra cruzamento com Homo
sapiens (6 de Agosto de 2010).
[13] Título ainda não informado (favor adicionar) (http:/ / www. nsf. gov/ news/ news_summ. jsp?cntn_id=102968).
[14] Título ainda não informado (favor adicionar) (http:/ / news. bbc. co. uk/ 2/ hi/ science/ nature/ 4269299. stm).
[15] The Oldest Homo Sapiens: - URL retrieved May 15, 2009 (http:/ / www. sciencedaily. com/ releases/ 2005/ 02/ 050223122209. htm).
[16] Alemseged, Z., Coppens, Y., Geraads, D.. (2002). "Hominid cranium from Homo: Description and taxonomy of Homo-323-1976-896". Am
J Phys Anthropol 117 (2): 103–12. DOI: 10.1002/ajpa.10032 (http:/ / dx. doi. org/ 10. 1002/ ajpa. 10032). PMID 11815945.
[17] Stoneking, Mark; Soodyall, Himla. (1996). "Human evolution and the mitochondrial genome". Current Opinion in Genetics & Development
6 (6): 731–6. DOI: 10.1016/S0959-437X(96)80028-1 (http:/ / dx. doi. org/ 10. 1016/ S0959-437X(96)80028-1).
[18] (http:/ / network. nature. com/ people/ primatediaries/ blog/ 2009/ 05/ 04/ a-new-genetic-map-of-human-origins)

• Wolfgang Enard et al. "Molecular evolution of FOXP2, a gene involved in speech and language." Nature, Vol 418
(22 de Agosto de 2002) p. 870.
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Relações do Homo sapiens (http://www.andaman.org/book/chapter34/text34.htm)
Espécies de Hominídeos (http://www.talkorigins.org/faqs/homs/species.html) em talkorigins.org
DNA mostra que os Neandertais não são nossos Ancestrais (http://www.psu.edu/ur/NEWS/news/Neandertal.
html)
Neanderthais em Teste (http://www.pbs.org/wgbh/nova/neanderthals/) Nova Online - Fornecido por PBS.
Tornando-se Humano (http://www.becominghuman.org/) - Fornecido por PBS.
Árvore da evolução de ancestrais fósseis do homem (http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/a_tree.
html)
FOXP2 e a Evolução da Linguagem (http://www.evolutionpages.com/FOXP2_language.htm)
Atlas da Jornada Humana (https://www5.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html) (National
Geographic)
Teoria sugere um papel maior ao melhor amigo do homem (http://info.anu.edu.au/mac/
Newsletters_and_Journals/ANU_Reporter/_pdf/vol_29_no_01/dogs.html)
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Psicologia evolutiva (abreviado aqui como PE) propõe que a psicologia pode ser melhor compreendida à luz da
evolução. Embora aplicável a qualquer organismo com um sistema nervoso, a maior parte da pesquisa em PE é
focada em humanos.
Especificamente, a PE propõe que o cérebro consiste de vários mecanismos funcionais, chamados adaptações
psicológicas ou mecanismos psicológicos evoluídos (MPEs), que evoluiram por seleção natural. Exemplos não
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controvertidos de MPEs são a visão, a audição, a memória e o controle motor. Exemplos controvertidos são os
mecanismos para evitar incesto, mecanismos para detectar mentira, preferências sexuais, estratégias para escolha de
parceiros e cognição espacial. A maioria dos psicólogos evolutivos argumenta que MPEs são universais em uma
espécie, exceto por aquelas especificamente relacionadas a sexo ou idade.
A psicologia evolutiva tem suas raízes na psicologia cognitiva e na biologia evolutiva. Ela também deve muito à
ecologia comportamental, à inteligência artificial, à genética, à etologia, à antropologia, à arqueologia, à biologia e à
zoologia. A psicologia evolutiva é fortemente ligada à sociobiologia mas há diferenças fundamentais entre elas
incluindo a ênfase em mecanismos específicos de domínio em vez de gerais, a relevâcia de medidas de
adaptabilidade (fitness) e a preferência pela psicologia sobre o comportamento. Muitos psicologistas evolutivos,
contudo, argumentam que a mente consiste tanto de mecanismos específicos quanto gerais. Muito da pesquisa em
sócio-biologia é agora conduzida no campo da ecologia comportamental.
O termo psicologia evolutiva foi provavelmente cunhado por Ghiselin em seu artigo na Science de 1973. Jerome
Barkow, Leda Cosmides e John Tooby popularizaram o termo em seu influente livro de 1992, The Adapted Mind:
Evolutionary Psychology and The Generation of Culture [1]. A psicologia evolutiva tem sido aplicada a muitos
campos de estudo, tais como e Economia, o Direito, a Psiquiatria, a Política, a Literatura e o Sexo.

Referências
[1] http:/ / www. oup. com/ us/ catalog/ general/ subject/ Psychology/ Cognitive/ ?view=usa& ci=0195101073
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Genética ecológica é o estudo da genética no contexto das interações entre organismos e destes com o meio
ambiente. Enquanto a genética molecular estuda a estrutura e função de genes a nível molecular, a genética ecológica
(e o campo de estudo relacionado da genética de populações) estuda a evolução fenotípica em populações naturais. A
pesquisa nesse campo é focada em características de significância ecológica - ou seja, caracteres relacionados à
aptidão, que afetam a sobrevivência e reprodução (por exemplo, tempo de floração, tolerância a seca, padrão de
coloração e razão sexual).
Estudos são realizados frequentemente com insetos e outros organismos com tempo de geração curto, em que a
evolução se dá a altas taxas.

Referências
• Ford E.B. (1964). Ecological Genetics
• Cain A.J. and W.B. Provine (1992). Genes and ecology in history. In: R.J. Berry, T.J. Crawford and G.M. Hewitt
(eds). Genes in Ecology. Blackwell Scientific: Oxford. (Fornece uma boa perspectiva histórica)
• Conner, J.K. and Hartl, D. L. "A Primer of Ecological Genetics". Sinauer Associates, Inc.; Sunderland, Mass.
(2004) Sobre processos e métodos a nível básico e intermédio.
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Impacto social
Controvérsia da criação vs. evolução
1. REDIRECIONAMENTO Controvérsia da criação versus evolução

Criacionismo
O criacionismo é a crença religiosa[1] de
que a humanidade, a vida, a Terra e o
universo são a criação de um agente
sobrenatural. No entanto, o termo é mais
comumente usado para se referir à rejeição,
por motivação religiosa, de certos processos
biológicos, particularmente a evolução.[2]
Desde o desenvolvimento da ciência
evolutiva a partir do século XVIII, vários
pontos de vista desenvolvidos tiveram como
objetivo conciliar a ciência com a narrativa
de criação do Gênesis.[3] Nessa época,
aqueles que mantinham que as espécies
Escultura Corvo e O Primeiro Homem, de Bill Reid, ilustrando parte de um mito
tinham sido criadas separadamente eram
criacionista do povo Haida.
geralmente chamados de "defensores da
criação", mas foram ocasionalmente chamados "criacionistas" em correspondências privadas entre Charles Darwin e
seus amigos. À medida que a controvérsia da criação versus evolução se desenvolveu, o termo "anti-evolucionistas"
tornou-se mais comum, então, em 1929, nos Estados Unidos, o "criacionismo" tornou-se o primeiro termo
especificamente associado com a oposição fundamentalista cristã para a evolução humana e a crença em uma Terra
jovem, embora seu uso tenha sido contestado por outros grupos que acreditavam em vários outros conceitos de
criação.[4]
Desde os anos 1920 o criacionismo, na América, foi estabelecido em nítido contraste com as teorias científicas,
como a da evolução,[5] [6] que decorrem a partir de observações naturalistas do Universo e da vida. Criacionistas
estritos[7] acreditam que a evolução não pode explicar adequadamente a história, a diversidade e a complexidade da
vida na Terra.[8] Criacionistas rigorosos das religiões judaica e cristã geralmente baseiam a sua crença em uma
leitura literal do mito da criação do Gênesis.[7] [9] Outras religiões têm diferentes mitos da criação,[10] [11] [12]
enquanto que os diferentes membros de religiões individuais variam em sua aceitação das descobertas científicas.
Em contraste com os criacionistas estritos, os criacionistas evolucionários sustentam que, embora as contas de
evolução para a natureza da evolução da biosfera, por si só é cosmologicamente atribuível a uma divindade
criadora.[13]
Quando a corrente principal da pesquisa científica produz conclusões teóricas que contradizem a interpretação
criacionista estrita da escritura, os criacionistas muitas vezes rejeitam as conclusões da pesquisa[14] ou as suas teorias
científicas[15] ou sua metodologia.[16] A rejeição do conhecimento científico tem suscitado controvérsias políticas e
teológicas.[2] Dois ramos derivados do criacionismo—"ciência da criação" e "design inteligente"—têm sido
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caracterizados como pseudociência pela comunidade científica dominante.[17] A mais notável preocupação contesta a
evolução dos organismos vivos, a ideia da origem comum, a história geológica da Terra, a formação do sistema solar
e a origem do universo.[18] [19] [20] [21]

Uso do termo
Dentro do termo criacionismo, um vasto espectro de hipóteses podem ser enquadradas, que podem vir a sustentar
interpretação em diversos graus de literalidade de livros sagrados como o Gênesis ou o Corão.
Na maioria das civilizações antigas, tanto como nas atuais, é possível encontrar relatos tentando explicar a origem de
tudo como um ato intencional criativo, muitas vezes destacando uma figura como o originador da vida.

Tradições criacionistas
Movimentos criacionistas existem entre pessoas de diferentes religiões como o judaísmo, hinduísmo, cristianismo e
islamismo.

Fé bahá'í
A Fé Bahá'í sustenta a harmonia entre religião e ciência como um princípio fundamental. Os Bahá'ís se referem à
narração bíblica da criação como um símbolo, embora importante e cheia de significados simbólicos.[22] Longe de
aceitar a ideia de uma Terra Jovem, a teologia Bahá'í que se refere à Terra como antiga.[23]
A humanidade, de acordo com os bahá'ís, mudou de forma física ao longo do tempo. A teologia Bahá'í sustenta que a
humanidade é uma espécie de essência - uma realidade essencial e parte da criação eterna de Deus; como uma
espécie biológica, no entanto, a humanidade passou por várias mudanças e adaptações físicas ao longo do tempo.[23]
A fé Bahá'í refere-se à evolução (como um progresso de forma física) e ao ato de criação divina como processos
relacionados ou até mesmo como um mesmo processo visto de diferentes contextos. Entretanto, a literatura Bahá'í
sustenta que a humanidade é distinta de outras partes da criação da Terra - que a humanidade só tem uma alma, e é
capaz do pensamento abstrato e do desenvolvimento espiritual.[23]

Grécia antiga
Segundo os gregos antigos, conforme o texto antigo Teogonia, de Hesíodo, o princípio de todas as coisas está
associado a um Caos[24] Primordial, num tempo em que a Ordem não tinha sido ainda imposta aos elementos do
mundo. Do Caos nasceu Gaia (a Terra) e depois Eros (o Amor).[24] Posteriormente, Caos engendrou o Érebo (as
trevas infernais) e a noite (Nix), e da união de Érebo e Nix nasceram o dia (Hemera) e o Éter.[24] Gaia engendrou o
céu (Urano), as montanhas (Óreas) e o mar (Ponto).[24] A partir destes deuses primordiais nasceram também os
Titãs, os Gigantes e as Ninfas dos Bosques, sendo os principais deuses filhos e descendentes dos Titãs. Prometeu,
filho do titã Jápeto, criou artesanalmente a raça humana – homens e mulheres – moldando-os com argila e água. E
então Atena, deusa da sabedoria, ao ver essas criaturas, insuflou em seu interior alma e vida.

Hinduísmo
No hinduísmo, o tempo não é linear como em outras crenças. Aqui, o tempo tem uma natureza circular, pois a
criação e a evolução são repetidas eternamente, em ciclos de renovação e destruição simbolizados pela dança rítmica
do deus Shiva. "Na noite do Brahma – essência de todas as coisas – a natureza é inerte e não pode se mover até que
Shiva assim o deseje. Shiva desperta de seu sono profundo e através de sua dança faz aparecer a matéria à sua volta.
Dançando, Shiva sustenta seus infinitos fenômenos e, quando o tempo se esgota, ainda dançando, ele destrói todas as
formas por meio do fogo e se põe de novo a descansar".
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Iorubá
Na crença de Iorubá, o processo de criação envolve várias divindades. Em uma das versões, Olorum – Senhor Deus
Universal – criou primeiramente todos os Orixás (divindades) para habitar Orun (o Céu, mundo espiritual), com o
objetivo de usá-los como auxiliares para executar todas as tarefas que estariam relacionadas com a própria criação e
o posterior governo do mundo. Então, Olorum encarregou Obatalá de criar o mundo; mas este, com pressa, não
rendeu a Bará os tributos devidos e, durante sua caminhada, parou para beber vinho de palmeira e, embriagando-se,
adormeceu. Oduduá, a Divina Senhora, foi ao encontro de Obatalá e, ao vê-lo adormecido, pegou os elementos da
criação e começou a formação física da terra. Ela mandou que cinco galinhas d’angola começassem a ciscar a terra,
espalhando-a, dando assim origem aos continentes. Oduduá soltou então os pombos brancos - símbolo de Oxalá – e
assim nasceram os céus. De um camaleão fez surgir o fogo e, com caracóis, ela criou o mar.

Islamismo
O criacionismo islâmico é a crença de que o universo (incluindo a humanidade) foi criado diretamente por Deus,
como é explicado no Alcorão. Ele geralmente vê o Livro do Gênesis como uma versão corrompida da mensagem de
Deus. Os mitos da criação do Alcorão são vagos e permitem uma ampla gama de interpretações semelhantes aos de
outras religiões abraâmicas. Os muçulmanos em geral aceitam as posições científicas sobre a idade da Terra e do
universo, porém, ao contrário dos muçulmanos Ahmadi, não aceitam a evolução. Os muçulmanos acreditam que os
humanos foram inseridos na Terra em uma data muito posterior a partir da criação da terra.[carece de fontes?]
O Islã também tem seu próprio evolucionismo teísta, que sustenta que a análise científica dominante sobre a origem
do universo, é apoiada pelo Alcorão. Alguns muçulmanos acreditam no criacionismo evolucionista, especialmente
entre os movimentos liberais dentro do islamismo.
Khalid Anees, presidente da Sociedade Islâmica da Grã-Bretanha, em uma conferência chamada "Criacionismo:
Ciência e Fé nas Escolas", fez as citações seguintes:[25] Não há contradição entre o que é revelado no Alcorão e a
seleção natural e sobrevivência do mais apto. No entanto, alguns muçulmanos, como Adnan Oktar, não concordam
que uma espécie possa se desenvolver a partir de outra.[26]
Mas também há um movimento crescente de criacionismo islâmico. Semelhante ao criacionismo cristão, não há
preocupação em relação a conflitos percebidos entre o Alcorão e os principais pontos da teoria evolucionista. O local
principal desse movimento é a Turquia, onde menos de 25% das pessoas acreditam na evolução.[27]
Existem vários versículos do Alcorão que alguns escritores modernos têm interpretado como sendo compatíveis com
a expansão do universo, as teorias do Big Bang e Big Crunch.[28] [29] [30]
Muitos países de maioria islâmica aboliram o uso de livros didáticos que contêm dados sobre a evolução humana.[31]

Judaísmo e cristianismo
Na tradição judaico-cristã sobre a
criação divina do mundo, que é
baseado em Gênesis, um ser único e
absoluto, denominado Javé ou Jeová
(ou Deus), perfeito, incriado, que
existe por si só e não depende da
existência do Universo, é o elemento
central da estrutura criacionista.
Exercendo seu infinito poder criativo,
ele criou o Universo em seis dias e no
A Criação de Adão, de Michelangelo.
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sétimo descansou. Sempre através de palavras, no primeiro dia, ele fez a luz e separou o dia da noite; no segundo dia,
ele criou o céu; no terceiro dia, a terra e o mar, as árvores e as plantas; no quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas; no
quinto dia, os peixes e as aves; e, no sexto dia, ele criou os animais e, por fim, ele fez o homem e a mulher (Adão e
Eva) à sua imagem e semelhança.
Design Inteligente
Dentre os argumentos dos criacionistas está a existência da Teoria do Design Inteligente (DI, ou ID, de intelligent
design), que embora não conteste um processo gradual de evolução, aponta uma causa inteligente para as
características naturais dos seres vivos[32] . Os criacionistas também têm questionado a evolução usando a "análise
crítica da evolução", ao realizar perguntas sobre assuntos aos quais a ciência ainda não obteve respostas. Os
evolucionistas a consideram apenas o criacionismo clássico travestido de pseudociência para poder ser ensinado nas
escolas. Assim foi considerada em decisão judicial, pelo juiz John Jones, que proibiu seu ensino em escolas
públicas.[33]
Posição oficial da Igreja Católica
Atualmente, muitos católicos, defendendo a posição oficial da Igreja Católica, não são estritamente criacionistas,
porque, apesar de acreditarem na criação divina, eles aceitam ao mesmo tempo as teorias da evolução e do Big-Bang,
desde que elas continuam a ser cientificamente válidas. Neste caso, que pode ser chamado de criacionismo
evolucionista ou evolucionismo criacionista, os católicos defendem que estas teorias científicas não negam a origem
divina do mundo, tendo somente a função de descrever o método com que Deus tenha criado todas as coisas. Aliás, a
própria Igreja Católica, através do seu Magistério, não considera o criacionismo e o design inteligente como teorias
científicas ou teológicas.[34]

Mitologia chinesa
Nas crenças chinesas, P’an Ku, o Deus-Absoluto, nasce a partir de um Ovo Primordial e o processo de criação se
concretiza com um sacrifício divino. P’an Ku morre, dando então origem à vida: de seu crânio surgiu a abóboda do
firmamento e de sua pele a terra que cobre os campos; de seus ossos vieram as pedras; de seu sangue os rios e os
oceanos; de seu cabelo veio toda a vegetação. Sua respiração se transformou em vento, sua voz em trovão; seu olho
direito se transformou na lua, seu olho esquerdo no sol. De sua saliva e suor veio a chuva. E dos vermes que cobriam
seu corpo surgiu a humanidade.

Conceitos
As teorias criacionistas surgem através da fala do possível criador com o homem ou a partir da experiência humana
primitiva com o objetivo de responder às indagações do homem sobre a origem do Universo – um tema sempre
presente no espírito humano em todas as épocas e em todas as civilizações. Assim, na tentativa de explicar a essência
de todas as coisas e estabelecer um elo entre o compreensível e o incompreensível, entre o físico e o metafísico, uma
quantidade infindável de respostas foram elaboradas pelo que uns dizem ser a imaginação humana e outros dizem ser
a própria vontade de suas divindades, transcritas nos textos e nos ritos sagrados de várias culturas.
Algumas linhas do pensamento criacionista ambicionam oferecer um tipo de argumentação que não se restringe
somente a esta convicção religiosa. Assim, buscam fundamentar a afirmação da origem divina do universo e dos
seres vivos em argumentos não somente religiosos, mas também científicos e filosóficos. Tais argumentos, em
alguns casos refutam completamente evolucionismo biológico, e em outros casos aceitam parcialmente, com
ressalvas, o evolucionismo biológico.
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Criacionismo dito científico
Dentre os criacionistas de terra antiga e clássicos figuram-se aqueles que denominam-se defensores de um
criacionismo científico, que se fundamenta em supostas evidências de que houve planejamento no surgimento das
espécies (no que se associa ao chamado Design Inteligente, do planeta e de todo o universo ,em suma, argumentos
teleológicos). Essa posição pretendente a científica aponta para a existência de um ser criador sem identificá-lo;
enquanto o criacionismo religioso afirma quem é o criador. Mas invariavelmente, os defendores deste tipo de
criacionismo tenderão a associar suas afirmações com a narrativa bíblica. Segundo o Dr. Adauto Lourenço, físico
brasileiro de orientação criacionista biblicista, afirmar que houve criação seria uma questão científica, afirmar quem
é o criador é religiosa.
O problema deste tipo de afirmação é que contraria na atual definição de ciência (pela Filosofia da Ciência) o que
seja o princípio de demarcação: a ciência não pode fazer afirmações com base em um suposto agente sobrenatural,
que esteja além das evidências. Logo, pode-se afirmar que exista a ação de uma entidade sobrenatural, mas não se
pode afirmar que esta afirmação seja científica.

Teologia evolucionista
Alguns teólogos têm procurado conciliar os textos bíblicos com a Teoria da Evolução.
Teilhard de Chardin foi um padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês que logrou construir uma visão
integradora entre ciência e teologia. Através de suas obras, legou-nos uma filosofia que reconcilia a ciência do
mundo material com as forças sagradas do divino e sua teologia. Disposto a desfazer o mal entendido entre a ciência
e a religião, conseguiu ser mal visto pelos representantes de ambas. Muitos colegas cientistas negaram o valor
científico de sua obra, acusando-a de vir carregada de um misticismo e de uma linguagem estranha à ciência. Do
lado da Igreja Católica, por sua vez, foi proibido de lecionar, de publicar suas obras teológicas e submetido a um
quase exílio na China.
Aparentemente, a Terra Moderna nasceu de um movimento anti-religioso. O Homem bastando-se a si mesmo. A Razão substituindo-se à
Crença. Nossa geração e as duas precedentes quase só ouviram falar de conflito entre Fé e Ciência. A tal ponto que pôde parecer, a certa
altura, que esta era decididamente chamada a tomar o lugar daquela. Ora, à medida que a tensão se prolonga, é visivelmente sob uma
forma muito diferente de equilíbrio – não eliminação, nem dualidade, mas síntese – que parece haver de se resolver o conflito.

—
''

O Padre Ariel Álvarez Valdez sustenta que se trata de uma parábola composta por um catequista hebreu, a quem os
estudiosos chamam de “yahvista”, escrita no século X AC, que não pretendia dar uma explicação científica sobre a
origem do homem, mas sim fornecer uma interpretação religiosa, e elegeu esta narração na qual cada um dos
detalhes tem uma mensagem religiosa, segundo a mentalidade daquela época[35] .
John F. Haught, filósofo americano criador do conceito de Teologia evolucionista, diz que "o retrato da vida
proposto por Darwin constitui um convite para que ampliemos e aprofundemos nossa percepção do divino. A
compreensão de Deus que muitos e muitas de nós adquirimos em nossa formação religiosa inicial não é grande o
suficiente para incorporar a biologia e a cosmologia evolucionistas contemporâneas. Além disso, o benigno designer
[projetista] divino da teologia natural tradicional não leva em consideração, como o próprio Darwin observou, os
acidentes, a aleatoriedade e o patente desperdício presentes no processo da vida”, e que “Uma teologia da evolução,
por outro lado, percebe todas as características perturbadoras contidas na explicação evolucionista da vida”, sobre as
ideias de Richard Dawkins, Haught declara que: “A crítica da crença teísta feita por Dawkins se equipara, ponto por
ponto, ao fundamentalismo que ele está tentando eliminar”[36] .
Ilia Delio, teóloga americana, sustenta que a teologia pode “tirar proveito” das aquisições de uma ciência que vê na
“mutação” o núcleo essencial da matéria[37] .
O Rabino Nilton Bonder sustenta que: "a Bíblia não tem pretensões de ser um manual eterno da ciência, e sim da
consciência. Sua grande revelação não é como funciona o Universo e a realidade, mas como se dá a interação entre
criatura e Criador"[38] .
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Críticas
Científicas
A ciência é um sistema de conhecimento baseado na observação, evidências empíricas testáveis e em explicações
dos fenômenos naturais. Por outro lado, o criacionismo é baseado em interpretações literais de narrativas de
determinados textos religiosos. Algumas crenças criacionistas envolvem supostas forças que se encontram fora da
natureza, tais como a intervenção sobrenatural, e estas não podem ser confirmadas ou refutadas por cientistas.[39] No
entanto, muitas crenças criacionistas podem ser enquadradas como previsões testáveis sobre fenômenos como a
idade da Terra, sua história geológica e origens, e distribuição e relações dos organismos vivos encontrados nela. A
ciência do ínicio incorporou elementos dessas crenças, mas, como a ciência se desenvolveu, essas crenças foram
sendo provadas como falsas e foram substituídas por entendimentos com base em evidências acumuladas e
reprodutíveis.[40] [41] Alguns cientistas, como Stephen Jay Gould,[42] consideram a ciência e a religião como dois
campos compatíveis e complementares, sendo autoridades em áreas distintas da experiência humana, os chamados
magistérios não-sobrepostos.[43] Esta visão é também apoiada por muitos teólogos, que acreditam que as origens e o
significado da vida são temas abordados pela religião, mas são a favor das explicações científicas dos fenômenos
naturais sobre as crenças criacionistas. Outros cientistas, como Richard Dawkins,[44] rejeitam que os magistérios não
se sobrepõem e argumentam que, refutando a interpretação literal dos criacionistas, o método científico também
prejudica os textos religiosos como uma fonte de verdade. Independentemente da diversidade de pontos de vista,
uma vez que as crenças criacionistas não são suportadas pela evidência empírica, o consenso científico é de que
qualquer tentativa de ensinar o criacionismo como ciência deve ser rejeitada.[45] [46] [47]

Cristãs
Muitos cristãos discordam com o ensino do criacionismo. Várias organizações religiosas, entre elas a Igreja Católica,
dizem que a sua fé não está em conflito com a evolução do consenso científico a respeito.[48] O Clergy Letter
Project, que coletou mais de 13.000 assinaturas, é um "esforço desenvolvido para demonstrar que a religião e a
ciência podem ser compatíveis."
No artigo "Design Inteligente como um problema teológico", George Murphy argumenta contra a visão de que a vida
na Terra, em todas as suas formas, é uma evidência direta do ato da criação de Deus (Murphy cita a reivindicação de
Phillip Johnson de que "um Deus que agiu de forma aberta e deixou suas impressões digitais em todas as provas.").
Murphy argumenta que esta visão de Deus é incompatível com a compreensão cristã de Deus como "aquele revelado
na cruz e na ressurreição de Jesus." A base dessa teologia é Isaías 45:15, "Verdadeiramente, tu és um Deus que te
ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador."
Murphy observa que a execução de um carpinteiro judeu por parte das autoridades romanas é em si um
acontecimento comum e não exige ação divina. Pelo contrário, para a crucificação ocorrer, Deus teve de limitar ou
"esvaziar" a si mesmo. Foi por esta razão que Paulo escreveu em Filipenses 2:5-8,
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma
de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus; antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a
forma de servo, tornando-se em semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana, a si mesmo
se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz.
Murphy conclui que,
Assim como o filho de Deus limitou-se, tomando forma humana e morrendo na cruz, Deus limita a ação
divina no mundo para estar de acordo com leis racionais que Deus escolheu. Isto nos permite
compreender o mundo em seus próprios termos, mas também significa que os processos naturais se
escondem de Deus a partir da observação científica.

178

Criacionismo
Para Murphy, uma teologia da cruz exige que os cristãos aceitem um naturalismo metodológico, o que significa que
não se pode invocar Deus para explicar fenômenos naturais, embora reconhecendo que essa aceitação não exige
aceitar um naturalismo metafísico, que propõe que a natureza é tudo o que há.[49]
Outros cristãos têm expressado dúvidas sobre o ensino do criacionismo. Em março de 2006, o Arcebispo de
Cantuária, Rowan Williams, líder dos anglicanos do mundo, declarou seu desconforto sobre o ensino do
criacionismo, dizendo que o criacionismo era "uma espécie de erro de categoria, como se a Bíblia fosse uma teoria
como outras teorias." Ele também disse: "Minha preocupação é que o criacionismo pode acabar reduzindo a doutrina
da criação em vez de melhorá-la." As opiniões da Igreja Episcopal, ramo americano da Comunhão Anglicana, sobre
o ensino do criacionismo também são as mesmos que Williams.[50]
Em abril de 2010, a Academia Americana de Religião emitiu Guidelines for Teaching About Religion in K‐12 Public
Schools in the United States, que incluiu a orientação de que a ciência da criação ou o design inteligente não deveria
ser ensinado nas aulas de ciências, sendo que a "ciência da criação e o design inteligente representam visões de
mundo que estão fora do domínio da ciência que é definida como (e se limita a) um método de pesquisa baseado na
recolha de evidência observável e mensurável para os princípios específicos de raciocínio." No entanto, eles, assim
como outras "visões de mundo que se centram sobre a especulação sobre as origens da vida representam uma outra
forma importante e relevante da investigação humana, que está adequadamente estudada na literatura ou em cursos
de ciências sociais. Tal estudo, entretanto, deve incluir uma diversidade de visões de mundo representando uma
variedade de perspectivas filosóficas e religiosas e deve evitar privilegiar uma visão como mais legítima do que
outras."[51]

Ligações externas
•
•
•
•

Questões sobre o Criacionismo [52]
Sociedade Criacionista Brasileira [53]
Sociedade Origem & Destino [54]
Definições de Criacionismo [55]

Referências
[1] Evolution Vs. Creationism, Eugenie Scott, Niles Eldredge, p. 114
[2] NCSE : National Center for Science Education - Defending the Teaching of Evolution in Public Schools. (http:/ / ncse. com/ creationism).
Creationism (2008). Página visitada em 22/06/2009.
[3] Ronald L. Numbers. The ‘Ordinary’ View of Creation (http:/ / www. counterbalance. net/ history/ ordcreat-frame. html). Página visitada em
11/08/2010.
[4] Ronald L. Numbers. Antievolutionists and Creationists (http:/ / www. counterbalance. net/ history/ anticreat-frame. html). Creationism
History. Página visitada em 15/08/2007.
[5] For example, the Scopes Trial of 1925 brought creationism and evolution into the adversarial environment of the American justice system.
The trial was well-publicized, and served as a catalyst for the wider creation–evolution controversy; Giberson & Yerxa (2002), pp. 3-4.
[6] Evolution's status as a "theory" has played a prominent role in the creation–evolution controversy. In scientific terminology, "theories are
structures of ideas that explain and interpret facts". It is understood, therefore, that "evolution is a fact and a theory". In contrast, when strict
creationists refer to evolution as a theory, they often mean to characterize evolution as an "imperfect fact", drawing upon the vernacular
conception of "theory" as "part of a hierarchy of confidence running downhill from fact to theory to hypothesis to guess"; Gould SJ (May
1981). Evolution as fact and theory (http:/ / www. stephenjaygould. org/ library/ gould_fact-and-theory. html). Visitado em 12 de abril de
2010; Moran L (2002). Evolution is a fact and a theory (http:/ / www. talkorigins. org/ faqs/ evolution-fact. html). Visitado em 12 de abril de
2010. Original work published 1993.
[7] Campbell D (2006, 21 February). "Academics fight rise of creationism at universities" (http:/ / www. guardian. co. uk/ world/ 2006/ feb/ 21/
religion. highereducation). The Guardian. Visitado em 7 de abril de 2010.
[8] For the biological understanding of complexity, see Evolution of complexity. For a creationist perspective, see Irreducible complexity.
[9] Ronald L. Numbers. Creationism History: Topic Index (http:/ / www. counterbalance. net/ history/ intro-frame. html). Página visitada em
22/06/2009.
[10] Dundes, Alan. (Winter, 1997). "Binary Opposition in Myth: The Propp/Levi-Strauss Debate in Retrospect". Western Folklore: 39–50.
[11] Dundes, Alan. Introduction. Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth. Ed. Alan Dunes.. [S.l.]: University of California Press, 1984.

179

Criacionismo
[12] Dundes, Alan. "Madness in Method Plus a Plea for Projective Inversion in Myth". Myth and Method. Ed. Laurie Patton and Wendy
Doniger.. [S.l.]: Charlottesville: University of Virginia Press, 1996.
[13] See, e.g., Corey MA (1993). "Making sense of the 'coincidences'". In MA Corey, God and the new cosmology: The anthropic design
argument (http:/ / books. google. com/ books?id=M8wYPYrKnHgC& printsec=frontcover#v=onepage& q& f=false) (pp. 157-174). Lanham,
MD: Rowman & Littlefield.
[14] CA230: Interpretation and observation (http:/ / www. talkorigins. org/ indexcc/ CA/ CA230. html). Index to Creationist Claims (2004).
Página visitada em 20/08/2009.
[15] CA215: Practical uses of evolution. (http:/ / www. talkorigins. org/ indexcc/ CA/ CA215. html). Index to Creationist Claims (2005). Página
visitada em 20/08/2009.
CH100.1: Science in light of Scripture (http:/ / www. talkorigins. org/ indexcc/ CH/ CH100_1. html). Index to Creationist Claims (2005).
Página visitada em 2009–08-20.
[16] CA301: Science and naturalism (http:/ / www. talkorigins. org/ indexcc/ CA/ CA301. html). Index to Creationist Claims (2004). Página
visitada em 20/08/2009.
[17] Statements from Scientific and Scholarly Organizations (http:/ / ncse. com/ media/ voices/ science). Página visitada em 28/08/2008.
[18] Royal Society statement on evolution, creationism and intelligent design (http:/ / www. royalsoc. ac. uk/ news. asp?year=& id=4298)
[19] National Association of Biology Teachers Statement on Teaching Evolution (http:/ / www. nabt. org/ sub/ position_statements/ evolution.
asp)
[20] IAP Statement on the Teaching of Evolution (http:/ / www. interacademies. net/ Object. File/ Master/ 6/ 150/ Evolution statement. pdf) Joint
statement issued by the national science academies of 67 countries, including the United Kingdom's Royal Society (PDF file)
[21] From the American Association for the Advancement of Science, the world's largest general scientific society: 2006 Statement on the
Teaching of Evolution (http:/ / www. aaas. org/ news/ releases/ 2006/ pdf/ 0219boardstatement. pdf)PDF (44.8 KB), AAAS Denounces
Anti-Evolution Laws (http:/ / www. aaas. org/ news/ releases/ 2006/ 0219boardstatement. shtml)
[22] Matthews, Gary L.. The Challenge of Baha'u'llah (http:/ / books. google. com/ ?id=EGbZMLCmE1IC& lpg=PA90&
pg=PA90#v=onepage& q). [S.l.]: US Baha'i Publishing Trust, 2005. 90–5 p. ISBN 9781931847162
[23] Evolution and Bahá'í belief: ʻAbduʾl-Bahá's response to nineteenth-century Darwinism; Volume 12 of Studies in the Bábí and Bahá'í
religions (http:/ / books. google. com/ ?id=egDAfpkONRsC). [S.l.]: Kalimat Press, 2001. 6, 17, 117, etc. p. ISBN 9781890688080
[24] Hesíodo, Teogonia, A Cosmogonia, 116-133
[25] " Creationism: Science and Faith in Schools (http:/ / education. guardian. co. uk/ conferences/ story/ 0,,1117752,00. html)". Guardian.
2004-01-07. (página da notícia visitada em 18/07/2008)
[26] " Creationist offers prize for fossil proof of evolution (http:/ / www. independent. co. uk/ news/ science/
creationist-offers-prize-for-fossil-proof-of-evolution-945289. html)". 29 de setembro de 2008. (página da notícia visitada em 17/05/2007)
[27] Templeton-Cambridge.org (http:/ / www. templeton-cambridge. org/ fellows/ showfellow. php?fellow=36)
[28] Harun Yahya, The Big Bang Echoes through the Map of the Galaxy (http:/ / www. harunyahya. com/ articles/ 70big_bang. html)
[29] Maurice Bucaille (1990), The Bible the Qur'an and Science, "The Quran and Modern Science", ISBN 8171011322.
[30] A. Abd-Allah, The Qur'an, Knowledge, and Science (http:/ / www. usc. edu/ dept/ MSA/ quran/ scislam. html), University of Southern
California.
[31] Sunnysideatheism.com (http:/ / www. sunnysideatheism. com/ content/
muslim-cleric-challenges-darwin-we-are-descendants-human-beings-jews-brothers-apes-and-pigs)
[32] A Biologist Misunderstands Intelligent Design (Again) (http:/ / www. evolutionnews. org/ 2010/ 08/ a_biologist_misunderstands_int037571.
html)
[33] Juiz dos EUA proíbe desenho inteligente em escola pública (http:/ / www. bbc. co. uk/ portuguese/ noticias/ story/ 2005/ 12/
051220_evolucionismojuizeua. shtml).
[34] Vatican official calls atheist theories 'absurd' / Cardinal Levada: No conflict between evolution science and faith in God (http:/ / www.
msnbc. msn. com/ id/ 29484902/ ) (em inglês) (3 de Março de 2009). Página visitada em 28 de Abril de 2010.
[35] Adão e Eva: origem ou parábola? (http:/ / amaivos. uol. com. br/ amaivos09/ noticia/ noticia. asp?cod_noticia=9845& cod_canal=29),
acessado em 20 de julho de 2010
[36] Entrevista com John F. Haught: Uma teologia da evolução precisa mostrar que a fé bíblica não contradiz o caráter evolutivo do mundo
(http:/ / www. ihuonline. unisinos. br/ index. php?option=com_tema_capa& Itemid=23& task=detalhe& id=834), acessado em 20 de julho de
2010
[37] Fé e evolução, binômio possível (http:/ / www. ihu. unisinos. br/ index. php?option=com_noticias& Itemid=18& task=detalhe& id=16428),
traduzido a partir de entrevista publicada em 23 de agosto de 2008, acessado em 20 de julho de 2010
[38] Darwin e heresias (http:/ / www. ihu. unisinos. br/ index. php?option=com_noticias& Itemid=18& task=detalhe& id=20349), publicado no
jornal O Globo de 03 de março de 2009, acessado em 20 de julho de 2010
[39] Committee on Revising Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences, National Academy of Sciences and
Institute of Medicine of the National Academies. Science, Evolution, and Creationism (http:/ / www. nap. edu/ catalog/ 11876. html).
Washington, D.C.: National Academies Press, 2008. 10–12 p. ISBN 0-309-10586-2. Página visitada em 27/10/2008.
[40] An Index to Creationist Claims (http:/ / www. talkorigins. org/ indexcc/ index. html). Página visitada em 12/08/2008.
[41] Evolutionary Science, Creationism, and Society (http:/ / www. biologi. kva. se/ arkiv/ FutuymaCh22final. pdf). "Evolution" (2005). Página
visitada em 12/08/2008.

180

Criacionismo

181

[42] Gould, S. J. (2002). Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life. New York: Ballantine Books.
[43] Gould, Stephen Jay. (1997). " Nonoverlapping Magisteria (http:/ / www. stephenjaygould. org/ library/ gould_noma. html)". Natural History
106 (3): 16–22.
[44] Dawkins, Richard. The God Delusion. [S.l.]: Transworld Publishers, 2006. p. 5. ISBN 0-5930-5548-9
[45] " Royal Society statement on evolution, creationism and intelligent design (http:/ / www. royalsoc. ac. uk/ news. asp?year=& id=4298)".
2006-04-11. (página da notícia visitada em 23/04/2007)
[46] " 10 Significant Court Decisions Regarding Evolution/Creationism (http:/ / ncse. com/ taking-action/
ten-major-court-cases-evolution-creationism)". 31/07/2007. (página da notícia visitada em 2008-11-04)
[47] Myers, PZ. (15/02/2006). " Ann Coulter: No Evidence for Evolution? (http:/ / scienceblogs. com/ pharyngula/ 2006/ 06/
ann_coulter_no_evidence_for_ev. php)". Pharyngula. ScienceBlogs. Página visitada em 12/09/2007.
[48] National Center for Science Education: Statements from Religious Organizations (http:/ / ncse. com/ media/ voices/ religion)
[49] Murphy, George L., 2002, "Intelligent Design as a Theological Problem," in Covalence: the Bulletin of the Evangelical Lutheran Church in
America Alliance for Faith, Science, and Technology
[50] The Guardian, Archbishop: Stop teaching creationism, Williams backs science over Bible (http:/ / www. guardian. co. uk/ religion/ Story/
0,,1735730,00. html) See transcript of Guardian interview for primary source
[51] American Academy of Religion on teaching creationism (http:/ / ncse. com/ news/ 2010/ 07/
american-academy-religion-teaching-creationism-005712) (July 23, 2010). Página visitada em 2010-08-09.
[52] http:/ / www. christiananswers. net/ portuguese/ q-eden/ origin-of-life-port. html
[53] http:/ / www. scb. org. br
[54] http:/ / www. criacionismo. com
[55] http:/ / www. evo. bio. br/ layout/ Crias. html

Design inteligente
Parte de uma série de artigos sobre

Design inteligente

Conceitos
Complexidade Irredutível
Complexidade especificada
Universo bem afinado
Designer inteligente
Realismo teísta
Criacionismo
Movimento
do design inteligente

Design inteligente

182
Cronologia
Discovery Institute
Center for Science and Culture
Estratégia da cunha
Análise Crítica da Evolução
Ensine a Controvérsia
Design inteligente na política
Kitzmiller v. Dover Area School District
Reações
Judaísmo · Católica Romana
Organizações científicas
Portal do Criacionismo

O Design inteligente (Desenho Inteligente ou Projeto Inteligente, em inglês Intelligent Design) é a assertiva de
que "certas características do universo e dos seres vivos são mais bem explicadas por uma causa inteligente, e não
por um processo não-direcionado como a seleção natural". [1] [2] Ele é uma forma moderna do tradicional argumento
teleológico para a existência de Deus, modificado para evitar especificações sobre a natureza ou identidade do
criador[3] A idéia foi desenvolvida por um grupo de criacionistas americanos que reformularam o argumento em face
à controvérsia da criação versus evolução para contornar uma decisão judicial americana proibindo o ensino de
criacionismo como ciência.[4] [5] [6] Seus principais defensores, todos eles associados ao Discovery Institute, baseado
nos Estados Unidos,[7] [8] acreditam que o criador é o Deus do cristianismo.[9] [10] Segundo eles, sua pesquisa é
análoga à de detetives que, diante de uma pessoa morta, buscam sinais de que aquele evento não foi acidental (ou
que isto é muito improvável), indicando que há um assassino. Os pesquisadores buscam no mundo natural (e
principalmente em estruturas biológicas) sinais de planejamento, funcionalidade e propósito. Assim como os
detetives podem investigar se há ou não um criminoso sem saber quem ele é, os pesquisadores alegam que poderiam
dizer que há uma criação sem saber dados adicionais sobre o criador. A pesquisa se foca nas evidências biológicas e
não nas conseqüências das descobertas.[11] Defensores da criação inteligente alegam que ela seja uma teoria
científica,[12] e buscam fundamentalmente redefinir a ciência para que a mesma aceite explicações sobrenaturais.[13]
O consenso da comunidade científica é de que a criação inteligente não é ciência, mas na verdade pseudociência.[14]
[15] [16] [17]
A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos já declarou que o "criacionismo, design
inteligente e outras alegações de intervenção sobrenatural na origem da vida" não são ciências porque elas não
podem ser testadas por métodos científicos.[18] A Associação de Professores de Ciências dos Estados Unidos e a
Associação Americana para o Avanço da Ciência a classificaram como pseudociência. [19] Outros na comunidade
científica concordaram com a classificação, e alguns já a classificaram como ciência-lixo.[20] [21]
O termo "criação inteligente" originou-se em resposta a decisão judicial de 1987 da Suprema Corte Americana no
caso Edwards v. Aguilard que envolveu a separação da igreja e do estado. [4] Seu primeiro uso significativo em
publicações foi em "Of Pandas and People" (Sobre Pandas e Pessoas), um livro didático de 1989 publicado com a
intenção de ser usado em aulas de biologia do ensino médio. [22] Vários livros adicionais sobre a criação inteligente
foram publicados nos anos de 1990. Na metade da década de 1990, defensores da teoria começaram a se aglomerar
ao redor do Discovery Institute e a defender mais publicamente sua inclusão no currículo da escola pública. [23] Com
o Discovery Institute e seu "Center for Science and Culture" (Centro para Ciência e Cultura) servindo como alicerce
central no planejamento e financiamento, o "movimento da criação inteligente" cresceu significativamente em
publicidade no final da década de 1990 e no início de 2000, culminando no "julgamento de Dover", em 2005, que
contestou o ensino intencional da criação inteligente em salas de ciências do sistema público de ensino.[7]
No caso Kitzmiller v. Dover Area School District, um grupo de pais de estudantes do ensino médio contestaram a
exigência de um distrito escolar público para que professores apresentassem a criação inteligente em aulas de
biologia como uma "explicação alternativa para a origem da vida". O Juiz Distrital Americano John E. Jones III
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sentenciou que a criação inteligente não é ciência, e que "não pode se desacoplar de seus antecedentes criacionistas,
e consequentemente religiosos" e concluiu que a promoção da ideia da criação inteligente realizada pelo distrito
escolar violava a Cláusula de Estabelecimento da Primeira emenda da constituição dos Estados Unidos da
América.[24]

Visão geral
O termo "design inteligente" começou a ser usado após a sentença de 1987 da Suprema Corte Americana no caso
Edwards v. Aguillard que decidiu que a exigência de ensinar a "Ciência da Criação" ao lado da evolução era uma
violação da Cláusula de Estabelecimento, que proíbe a ajuda estatal à religião. No caso Edwards, a Suprema Corte
também havia decidido que "ensinar uma variedade de teorias científicas sobre as origens da humanidade para
estudantes pode ser validamente feito com a clara intenção secular de melhorar a efetividade da instrução
científica".[25] Em esboços do livro didático de ciência criacionista "Of Pandas and People", praticamente todas as
derivações da palavra "criação", como "criacionismo", foram substituídas com as palavras "design inteligente".[22] O
livro foi publicado em 1989, seguido por uma campanha promovendo-o para ser usado no ensino do design
inteligente em classes de biologia do ensino médio do sistema público.[26]
A mesma sentença judicial da Suprema Corte influenciou o jurista aposentado Phillip E. Johnson, em seu livro de
1991 "Darwin on Trial" (Darwin no banco dos réus), a defender a redefinição da ciência para que a mesma
permitisse alegações de criação sobrenatural.[27] Um grupo incluindo Michael Behe, Stephen C. Meyer e William
Dembski juntou-se a Johnson com o objetivo de derrubar o naturalismo metodológico do método científico (que ele
descreveu como "materialismo") e o substituí-lo com o "realismo teísta" através do que foi subsequentemente
chamado de "estratégia da cunha" (wedge strategy).[28] Behe contribuiu para a revisão de 1993 do livro "Of Pandas
and People", criando os alicerces das idéias que ele posteriormente nomearia de "complexidade Irredutível".[29] Em
1994 Meyer contatou o Discovery Institute, e no ano seguinte eles obtiveram financiamento para criar o Centro para
a Renovação da Ciência e Cultura, com o propósito de promover a busca do movimento do design inteligente por
apoio político e público para o ensino do "design inteligente" como uma alternativa a evolução baseada na criação,
particularmente nos Estados Unidos.[23]
O design inteligente é apresentado como uma alternativa às explicações naturais para a origem e diversidade da vida.
Ela se situa em oposição à ciência biológica convencional, que depende do método científico para explicar a vida
através de processos observáveis como mutações e a seleção natural.[30] [31] O propósito declarado do design
inteligente é o de investigar se as evidências empíricas existentes implicam ou não que a vida na Terra precisou ser
concebida por um agente ou agentes inteligentes. William Dembski, um dos principais defensores do design
inteligente, já afirmou que a alegação fundamental do design inteligente é que "existem sistemas naturais que não
podem ser adequadamente explicados em termos de forças naturais não-direcionais e que exibem características que
em qualquer outra circunstância nós atribuiríamos à inteligência." [32] No manifesto do Discovery Institute que vazou
para a mídia e ficou conhecido como o "Documento da Cunha" (Wedge Document), entretanto, era dito aos
defensores do movimento que:
"Nós estamos crescendo nesse momentum, aumentando a cunha com uma alternativa científica positiva às
teorias científicas materialistas, que veio a ser conhecida como a teoria do design inteligente. A teoria do
Design promete reverter a dominância sufocante da visão de mundo materialista, e a substituí-la com uma
ciência consoante a convicções teístas e cristãs."[33] [34]
Defensores do Design Inteligente procuram por evidências do que eles chamam de "sinais de inteligência":
propriedades físicas de um objeto que apontam para um projetista (designer) (veja: argumento teleológico). Por
exemplo, defensores do design inteligente argumentam que um arqueólogo que encontra uma estátua feita de pedra
em um campo pode justificavelmente concluir que a estátua foi projetada, e pode sensatamente tentar identificar o
conceptor. O arqueólogo não estaria, entretanto, justificado ao fazer a mesma alegação baseado em um pedregulho
irregular do mesmo tamanho. Defensores do design inteligente argumentam que sistemas vivos apresentam grande
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complexidade, a partir do que eles podem inferir que alguns aspectos da vida são projetados.
Eles também afirmam que embora as evidências que possam apontar para a natureza de uma "causa ou agente
inteligente" possam não ser diretamente observadas, seus efeitos na natureza podem ser detectados. Dembski, em seu
livro "Signs of Intelligence" (Sinais de inteligência), afirma: "Defensores do design inteligente consideram-no como
um programa de pesquisa científica que investiga os efeitos de causas inteligentes... e não causas inteligentes per se".
Em sua opinião, ninguém pode testar a identidade de influências exteriores a um sistema fechado, de dentro do
sistema fechado, logo questão relacionadas à identidade do designer caem fora do âmbito do conceito. Em 20 anos
desde que o design inteligente foi formulado, nenhum teste rigoroso que possa identificar os alegados efeitos foi
proposto.[35] [36] Nenhum artigo apoiando o design inteligente já foi publicado em periódicos científicos revisados
por pares, e nem o design inteligente já foi o sujeito de estudo de qualquer pesquisa ou estudo científico.[37]

Origens do conceito
Filósofos vêm debatendo há um longo tempo se a complexidade da natureza indica a existência de
designer/projetista(s) natural/sobrenatural. Entre os primeiros argumentos atestados para a existência de um
projetista do Universo estão aqueles documentados na filosofia grega. No século IV a.C., Platão propôs um
"demiurgo" que era bom e sábio como o criador e primeira causa do cosmos, em seu tratado Timeu.[38] [39]
Aristóteles também desenvolveu a idéia de um criador-designer do cosmos, frequentemente chamado de "Motor
Imóvel", em seu trabalho filosófico Metafísica.[40] Em De Natura Deorum, ou "Sobre a Natureza dos Deuses" (45
a.C.), Cícero afirmou que "o poder divino deve ser encontrado no princípio de uma razão que permeia toda a
natureza".[41]
O uso dessa linha de raciocínio aplicado a um projetista sobrenatural veio a ser conhecida como o argumento
teleológico para a existência de Deus. As formas mais notáveis desse argumento foram expressas no século XIII por
Tomás de Aquino em sua obra Suma Teológica,[42] sendo o design a quinta das cinco provas de Aquino para a
existência de Deus, e por William Paley em seu livro Teologia Natural (1802).[43] Paley usou a analogia do
relojoeiro, que é usada até hoje em argumentos relacionados ao design inteligente. No início do século XIX, tais
argumentos levaram ao desenvolvimento do que era chamado na época de teologia natural, o estudo da natureza
como um meio para entender a "mente de Deus". Esse movimento deu combustível a paixão pela coleta de fósseis e
outros espécimes biológicos, o que eventualmente levou ao desenvolvimento da teoria da evolução das espécies
proposta por Darwin. Um raciocínio similar, postulando um designer divino é apoiado atualmente por muitos
adeptos do que é conhecido como evolucionismo teísta, que consideram a ciência moderna e a teoria da evolução
completamente compatíveis com o conceito de um designer sobrenatural.
O design inteligente no final do século XX e no início do XXI pode ser visto como um desenvolvimento moderno da
teologia natural que busca mudar as bases da ciência e minar a teoria evolucionária.[44] [45] [46] Uma vez que a teoria
da evolução expandiu-se para explicar mais fenômenos, os exemplos que eram usados como evidências do design
mudaram ao longo dos anos. Mas o argumento essencial permanece o mesmo: sistemas complexos implicam um
designer. Exemplos oferecidos no passado incluem o olho (sistema óptico) e asas com penas; exemplos
contemporâneos são em sua maioria bioquímicos: funções de proteínas, coagulação sangüínea, e o flagelo bacteriano
(veja Complexidade Irredutível).
Barbara Forrest descreve o movimento do design inteligente sendo iniciado em 1984 quando a organização de Jon A.
Buell, a "Foundation for Thought and Ethics" (FTE) (Fundação para o Pensamento e Ética) publicou "The Mystery
of Life's Origin" (O Mistério da Origem da Vida) por criacionista Charles B. Thaxton.[47] Em março de 1986 uma
crítica literária de Stephen C. Meyer descreveu o livro dizendo que o mesmo usava a teoria da informação para
sugerir que as mensagens transmitidas por DNA na célula mostram "complexidade especificada", especificada por
uma inteligência, precisando assim ter uma origem com um agente inteligente.[48] Em novembro do mesmo ano,
Thaxton descreveu seu raciocínio como uma forma mais sofisticada do argumento de Paley a partir do design.[49] Na
conferência "Sources of Information Content in DNA" de 1988 ele disse que sua visão de uma causa inteligente era
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compatível tanto com o naturalismo metafísico quanto com o supernaturalismo,[50] e o termo design inteligente
surgiu.[51]
O design inteligente deliberadamente não tenta identificar ou nomear as especificações do agente da criação - ele
meramente afirma que um (ou mais) deve existir. Embora o design inteligente não nomeie o criador, os líderes do
movimento do design inteligente já afirmaram que o criador é o Deus cristão.[9] [52] [33] [53] [54] Entretanto, a
relutância em especificar a identidade do criador em discussões públicas tem sido um tema de grande debate entre
defensores e críticos da teoria da criação inteligente. De um lado, defensores sugerem que de fato essa é uma
característica genuína do conceito; do outro, os críticos afirmam que é somente uma postura tomada para evitar a
alienação daqueles que desejam separar a religião do ensino da ciência. A sentença judicial no caso Kitzmiller v.
Dover Area School District concluiu que a segunda posição era o caso.

Origens do termo
Antes da publicação do livro "Of Pandas and People" em 1989, as palavras "design inteligente" haviam sido usadas
em várias ocasiões como uma expressão descritiva em contextos que não estavam relacionados com seu uso
moderno. A frase "design inteligente" pode ser encontrada em uma edição de 1847 da revista Scientific American, e
em um livro de 1850 escrito por Patrick Edward Dove,[55] , e até em uma carta de Charles Darwin datada de
1861.[56] A frase foi usada pelo botânico Paleyita George James Allman em um discurso no encontro anual da
Associação Britânica para o Avanço da Ciência de 1873:
"Nenhuma hipótese física fundamentada em fatos indisputáveis chegou a explicar a origem do protoplasma
primordial, e, acima de tudo, suas propriedades maravilhosas, que fazem a evolução possível - em
hereditariedade e em adaptabilidade, pois essas propriedades são a causa e não o efeito da evolução. Para a
causa dessa causa nós buscamos em vão entre as forças físicas que nos cercam, até que sejamos finalmente
compelidos a nos apoiar em uma volição independente, um design inteligente distante.'[57]
A frase pode ser encontrada novamente em Humanism, um livro de 1903 escrito por um dos fundadores do
pragmatismo clássico, F.C.S Schiller: "Não será possível descartar a suposição de que o processo da evolução pode
ser guiado por um design inteligente". Uma derivação da frase aparece na Enciclopédia Macmillian de Filosofia
(Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 1976) no artigo intitulado Teleological argument for the existence of God
(Argumento Teleológico para a existência de Deus). Descrito sucintamente, o argumento desenrola-se assim: "O
mundo exibe ordem teleológica (design, adaptação). Logo, ele foi produzido por um designer inteligente".[58] As
frases "design inteligente" e "projetado inteligentemente" foram usadas no livro "Chance ou Design?" (Acaso ou
Design?) de 1979 escrito por James Horigan [59] e a frase "design inteligente" foi usada em um discurso de Sir Fred
Hoyle de 1982 em sua campanha promovendo a panspermia.[60]
O uso moderno das palavras "design inteligente", como um termo para descrever um campo de inquirimento,
inaugurou-se após a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso de Edwards v. Aguillard (1987), ter decidido a
inconstitucionalidade da adição do criacionismo no currículo de aulas de ciência de escolas públicas. Um relatório do
Discovery Institute afirma que Charles Thaxton, editor de "Of Pandas and People", havia tomado a frase de um
cientista da NASA, e pensara "Isso é exatamente o que eu preciso, é um bom termo de engenheiro".[61] Em esboços
do livro mais de cem usos da palavra raiz "criação" (creation), como “criacionismo” e “ciência da criação”, foram
alterados, quase sem exceção, para “design inteligente”,[22] enquanto que “criacionistas” foram substituídos por
“proponentes do design" (design proponents) ou, em um caso, "cdesign proponentsists" [sic] (um erro realizado por
um corretor ortográfico automático que substituía as palavras "creationists" pelo termo "design proponents" e acabou
unificando-as ao invés de substituir a segunda pela primeira).[62] Em 1988 Thaxton organizou uma conferência
intitulada "Sources of Information Content in DNA" em Tacoma, Washington,[50] e em dezembro decidiu usar o
termo "design inteligente" para o seu novo movimento criacionista.[63] Stephen C. Meyer estava presente na
conferência, e posteriormente lembrou-se que o "termo foi mencionado".[51] O livro "Of Pandas and People" foi
publicado em 1989, e é considerado o primeiro livro sobre o design inteligente,[29] [64] e também como o primeiro
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lugar onde a frase "design inteligente" aparece com seu significado atual.[65]

Conceitos Integrais
Complexidade irredutível
O termo "complexidade irredutível" foi introduzido
pelo bioquímico Michael Behe, que o define como “um
sistema único composto de várias partes compatíveis
que interagem entre si e que contribuem para sua
função básica, onde a remoção de uma das partes faria
com que o sistema efetivamente cessasse de
funcionar".[66]
Behe usa a analogia de uma ratoeira para ilustrar esse
conceito. Uma ratoeira consiste de vários pedaços
integrantes - a base, o pegador, a mola e o martelo partes que precisam estar no lugar para que a ratoeira
funcione. A remoção de qualquer um dos pedaços
destrói a função da ratoeira. Defensores do design
inteligente afirmam que a seleção natural não poderia
Detalhe do mecanismo presente em um flagelo celular.
criar sistemas irredutivelmente complexos, porque a
Para os defensores do Design Inteligente, algumas estruturas
biológicas não podem ser explicadas pela seleção natural.
função seletiva só está presente quando todas as partes
estão montadas juntas. Behe argumenta que
mecanismos biológicos irredutivelmente complexos incluem o flagelo bacteriano da E.coli, a cascata da coagulação
do sangue, o cílio, e o sistema imune adaptativo.[67] [68]
Críticos apontam que o argumento da complexidade irredutível assume que as partes necessárias do sistema sempre
foram necessárias e consequentemente não poderiam ter sido adicionadas sequencialmente.[69] [70] Argumenta-se que
algumas partes que são inicialmente só um pouco vantajosas podem posteriormente se tornar necessárias à medida
que outros componentes mudam. Além disso, eles argumentam, a evolução frequentemente procede alternando
partes preexistentes ou as removendo do sistema, ao invés de sempre adicioná-las . Isso é algumas vezes chamado de
"objeção do andaime", criando uma analogia com andaimes, que podem suportar um prédio "irredutivelmente
complexo" até que o mesmo seja completado e possa sustentar a si mesmo.[71] Behe admitiu, ter usado uma "prosa
irregular", e que seu "argumento contra o Darwinismo não se sustenta à prova lógica".[72] A complexidade
irredutível permanece um argumento popular entre defensores do design inteligente; no julgamento de Dover, a corte
decidiu que "A alegação do Professor Behe para a complexidade irredutível foi refutada em artigos de pesquisa
revisados por pares e foi rejeitado pela comunidade científica em geral".[73]

Complexidade especificada
Em 1986 o químico criacionista Charles Taxon usou o termo "complexidade especificada", proveniente da teoria da
informação, quando alegava que mensagens transmitidas pelo DNA na célula eram especificadas por uma
inteligência, logo originaram-se de um agente inteligente.[48] O conceito de "complexidade especificada" do design
inteligente foi desenvolvido na década de 1990 pelo matemático, filósofo, e teólogo William Dembski. Dembski
afirmava que quando alguma coisa exibia complexidade especificada (ou seja, complexo e "especificado",
simultaneamente), poderíamos inferir que ela foi produzida por uma causa inteligente (ou seja, que foi projetada) ao
invés de ser o resultado de processos naturais. Ele fornece os seguintes exemplos: "Uma única letra do alfabeto é
especificada sem ser complexa. Uma sentença longa de letras aleatória é complexa sem ser especificada. Um soneto
shakespeariano é tanto complexo quando especificado.".[74] Ele afirma que detalhes de seres vivos podem ser
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similarmente caracterizados, especialmente os "padrões" de seqüências moleculares em moléculas biológicas
funcionais como o DNA.
Dembski define sua informação especificada complexa (IEC) como qualquer
coisa com menos de 1 em 10150 chance de ocorrer ao acaso (naturalmente).
Críticos afirmam que isso caracteriza o argumento como uma tautologia:
informação especificada complexa não pode ocorrer naturalmente porque
Dembski a definiu assim, logo a verdadeira questão foca-se em saber se as IECs
realmente existem na natureza ou não.[76] [77] [78]

William Dembski propôs o conceito
[75]
de complexidade especificada .

A solidez conceitual do argumento da complexidade especificada/IEC de
Dembski é largamente desacreditada pelas comunidades científica e
matemática.[79] [80] [81] A complexidade especificada ainda não foi demonstrada
como tendo vastas aplicações em outros ramos de estudo como alegado por
Dembski. John Wilkins e Wesley Elsberry caracterizam o "filtro explanatório"
de Dembski como eliminativo, porque ele elimina explicações sequencialmente:
primeiro regularidade, depois acaso, e finalmente caindo em default para o
design. Eles argumentam que esse procedimento é falho como um modelo de
inferência científica porque a maneira assimétrica com que trata possíveis
explicações diferentes o torna propenso a tirar falsas conclusões.[82]

Richard Dawkins, outro crítico do design inteligente, argumenta em "Deus, um delírio" que permitir que um designer
inteligente seja levado em conta para explicar a complexidade improvável somente adia o problema, uma vez que tal
criador teria que ser pelo menos tão complexo quanto a coisa criada.[83] .
Outros cientistas também argumentaram que a evolução por meio da seleção natural é mais capacitada para explicar
a complexidade observável, como é evidente pelo uso da evolução seletiva para projetar a eletrônica de certos
sistemas automotivos e aeronáuticos que são considerados problemas complexos demais para os "designers
inteligentes" humanos[84] . Isto, apesar destes métodos usarem a inteligência humana para definir a aptidão dos
resultados obtidos tornando o método teleológico[85] [86] , ou seja, com um proposito muito bem definido por um
"designer inteligente", análogo ao argumento teleológico.

Universo bem afinado
Defensores do design inteligente ocasionalmente propõem argumentos fora do ramo da biologia, mais notavelmente
um argumento baseado no conceito das "constantes universais bem afinadas", que tornam possíveis a existência da
matéria e da vida, e portanto alegando que as constantes não devem ser solenemente atribuídas ao acaso (processos
naturais). Essas incluem os valores das constantes físicas fundamentais, a força relativa das forças nucleares, o
eletromagnetismo, a gravidade entre partículas fundamentais, também como as taxas das massas de tais partículas.
Defensor do design inteligente e filiado do Centro para Ciência e Cultura, Guillermo Gonzales argumenta que se
qualquer um desses valores fosse até minimamente diferente, o universo seria dramaticamente diferente, tornando
impossível a formação de muitos elementos químicos e de estruturas características do Universo, como galáxias.[87]
Logo, defensores argumentam, um designer inteligente da vida foi necessário para garantir que as características
específicas se dessem presentes, caso contrário a vida seria, em termos práticos, impossível de ter existido.
Embora a alegação seja perfeitamente viável para a filosofia (lógica) e pela matemática (probabilidade), a grande
maioria dos cientistas responde a esse argumento apontando que o mesmo não pode ser testado e, consequentemente,
não é cientificamente produtivo. Alguns cientistas argumentam que mesmo quando tomados como uma mera
especulação, esses argumentos são parcamente suportados por evidências existentes.[88] Victor J. Stenger e outros
críticos afirmam que tanto o design inteligente quanto a forma fraca do princípio antrópico são essencialmente uma
tautologia; em sua opinião, esses argumentos se sustentam na alegação de que a vida é capaz de existir porque o
Universo é capaz de suportar vida.[89] [90] [91] A alegação da improbabilidade de um universo que é capaz de suportar
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vida também foi criticada como sendo um argumento pela falta de imaginação por assumir que nenhuma outra forma
de vida além da nossa é possível. A vida como conhecemos poderia não ter existido se as constantes fossem
diferentes, mas uma forma de vida diferente poderia ter se formado no nosso lugar. No entanto, tal alegação, na
mesma proporção da primeira, não possui uma única evidência e, de fato, todas as formas de vidas conhecidas são
baseadas em carbono, tornando tal resposta pura especulação e, notadamente, "infalsiável", daí não-científica. Um
número de críticos também sugere que muitas das variáveis apontadas parecem ser bem interconectadas e que
cálculos feitos por matemáticos e físicos sugerem que a emergência de um universo similar ao nosso é bem
provável[92] O notável de tal alegação é que a mesma inter-relação entre muitas das variáveis apontadas também é
utilizada pelos próprios defensores do Design Inteligente como uma evidência pelo design.[93] Além disso, a teoria
do multiverso é comumente defendida por cientistas (incluindo Stephen Hawking e Richard Dawkins[94] ) como uma
possível explicação que refutaria a suposta necessidade de um Criador por trás do universo bem definido, alegando
que a existência de vários universos além do nosso tornaria extremamente possível que num deles houvesse vida.
Defensores do DI desconsideram esta hipótese alegando que esta proposta não só não é falsiável (daí não-científica),
como também não possui nenhuma evidência que a suporte (ou seja, não passa de especulação imaginativa). Além
do mais, levantaria a questão cosmológica de como estes universos teriam surgido (expressado na pergunta "o
que/quem inventou a 'máquina de produzir universos?'"), voltando ao problema das origens.[95]
Defensor do design inteligente, Granville Sewell já afirmou que a evolução de formas complexas de vida representa
uma diminuição da entropia, consequentemente violando a segunda lei da termodinâmica e apoiando o design
inteligente.[96] Isso, entretanto, é uma equivocação dos princípios da termodinâmica.[97] A segunda lei da
termodinâmica aplica-se a sistemas fechados somente. Se esse argumento fosse verdadeiro, seres vivos não
conseguiriam crescer, já que isso também seria uma diminuição da entropia. Entretanto, como na evolução, o
crescimento de seres vivos não viola a segunda lei da termodinâmica, porque seres vivos não são sistemas fechados eles possuem uma fonte externa de energia (por exemplo, comida, oxigênio, luz do sol) cuja produção depende de
um aumento liquido da entropia.

Criador inteligente
Argumentos a favor do design inteligente são formulados em termos seculares e intencionalmente evitam identificar
o agente (ou agentes) que eles positam. Embora não afirmem que Deus seja o criador, o criador é frequentemente e
implicitamente hipotetizado como tendo intervindo de uma maneira que somente um deus poderia intervir. Dembski,
em "The Design Inference" (A Inferência do Design), especula que uma cultura alienígena poderia preencher os
requisitos de um designer. A descrição autoritativa do design inteligente,[98] entretanto, explicitamente afirma que o
universo demonstra características de ter sido projetado. Reconhecendo o paradoxo, Dembski conclui que "nenhum
agente inteligente que é estritamente físico poderia ter presidido a origem do universo ou a origem da vida".[99] Os
principais defensores do design inteligente já fizeram declarações de que eles acreditam que o designer seja o Deus
cristão, em contraste exclusão de todas as outras religiões.[9] [10] [52]
Além do debate sobre se o design inteligente é ou não científico, um número de críticos chegam até a argumentar
que a evidência existente torna a hipótese de um design bem improvável, independentemente de seu status no mundo
científico. Por exemplo, Jerry Coyne, da Universidade de Chicago, pergunta por que um designer teria "nos dado os
caminhos para a produção de vitamina C, mas então a destruído ao desativar uma de suas enzimas" e por que ele ou
ela não iria "empilhar ilhas oceânicas com répteis, mamíferos, anfíbios e água fresca, apesar da adequação de tais
ilhas para essas espécies". Coyne também aponta o fato da "flora e a fauna dessas ilhas lembram as da terra
continental mais próxima, mesmo quando os ambientes são bem diferentes" como evidência de que espécies não
foram colocadas lá por um designer.[100] Anteriormente, no livro A Caixa Preta de Darwin, Behe argumentou que
nós somos simplesmente incapazes de entender os motivos do designer, logo tais questões não podem ser
respondidas definitivamente. Criações estranhas poderiam, por exemplo, "ter sido colocadas lá por um designer... por
razões artísticas, para se mostrar, por algum motivo prático ainda não determinado, ou por alguma razão
desconhecida". Coyne responde que, à luz da evidência, "ou a vida resultou não de um design inteligente, mas da
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evolução; ou o designer inteligente é um brincalhão cósmico que projeta tudo para que o mesmo pareça ter
evoluído".[100]
Assertar a necessidade de um criador para a complexidade também levanta a seguinte questão de "Quem criou o
criador?"[101] Defensores do design inteligente afirmam que essa questão é irrelevante ou fora do escopo do design
inteligente.[102] Richard Wein contra-argumenta que as perguntas não respondidas que uma teoria cria "precisam ser
balanceadas contra o aperfeiçoamento de nosso entendimento do que a explicação fornece". Invocar um ser
inexplicável para explicar a origem de outros seres (nós mesmos) não passa de petição de princípio. “A nova questão
levantada pela explicação é tão problemática quanto a questão que a explicação pretende responder”.[103] Richard
Dawkins vê a assertação de que o designer não precisa ser explicado, não como uma contribuição ao conhecimento,
mas como um "clichê exterminador de pensamento".[104] [105] Na ausência de evidências observáveis e mensuráveis,
a própria questão "Quem criou o criador?" leva a uma regressão infinita de onde defensores do design inteligente só
podem escapar ao recorrer ao criacionismo religioso ou à contradição lógica.[104] [106]

Movimento

O Centro para a Renovação da Ciência e Cultura
do Discovery Institute usou banners baseados no
afresco "A Criação de Adão" da Capela Sistina.
Posteriormente uma imagem menos religiosa foi
usada, e o centro foi renomeado para Centro para
[107]
Ciência e Cultura.

O movimento do design inteligente é um rebento direto do
criacionismo da década de 1980.[6] As comunidades científica e
acadêmica, junto com a corte Federal Americana, consideram o design
inteligente como uma forma de criacionismo ou como um descendente
direto que é estreitamente interligado com o criacionismo
tradicional;[108] [109] [110] [111] e vários autores referem-se
explicitamente a ele como "criacionismo do design inteligente".[112]
[113] [114]

O movimento é sediado no "Center for Science and Culture" (CSC) ou
Centro para Ciência e Cultura em português, estabelecido em 1996
como o braço criacionista do Discovery Institute para promover seus
objetivos religiosos [115] que clamam por amplas mudanças sociais,
acadêmicas e políticas. As campanhas do design inteligente do Discovery Institute ocorrem principalmente nos
Estados Unidos, embora esforços tenham sido realizados para promover o DI em outros países . Os líderes do
movimento afirmam que o design inteligente expõe as limitações da ortodoxia científica e da filosofia secular do
Naturalismo. Defensores do design inteligente alegam que a ciência não deveria ser limitada ao naturalismo e não
deveria demandar a adoção de filosofias naturalistas que rejeitam automaticamente qualquer explicação que
contenha causas sobrenaturais (pois o que parece sobrenatural ou milagroso é apenas o que ainda não se conhece a
causa lógica). O objetivo principal do movimento é "derrotar [a] visão de mundo materialista" representada pela
teoria da evolução em favor de "uma ciência consoante com convicções teístas e cristãs".[116]
Phillip E. Johnson afirmou que o objetivo do design inteligente é de lançar o criacionismo como um conceito
científico.[53] [117] Todos os principais defensores do design inteligente são filiados ou funcionários do Discovery
Institute e o seu Centro para Ciência e Cultura.[118] Praticamente todos os conceitos do design inteligente e o
movimento associado são produtos do Discovery Institute, que guia o movimento seguindo sua estratégia da cunha
enquanto conduz a sua campanha de Ensinar a Controvérsia e outros programas relacionados.
Alguns dos principais defensores do design inteligente já fizeram declarações conflitantes em relação ao design
inteligente. Em declarações voltadas ao público em geral, eles afirmam que o design inteligente não é religioso;
quando abordando cristãos conservadores que apóiam o movimento, eles afirmam que o design inteligente tem suas
fundações na Bíblia.[117] Reconhecendo a necessidade de apoio, o instituto afirma sua orientação cristã, evangélica:
"Juntamente com um foco sobre os formadores de opinião influentes, temos também o objetivo de construir uma
base de apoio popular entre os nosso circulo de constituintes, a saber, os cristãos. Fá-lo-emos essencialmente através
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de seminários apologéticos. É nossa intenção incentivar e dotar esses crentes com novas evidências científicas que
suportam a fé, assim como "popularizar" as nossas idéias no âmbito mais lato da cultura."[116]
Barbara Forrest, uma especialista que escreveu extensivamente sobre o movimento, liga esse comportamento aos
objetivos ofuscantes do Discovery Institute devido a razões políticas. Ela já escreveu que as atividades do
movimento "entregam uma verdadeira intenção agressiva e sistemática para promover não somente o criacionismo
do design inteligente, mas a visão de mundo religiosa entrelaçada com ele".[119]

Religião e principais defensores
Embora os argumentos do design inteligente sejam formulados de maneira secular e intencionalmente evitam
apontar a identidade do designer,[120] a maioria dos principais defensores do design inteligente são cristãos e já
afirmaram no passado que em suas opiniões o "designer" é Deus. Phillip E. Johnson, William Dembski, e Stephen C.
Meyer são evangélicos protestantes; Michael Behe é católico romano; e Jonathan Wells, outro defensor importante, é
um membro da Igreja da Unificação. Johnson já afirmou que cultivar ambigüidade ao empregar linguagem secular
em argumentos que são meticulosamente desenvolvidos para evitar nuanças do criacionismo teísta é um primeiro
passo necessário para finalmente reintroduzir o conceito cristão de Deus como o designer. Johnson alerta
explicitamente os defensores do design inteligente a esconder suas motivações religiosas para evitar que o design
inteligente seja identificado "como outra maneira de apresentar a mensagem evangélica cristã".[121] ". Johnson
enfatiza que "a primeira coisa que deve ser feita é tirar a Bíblia da discussão"; "depois que separamos o preconceito
materialista do fato científico [...] somente aí assuntos bíblicos podem ser discutidos".[122]
A estratégia de deliberadamente disfarçar a intenção religiosa do design inteligente já foi descrita por William
Dembski em seu livro "The Design Inference".[123] Em seu trabalho Dembski lista um deus e uma "força de vida
alienígena" como duas opções possíveis para a identidade do designer, entretanto, em seu livro "Intelligente Design:
The Bridge Between Science and Theology", Dembski afirma que "Cristo é indispensável para qualquer teoria
científica, mesmo que os praticantes não tenham a mínima idéia sobre ele. O pragmatismo de uma teoria científica
pode, claro, ser perseguido sem se recorrer a Cristo. Mas a solidez conceitual da teoria no fim só pode ser localizada
em Cristo".[124] Dembski também afirmou que o "DI faz parte da revelação geral de Deus [...] Não somente o design
inteligente nos livra dessa ideologia (materialismo), que sufoca o espírito humano, mas, em minha experiência
pessoal, eu descobri que abre o caminho para pessoas chegarem a Cristo".[125] Tanto Johnson quanto Dembski citam
o evangelho de João como a fundação do design inteligente.[52] [117]
Barbara Forrest argumenta que tais declarações revelam que os principais defensores do design inteligente o veem
como algo essencialmente religioso em natureza, e não somente como um conceito científico que apresenta
implicações que fortuitamente coincidem com suas crenças religiosas particulares.[126] Ela escreve que os principais
líderes do design inteligente estão intimamente ligados com o movimento ultra-conservador reconstrutivista cristão.
Ela lista conexões (atuais e passadas) de filiados do Discovery Institute como Phillip Johnson, Charles Thaxton,
Michael Behe, Richard Weikart, Jonathan Wells e Francis Beckwith com líderes de organizações reconstrutivistas
cristãs, e a extensão do financiamento fornecido ao Instituto por Howard Ahmanson Jr., uma figura importante no
movimento reconstrutivista.[127]

Pesquisas de opinião
Várias pesquisas foram realizadas antes da decisão de dezembro de 2005 no caso Kitzmiller v. Dover, que buscavam
determinar o nível de apoio do design inteligente entre certos grupos. De acordo com a pesquisa de 2005 da Harris
Interactive, 10% dos adultos nos Estados Unidos viam os seres humanos como "tão complexos que eles
necessitariam de uma força poderosa ou inteligência para ajudar em sua criação".[128] E embora as pesquisas
realizadas pela Zogby e comissionadas pelo Discovery Institute apresentem um maior apoio, elas sofrem de falhas
consideráveis, como ter uma baixa taxa de resposta (248 de 16.000), ser conduzida em nome de uma organização
com um interesse explícito no desfecho da pesquisa, e por conter perguntas viciadas.[129] [130] [131]

190

Design inteligente
Uma pesquisa realizada em maio de 2005 com praticamente 1500 médicos nos Estados Unidos, conduzida pelo
Louis Finkelstein Institute e o HCD Research, mostrou que 63% dos médicos concordam mais com a evolução do
que com o design inteligente.[132]

Criando e ensinando a controvérsia
Uma estratégia chave do movimento do design inteligente é o de convencer o público em geral de que existe um
debate entre cientistas sobre se a vida evoluiu, para assim convencer o público, políticos e líderes culturais de que as
escolas deveriam "ensinar a controvérsia".[133] O Discovery Institute, instituição que divulga informações sobre o
Design Inteligente, publica uma lista[134] de cientistas que concordam com a seguinte declaração:
"Somos céticos quanto às alegações de que a mutação aleatória e a seleção natural são capazes de responder
pela complexidade da vida. O exame cuidadoso da evidência a favor da teoria darwinista deveria ser
encorajado."
Desse modo tenta demonstrar que um crescente número de cientistas tem adquirido coragem para questionar
seriamente a Teoria da Evolução nos últimos anos, a lista contava com mais de 700 assinaturas em fevereiro de
2007.
Oponentes do design inteligente fazem notar que menos da metade da lista é de biólogos evolucionários — o tipo de
cientista que estaria familiarizado com as questões subjacentes e apto a se pronunciar com autoridade sobre o
assunto. A declaração em si, apesar do que pode parecer ao público leigo, não constitui uma forte oposição à
evolução e poderia ser assinada por grande parte dos biólogos evolucionários: Em geral eles concordam que a
mutação e a seleção natural não respondem sozinhos pela complexidade da vida, havendo contribuição de outros
mecanismos naturais; e a menção ao exame cuidadoso da evidência é apenas uma descrição da atitude profissional
que os cientistas devem ter. Além disso, afirmar tal "ceticismo" sem apresentar evidências e estudos científicos não
abala em nada a Teoria da Evolução.
E para demonstrar como é insignificante o número de assinaturas do documento publicado pelo Discovery Institute,
foi feita uma paródia recolhendo assinaturas de cientistas que aceitam a Evolução e se chamam Steve, denominado
Project Steve. Foram recolhidas mais de 1100 assinaturas, apenas de cientistas com esse nome.[135] Outro projeto
recolhe assinaturas de padres, pastores, e clérigos que aceitam a Evolução, a lista já tem mais de 12 000
assinaturas.[136] [137]
Entretanto, tal debate não existe dentro da comunidade científica; o consenso científico é de que a vida evoluiu.[138]
[139] [140]
O design inteligente é majoritariamente visto como um pretexto para a campanha de seus defensores contra
a fundação materialista da ciência, que na concepção do movimento não deixa espaço para a possibilidade de
Deus.[141] [142]
Defensores do design inteligente buscam manter Deus e a Bíblia fora da discussão, e apresentam o design inteligente
na linguagem da ciência, como uma hipótese científica. Entretanto, entre o público em geral nos Estados Unidos, as
preocupações principais são se a biologia evolucionária convencional é ou não compatível com a Bíblia, e sobre o
que é ensinado nas escolas. A controvérsia pública recebeu uma grande cobertura da mídia americana,
particularmente durante o julgamento de Kitzmiller v. Dover em 2005. Uma cobertura proeminente da controvérsia
pública foi realizada pela revista Time com a história "Evolution Wars" (Guerras da Evolução), em 15 de agosto de
2005. A capa da reportagem faz a seguinte pergunta: "Deus tem um lugar na aula de ciência?"[143] A decisão
eventual da corte determinou que o design inteligente era uma posição religiosa e criacionista, e respondeu a
pergunta apontada pela revista Time com uma firme negativa, concluindo que Deus e o design inteligente eram
ambos distintos do material que deve ser mencionado em salas de aula de ciência.[5]
A ciência empírica usa o método científico para criar conhecimento a posteriori baseado em observações e na
repetição de testes de hipóteses e teorias. Os defensores do design inteligente buscam mudar essa base fundamental
da ciência[144] ao eliminar o "naturalismo metodológico" da ciência[145] e o substituí-lo com o que o líder do
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movimento do design inteligente, Phillip E. Johnson, chama de "realismo teísta".[146] Alguns denominam essa
abordagem como "supernaturalismo metodológico", que significa uma crença em uma dimensão não-natural,
transcendente habitada por uma deidade não-natural e transcendente.[147] Defensores do design inteligente
argumentam que explicações naturalistas falham ao tentar explicar certos fenômenos e que as explicações
sobrenaturais fornecem uma explicação simples e intuitiva para a origem do universo e da vida.[148] Defensores
alegam que a evidência para isso existe na forma da complexidade Irredutível e da complexidade especificada, que
não podem ser explicadas por processos naturais.[1]
Apoiadores do Design Inteligente também defendem que a neutralidade religiosa exige o ensino tanto da evolução
quanto do design inteligente, afirmando que ensinar somente a evolução injustamente discrimina contra aqueles que
possuem crenças criacionistas. Ensinar ambas, eles argumentam, permite a possibilidade de crenças religiosas, sem
fazer com que o estado realmente promova tais crenças. Muitos seguidores do design inteligente acreditam que o
"Cientificismo" em si é uma religião que promove o secularismo e o materialismo em uma tentativa de apagar o
teísmo da vida pública, e eles vêem o seu trabalho na promoção do design inteligente como uma maneira de retornar
a religião ao seu papel central na educação e em outras esferas públicas. Alguns acreditam que esse debate mais
amplo é frequentemente o subtexto para argumentos feitos sobre o design inteligente, embora outros notam que o
design inteligente serve como um representante para as crenças religiosas de defensores proeminentes do design
inteligente em seus esforços para avançar seus pontos de vista religiosos na sociedade em geral.[149] [150] [151]
De acordo com críticos, o design inteligente não conseguiu apresentar um caso científico crível e é uma tentativa de
ensinar religião nas escolas públicas, algo que a Constituição dos Estados Unidos proíbe devido a Clausula de
Estabelecimento. Eles alegam que o design inteligente substituiu a pesquisa científica pelo apoio popular.[152]
Alguns críticos afirmam que se fossemos dar "tempo igual para todas as teorias" de verdade, não haveria limite
lógico para o número de "teorias" potenciais que poderiam ser ensinadas no sistema público de ensino, incluindo até
paródias do design inteligente como a "teoria" do Monstro de Espaguete Voador. Existem inúmeras explicações
sobrenaturais mutuamente incompatíveis para a complexidade, e o design inteligente não fornece um mecanismo
para discriminar entre elas. Além disso, um problema fundamental da aceitação do design inteligente como ciência é
que as alegações do design inteligente não podem ser testadas.[153]
Críticos apontam que os defensores do design inteligente não podem legitimamente inferir que o designer inteligente
está por trás de partes de um processo que não é cientificamente compreendido, uma vez que eles não evidenciaram
que um evento sobrenatural de fato ocorreu. A inferência de que um designer inteligente criou a vida na Terra, algo
que o defensor do design William Dembski defendeu como podendo ser uma força de vida "et", já foi comparada
com a alegação a priori de que ets ajudaram os antigos egípcios a construírem as pirâmides.[154] [155] Em ambos os
casos, os efeitos dessa inteligência alienígena não são passíveis de repetição, não são observáveis ou falseáveis, e
violam o princípio da parcimônia. De um ponto de vista estritamente empírico, alguém pode listar o que é conhecido
sobre as técnicas de construção egípcia, mas também se precisa admitir ignorância acerca da maneira exata de como
os egípcios construíram as pirâmides.
Defensores do design inteligente vêm tentando buscar apoio de outros grupos religiosos com relatos similares de
criação na esperança de que essa coalizão mais ampla terá maior influencia em apoiar uma educação científica que
não contradiga suas crenças religiosas. Muitos grupos religiosos responderam a essa ação expressando seu apoio a
evolução. A Igreja Católica já declarou que a fé religiosa é completamente compatível com a ciência, que é limitada
a lidar somente com o mundo natural[156] - uma posição conhecida como evolucionismo teísta.[157] Além de
apontarem que o design inteligente não é ciência, elas também o rejeitam por várias razões filosóficas e
teológicas.[158] [159] Os argumentos do design inteligente também já foram criticados por mais de 10.000 clérigos
que assinaram o "Clergy Letter Project" (Projeto Carta do Clérigo). Cientistas proeminentes que expressam crenças
religiosas, como o astrônomo George Coyne e o biólogo Ken Miller, tem sido a vanguarda da oposição contra o
design inteligente. Enquanto que organizações criacionistas têm agradecido o apoio do design inteligente contra o
naturalismo, elas também criticam a recusa de identificar o designer,[160] [161] [162] e já apontaram para as falhas
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anteriores do mesmo argumento.[163]

Definindo a ciência
O método científico é um corpo de técnicas para a investigação de fenômenos e obtenção de novo conhecimento
sobre o mundo natural sem assumir a existência ou a não-existência do sobrenatural, uma abordagem algumas vezes
chamada de naturalismo metodológico. Defensores do design inteligente acreditam que essa abordagem possa ser
equalizada com o naturalismo metafísico materialista, e frequentemente alegam não somente que sua própria
abordagem é científica, mas que seja ainda mais científica que a evolução, e por isso eles querem redefinir a ciência
como um reavivamento e ressurgimento da teologia natural ou da filosofia natural para permitir "teorias
não-naturalistas como o design inteligente".[164] Essa situação apresenta um problema de demarcação, algo que na
filosofia da ciência consiste em como e onde marcar as bordas ao redor da ciência.[165] Para que uma teoria
qualifique-se como científica,[166] [167] [168] se espera que a mesma seja:
•
•
•
•

Consistente
Parcimoniosa (econômica em suas entidades propostas ou nas explicações, veja Navalha de Ockham)
Útil (descreve e explica fenômenos observáveis, e pode ser usada para predizer outros fenômenos)
Empiricamente testável e falseável (veja falseabilidade)

• Baseada em múltiplas observações, normalmente na forma de experimentos controlados e passiveis de
repetição.
• Passível de correção e dinâmica (modificada em luz de observações que não a suportam)
• Progressiva (refina teorias anteriores)
• Provisional ou tentativa (está aberta a experimentos que a testem, e não afirma certeza)
Para que qualquer teoria, hipótese ou conjectura seja considera científica, ela precisa passar pela maioria, e
idealmente em todos os critérios listados acima. Quanto menos critérios são atendidos, menos científica ela é; e se
ela só passa por alguns ou não passa em nenhum, então não pode ser tratada como científica em qualquer sentido
significativo da palavra. Típicas objeções a alegação de que o design inteligente é uma ciência são sua falta de
consistência,[169] violação do princípio da parcimônia,[170] não é cientificamente útil,[171] não é falseável,[172] não é
passível de teste empírico,[173] não é passível de correção, não é dinâmica, ou tentativa ou progressiva.[174] [175] [176]
Críticos também afirmaram que a doutrina do design inteligente também não passa nos critérios do "Daubert
Standard" (Padrão Daubert),[177] o critério para evidências científicas exigido pela Suprema Corte dos Estados
Unidos. O "Daubert Standard" governa que tipo de evidências podem ser consideradas científicas em uma corte
federal dos Estados Unidos e na maioria das cortes estaduais. Seus quatro critérios são:
• Os alicerces teóricos do método precisam sustentar predições passíveis de teste por meios pelos quais a teoria
possa ser falseada.
• Os métodos devem ser publicados de preferência em periódicos revisados por pares
• Deve haver uma taxa conhecida de erro para ser usada na avaliação dos resultados.
• Os métodos devem ser amplamente aceitos dentro da comunidade científica relevante.
No caso Kitzmiller v. Dover Area School District de 2005, usando os critérios acima entre outros, o Juiz Jones
concordou com os querelantes, decidindo que "nós abordamos as questões seminais de se DI é ciência. E concluímos
que ela não é, e, além disso, que o DI não pode desaclopar-se de seus antecedentes criacionistas, e conseqüentemente
religiosos."
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Revisão por pares
A falha em seguir os procedimentos do discurso científico bem como a falha em submeter trabalhos à comunidade
científica que se sustentem contra escrutínio tem pesado contra a aceitação do design inteligente como uma ciência
valida.[178] Até hoje, o movimento do design inteligente não obteve publicações de artigos em um periódico
científico revisado por pares.[8] [178]
O design inteligente, ao apelar para um agente sobrenatural, diretamente entra em conflito com os princípios da
ciência, que limita seus inquirimentos a dados empíricos observáveis e finalmente testáveis, que requerem que
explicações sejam baseadas em evidências empíricas. Dembski, Behe e outros defensores do design inteligente
afirmam que o preconceito da comunidade científica é o responsável pelo fracasso da publicação de suas pesquisas.
Defensores do design inteligente acreditam que seus escritos são rejeitados por não se conformarem a mecanismos
não-naturais e puramente naturalísticos ao invés de serem rejeitados por não estarem aptos aos “padrões de
periódicos científicos”, tendo assim o mérito de seus artigos subestimados. Alguns cientistas descrevem essa
alegação como uma teoria da conspiração.[179] Michael Shermer crítica a alegação, notando que “Qualquer pessoa
que acha que cientistas não questionam o Darwinismo nunca foi a uma conferência evolucionária.” Ele cita que
cientistas como Joan Roughgarden e Lynn Margulis já desafiaram certas teorias Darwinistas e ofereceram suas
próprias explicações e apesar disso eles “não foram perseguidos, ostracizados, despedidos e nem expulsos. Por quê?
Porque eles estavam fazendo ciência, não religião.”[180] A questão de que explanações sobrenaturais não se
conformam com o método científico tornou-se um ponto principal para o design inteligente na década de 1990,
sendo comentado na estratégia da cunha como um aspecto da ciência que precisa ser desafiado antes que o design
inteligente possa ser aceito por uma grande parte da comunidade científica.
O debate sobre se o design inteligente produz novas pesquisas, como qualquer ramo científico deve fazer, e se tentou
legitimamente publicar suas pesquisas, é extremamente controverso. Tanto críticos quanto defensores apresentam
inúmeros exemplos para sustentarem seus casos. Por exemplo, A Templeton Foundation, uma ex-financiadora do
Discovery Institute e uma das principais patrocinadoras de projetos que buscam reconciliar ciência e religião,
afirmou que pediu aos defensores do design inteligente que enviassem propostas para pesquisas, mas nenhuma foi
enviada. Charles L. Harper Jr., vice-presidente da fundação, disse que: “Do ponto de vista do rigor e seriedade
intelectual, o pessoal do design inteligente não se sai muito bem em nosso mundo da revisão científica”.[181]
O único artigo publicado em um periódico científico revisado por pares que apresentava um caso a favor do design
inteligente foi escrito pelo Diretor do Centro para Ciência & Cultura do Discovery Institute Stephen C. Meyer. Ele
foi publicado no periódico Proceedings of the Biological Society of Washington em agosto de 2004, na época
organizado pelo editor Richard Sternberg.[182] O artigo foi uma revisão bibliográfica, o que significa que não
apresentava pesquisas novas, mas ao invés disso citações selecionadas e alegações de outros artigos para argumentar
que a Explosão cambriana não poderia ter ocorrido através de processos naturais. Além do artigo ter sido
rapidamente retirado pela editora por ter circunavegado as exigências do periódico, o lugar de sua publicação foi
considerado problemático, pois seu assunto amplamente desviava-se do escopo do periódico (veja Controvérsia da
revisão por pares de Sternberg).[183] [184] Dembski escreveu que “talvez a melhor razão [para ser cético em relação a
suas ideias] é que o design inteligente ainda não se estabeleceu como um prospero programa de pesquisa
científica”.[185] Ainda assim, Sternberg afirmou que todos os protocolos para uma publicação deste tipo foram
rigorosamente seguidos. E que seguindo a exposição do caso na mídia ele foi constantemente molestado e
pressionado a sair de sua posição no Museu Nacional de História Natural do Instituto Smithsoniano. Ele declarou:
"Em suma, está claro que fui alvo de retaliação e molestamento explicitamente porque falhei em seguir uma
regra não escrita no meu papel como editor de um periódico científico: eu supostamente deveria ser o
guardião, expulsando explicações impopulares, controversas ou conceitualmente desafiadoras para
fenômenos naturais intrigantes. Em lugar disso, eu permiti que um artigo científico criticando o
Neo-Darwinismo fosse publicado, e isso foi considerado uma heresia imperdoável."[186]
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Respondendo as alegações de Sternberg, seu supervisor no Smithsonianm, Jonathan Coddington, repondeu
publicamente, disputando a versão dos eventos de Sternberg. Coddington afirmou que Sternberg não fora demitido, e
que nem era um empregado remunerado do Smithsonian. Ele não foi alvo de discriminação e permaneceu servindo
no museu até a época da controvérsia.[187]
Em uma entrevista em 2001, Dembski afirmou que parou de enviar seus trabalhos a periódicos científicos em razão
da lerdeza da publicação, preferindo publicar livros que geram renda e permitem uma exposição maior de suas
ideias.[188]
No julgamento de Dover, o juiz concluiu que o design inteligente não apresenta pesquisas ou testes científicos.[37]
Durante o caso, defensores do design inteligente citaram apenas um artigo, sobre modelação situacional por Behe e
Snoke, que não menciona a complexidade irredutível nem o design inteligente, e que Behe admitiu que não
eliminava mecanismos evolucionários.[37] Durante seu depoimento, entretanto, Behe declarou: “Não existem artigos
publicados revisado por pares que defendam o design inteligente com cálculos ou experimentos pertinentes que
forneçam relatos detalhados e rigorosos de como o design inteligente de qualquer sistema biológico ocorreu”.[189]
Como resumido pelo juiz do caso Dover, Behe admitiu que não existem artigos revisados por pares que apóiem as
alegações do design inteligente ou da complexidade irredutível. Em sua decisão, o juiz escreveu: “Um indicador final
de como o DI falhou ao demonstrar garantia científica é a completa falta de publicações revisadas por pares que
apóiem a teoria.”[178]
Apesar disso, o Discovery Institute continua a insistir que um número de artigos foram publicados em periódicos
científicos,[190] incluindo em sua lista o mencionado acima. Críticos, em sua maioria membros da comunidade
científica, rejeitam essa alegação, notando que nenhum periódico científico estabelecido publicou um artigo sobre o
design inteligente. Ao invés disso, defensores do design inteligente criaram seus próprios periódicos com “revisão
por pares” que pecam pela falta de imparcialidade e rigor,[191] consistindo inteiramente de defensores do design
inteligente.[192]

Inteligência como uma qualidade observável
A expressão "design inteligente" supõe uma alegada qualidade objetiva de uma inteligência observável, um conceito
que não possui uma definição de consenso científico. William Dembski, por exemplo, já escreveu que “[a]
inteligência deixa para trás uma assinatura característica”. As características da inteligência são assumidas pelos
defensores do design inteligente como observáveis mesmo sem especificar exatamente quais os critérios de medição
que deveriam ser usados. Dembski, ao invés disso, afirma que “em ciências especiais indo da medicina legal a
arqueologia até ao SETI (sigla em inglês para Search for Extra-Terrestrial Intelligence, que significa Busca por
Inteligência Extraterrestre), o apelo para uma inteligência criadora é indispensável”.[193] Como esse apelo é feito e
como ele implica a definição de inteligência são tópicos que ainda não foram respondidos. Seth Shostak, um
pesquisador do Instituto SETI, critica a comparação de Dembski entre o SETI e o design inteligente, dizendo que
defensores do design inteligente baseiam suas inferências de design na complexidade – sendo o argumento a
alegação de que alguns sistemas biológicos são complexos demais para terem sido formados por processos naturais –
enquanto os pesquisadores do SETI estão primariamente em busca de artificialidade.[194]
Críticos afirmam que os métodos de detecção propostos pelos defensores do design inteligente são radicalmente
diferentes das detecções de design convencionais, e assim debilitam os elementos chave que tornariam o design
inteligente possível como ciência legítima. Defensores do DI propõem tanto a busca por um designer sem qualquer
conhecimento acerca de suas habilidades, parâmetros ou intenções (o que cientistas sabem ao procurar por resultados
da inteligência humana), quanto a negação da distinção essencial entre o design natural/artificial que permite aos
cientistas comparar artefatos de design complexo contra o pano de fundo da complexidade encontrada na
natureza.[195]
Como uma forma de criticismo, certos céticos apontam para um desafio ao design inteligente derivado dos estudos
da inteligência artificial. A crítica é um contra-argumento contra as afirmações acerca do que faz um design
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inteligente, especificamente a de que “nenhum dispositivo pré-programado pode ser realmente inteligente, e a
inteligência é irredutível a processos naturais”.[196] Essa afirmação é similar a um tipo de suposição relacionada ao
dualismo cartesiano, que defende uma separação estrita ente a “mente” e o Universo material. Entretanto, em estudos
de inteligência artificial, enquanto ainda existe uma suposição implícita que a suposta “inteligência” ou criatividade
de um programa de computador é determinada pelas capacidades dadas a ele pelo programador, a inteligência
artificial não precisa necessariamente ficar presa a um sistema de regras inflexível. Ao invés, se um programa de
computador tem a capacidade de acessar a aleatoriedade como uma função, isso permite efetivamente uma
inteligência flexível, criativa e adaptativa. Algoritmos evolutivos, um sub-ramo de aprendizagem de máquinas
(sendo esse um sub-ramo da inteligência artificial), são usados para demonstrar matematicamente que a
aleatoriedade e a seleção podem ser usadas para “evoluir” estruturas complexas, altamente adaptativas que não são
explicitamente projetadas pelo programador. Algoritmos evolucionários usam uma metáfora darwiniana de mutação
aleatória, seleção e sobrevivência dos mais aptos para resolver problemas científicos e matemáticos distintos que
normalmente são insolúveis usando métodos de resolução convencionais. Inteligência derivada da aleatoriedade é
essencialmente indistinguível da inteligência “inata” associada a organismo biológicos, e portanto apresenta uma
objeção a concepção do design inteligente que afirma que a inteligência em si requer necessariamente um designer.
A ciência cognitiva continua a investigar a natureza da inteligência ao longo dessas linhas de inquirimento. A
comunidade do design inteligente, na maior parte do tempo, se apóia no pressuposto de que a inteligência é
facilmente perceptível como uma propriedade fundamental e básica de sistemas complexos.[197]

Argumentos da ignorância
Eugenie Scott, junto a Glenn Branch e outros críticos, argumentam que muitos pontos levantados pelos defensores
do design inteligente são argumentos da ignorância.[198] Na falácia lógica do argumento da ignorância, a falta de
evidência para uma proposição é erroneamente argumentada como prova para a exatidão de outra proposição. Scott e
Branch afirmam que o design inteligente é um argumento da ignorância porque ele se sustenta na falta de
conhecimento para gerar suas conclusões: na falta de explicações naturais para certos aspectos específicos da
evolução, assume-se uma causa inteligente. Eles sustentam que a maioria dos cientistas explicariam que o que não é
explicado não é inexplicável, e que “nós não sabemos ainda” é uma resposta bem mais apropriada do que invocar
uma causa fora da ciência.[198] Particularmente, a demanda de Michael Behe por explicações cada vez mais
detalhadas da evolução histórica de sistemas moleculares parece supor uma falsa dicotomia, onde a evolução ou o
design inteligente é a explicação apropriada, e qualquer aparente falha da evolução se torna uma vitória para o
design. Em termos científicos, a “ausência de evidência não é evidência de ausência” de explicações naturais para
características observáveis de organismos vivos. Scott e Branch também argumentam que as supostas novas
contribuições propostas pelos defensores do design inteligente não serviram de base para nenhuma pesquisa
científica produtiva.
O design inteligente também já foi classificado como um argumento do “Deus das lacunas”, que segue a seguinte
forma:
• Existe uma lacuna no conhecimento científico
• A lacuna é preenchida com atos de Deus (ou um designer inteligente) e, portanto prova a existência de Deus
(ou do designer inteligente).
O argumento do deus das lacunas é a versão teológica do argumento da ignorância. Uma característica chave do
argumento é que ele meramente responde questões impressionantes com explicações (normalmente sobrenaturais)
que são inverificáveis e no final das contas também sujeitas a questões irrespondíveis.[199]
No entanto, os defensores do DI contra argumentam dizendo que acusá-los de usar a falácia do Deus das lacunas, é
simplificar o Design Inteligente e entendê-lo de forma errada. Afirmam que o argumento do deus das Lacunas
acontece quando alguém acredita erroneamente que Deus provocou um fato quando, na realidade, o fato foi causado
por um fenômeno natural não descoberto. Um exemplo seria quando as pessoas acreditavam que os relâmpagos eram
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causados diretamente por Deus. Havia uma lacuna no conhecimento sobre a natureza e, assim, atribuía-se os efeitos a
Deus.
Entretanto, os defensores do DI dizem que ao concluírem que a inteligência criou a primeira célula ou cérebro
humano, não o fazem porque simplesmente carecem da comprovação de uma explicação natural. Ao contrário, o
fazem porque sustentam que têm evidências positivas e empiricamente detectáveis que apontam para uma causa
inteligente. Afirmam que quando dectamos uma mensagem - tal como "Leve o lixo para fora - Mamãe" ou mil
enciclopédias - sabemos que elas devem ter vindo de um ser inteligente porque todas as nossas experiências de
observação dizem que as mensagens vêm apenas de seres inteligentes. Ou seja, em todas as ocasiões em que são
observadas mensagens, descobrem-se que ela vem de seres inteligentes. Assim, juntando essa idéia com o fato que
nunca observamos leis naturais criando mensagens e que, não há lei natural capaz de explicar a complexidade
irredutível, concluem, dessa forma, que um ser inteligente é a causa dessa mensagem. Isto, segundo se defendem, é
uma conclusão científica válida, baseada na observação e na repetição. Não é um argumento baseado na ignorância
nem na "lacuna" do conhecimento. [200]

O caso Kitzmiller
O caso Kitzmiller v. Dover Area School District foi a primeira contestação trazida perante uma corte federal dos
Estados Unidos contra um distrito escolar público que exigia a apresentação do design inteligente como uma
alternativa a evolução. Os querelantes argumentaram com sucesso que o design inteligente é uma forma de
criacionismo, e que a política do conselho escolar consequentemente violava a Cláusula de Estabelecimento da
Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos.
Onze pais de estudantes em Dover, Pennsylvania, processaram o Distrito escolar da área de Dover devido a uma
declaração que o conselho escolar exigia que fosse lida em voz alta em aulas de ciência da nona série sempre quando
evolução fosse ensinada. Os querelantes foram representados pela American Civil Liberties Union (União Americana
pelas Liberdades Civis, ACLU sigla em inglês), a Americans United for Separation of Church and State
(Americanos Unidos pela Separação da Igreja e Estado, AU sigla em inglês), e pela Pepper Hamilton LLP. O
National Center for Science Education ( Centro Nacional pela Educação Científica, NCSE sigla em inglês)
participou como consultor dos querelantes. Os réus foram representados pelo Thomas More Law Center (Centro de
Direito Thomas More).[201] O processo foi julgado em um caso sem júri de 26 de setembro de 2005 a 4 de novembro
de 2005 perante o Juíz John E. Jones III. Ken Miller, Kevin Padia, Brian Alters, Robert Pennock, Barbara Forrest e
John Haught serviram como testemunhas especialistas para a acusação. Michael Behe, Steve Fuller e Scott Minnich
serviram como testemunhas especialistas para a defesa.
Em 20 de dezembro de 2005 o Juiz Jones emitiu seu "ponto de fato e decisão" de 139 páginas, julgando que o
mandato de Dover era inconstitucional, e também restringindo o design inteligente de ser ensinado em aulas de
ciência das escolas públicas fundamentais do distrito da Pennsylvania. Os oito membros do conselho escolar de
Dover que votaram a favor da exigência do design inteligente foram todos derrotados na eleição de 8 de novembro
de 2005 por concorrentes que eram contra o ensino do design inteligente em aulas de ciência, e o atual presidente do
conselho escolar já afirmou que o conselho não tem nenhuma intenção de apelar a decisão.[202]
Em sua constatação dos fatos, Juiz Jones realizou as seguintes condenações da estratégia conhecida como Ensinar a
Controvérsia:
"Entretanto, defensores do DI buscaram evitar o escrutínio científico que acabamos de determinar que ele [o
design inteligente] não consegue suportar ao advogar que a controvérsia, mas não o DI em si, deveria ser
ensinada em aulas de ciência. Essa tática é na melhor das hipóteses maliciosa, na pior um boato falso."
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Reação
O próprio Juiz Jones antecipou que seu julgamento seria criticado, dizendo o seguinte em sua decisão:
"Aqueles que discordam de nosso achado irão provavelmente marcá-lo como o produto de um juiz ativista. E
se o fizerem, eles terão cometido um erro, já que essa manifestamente não é uma Corte ativista. Ao invés
disso, esse caso veio até nós como o resultado do ativismo de uma facção mal informada de um conselho
escolar, ajudada por uma firma internacional de direito público ávida para encontrar um caso de teste
constitucional sobre o DI, que combinados impulsionaram o Conselho a adotar uma política imprudente e no
final das contas inconstitucional. A inanidade impressionante da decisão do Conselho é evidente quando
considerada contra o pano de fundo factual que foi agora totalmente revelado neste julgamento. Os estudantes,
pais, e professores do Distrito Escolar da Área de Dover merecem bem mais do que serem arrastados nesta
confusão legal, com o seu resultante desperdício completo de recursos pessoais e monetários."
Como Jones previu, John G. West, Diretor Associado do Centro para Ciência e Cultura no Discovery Institute,
afirmou: "A decisão sobre o caso Dover é uma tentativa de um juiz ativista de parar a difusão de uma ideia científica
e de até prevenir criticismo acerca da evolução darwiniana através de censura imposta pelo governo ao invés de um
debate aberto, e isso não vai funcionar. Ele confundiu a posição do Discovery Institute com o do Conselho escolar de
Dover, e ele erroneamente interpretou o design inteligente e os motivos dos cientistas que o pesquisam".[203]
Vários jornais notaram com certo interesse que o juiz é "um Republicano e um assíduo participante de sua
igreja".[204] [205] [206] [207]
Subsequentemente, a decisão foi examinada em busca de erros em sua conclusão, em parte por defensores do design
inteligente buscando evitar futuras derrotas na justiça. Na primavera de 2007 a University of Montana Law review
publicou três artigos.[208] No primeiro, David K. DeWolf, John G. West e Casey Luskin, todos membros do
Discovery Institute, argumentaram que o design inteligente é uma teoria científica válida, que a corte de Jones não
deveria ter abordado a questão de se o DI era ou não uma teoria científica, e que a decisão em Kitzmiller não terá
nenhum efeito no desenvolvimento e na adoção do design inteligente como uma alternativa ao padrão, a teoria da
evolução.[209] No segundo, Peter Irons respondeu, argumentando que a decisão foi extremamente bem raciocinada e
apresentava a sentença de morte dos esforços do design inteligente de introduzir o criacionismo em escolas
públicas,[210] enquanto que no terceiro, DeWolf el al responderam os pontos feitos por Irons.[211] Entretanto, o medo
de um processo similar fez com que outros conselhos escolares abandonassem propostas de "ensinar a controvérsia"
do design inteligente.[6]

Status fora dos Estados Unidos
Europa
Em junho de 2007, o “Comitê sobre Cultura, Ciência e Educação” do Conselho da Europa emitiu um relatório, "The
dangers of creationism in education" (Os perigos do criacionismo na educação), que afirmava que “[O] Criacionismo
em qualquer uma de suas formas, tal como o ‘design inteligente’, não é baseado em fatos, não usa de racionalização
científica e seus conteúdos são pateticamente inadequados para aulas de ciências”. .[212] Ao descrever os perigos
atribuídos ao ensino do criacionismo para a educação, o relatório descreveu o design inteligente como “anticiência”
que envolve “ostensiva fraude científica” e “dissimulação intelectual” que “macula a natureza, objetividade e limites
da ciência” e o liga bem como outras formas de criacionismo ao negacionismo. Em 4 de outubro de 2007, a
Assembléia Parlamentar do Conselho da Europa aprovou uma resolução declarando que escolas deveriam “resistir a
apresentações de idéias criacionistas em qualquer disciplina que não seja religião”, incluindo o “design inteligente”
que é descrito como “a última, e mais refinada versão do criacionismo”, “apresentado de uma forma mais sutil”. A
resolução dá ênfase que o objetivo do relatório não é o de questionar ou de combater uma crença, mas o de “alertar
contra certas tendências de passar uma crença como ciência”.[213]
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No Reino Unido, a educação pública inclui Educação Religiosa como um assunto compulsório, e muitas “escolas
religiosas” ensinam o ethos particular de suas respectivas denominações. Quando foi revelado que um grupo
chamado Truth in Science (Verdade na Ciência) havia distribuído DVDs produzidos pela afiliada do Discovery
Institute, Illustra Media[214] apresentando membros do Discovery Institute defendendo o caso do design inteligente
na natureza,[215] além da alegação de que os DVDs haviam sido usados por 59 escolas,[216] o Department for
Education and Skills (DfES) afirmou que “Nem o criacionismo ou o design inteligente são ensinados como assunto
nas escolas, e não são especificados no currículo de ciências” (parte do Currículo Nacional que não se aplica a
escolas independentes ou a Educação na Escócia).[217] [218] O DfES subsequentemente afirmou que o “design
inteligente não é uma teoria científica reconhecida; logo, não está incluída no currículo de ciências”, mas abriu a
possibilidade do DI ser explorado na educação religiosa em relação a diferentes crenças, como parte do sílabo
desenvolvido pelos conselhos consultivos locais de educação religiosa.[219] Em 2006 a Qualifications and
Curriculum Authority (Autoridade de Qualificações e Currículos) produziu uma unidade modelo de Educação
Religiosa onde os estudantes podem aprender sobre visões religiosas e não religiosas acerca do criacionismo, do
design inteligente e da evolução por meio da seleção natural.[220] [221]
Em 25 de junho de 2007, o Governo do Reino Unido respondeu uma “e-petition” dizendo que o criacionismo e o
design inteligente não deveriam ser ensinados como ciência, entretanto se esperaria que professores respondessem as
perguntas de seus alunos com o arcabouço padrão das teorias científicas estabelecidas.[222] Em 18 de setembro de
2007 foi publicado um detalhado guia de ensino criacionista governamental para escolas na Inglaterra.[220] No
documento era dito que o “design inteligente reside totalmente fora da ciência”, não possui princípios científicos
centrais, ou explicações, e não é aceito pela totalidade da comunidade científica. Embora não deva ser ensinado
como ciência, “questões acerca do criacionismo e do design inteligente que são levantadas em aulas de ciência, por
exemplo, como consequência da cobertura da mídia, podem apresentar a oportunidade de explicar ou explorar o
porquê de ambos não serem considerados teorias científicas, e no contexto certo, o porquê da evolução ser
considerada uma teoria científica”. Entretanto, “Professores de matérias como RE, história ou cidadania podem lidar
com criacionismo e design inteligente em suas lições”.[15]
O grupo de lobbying British Centre for Science Education (Centro Britânico para Educação Científica) tem como
objetivo “opor-se ao criacionismo dentro do Reino Unido” e já se envolveu em lobbying governamental no Reino
Unido em relação a esse assunto.[223] Entretanto, na Irlanda do Norte o Partido Unionista Democrático (em inglês
Democratic Unionist Party, DUP) alega que o currículo revisado fornece uma oportunidade para o ensino de teorias
alternativas, e vem buscando garantias de que estudantes não perderão nota ao responder perguntas científicas com
respostas com cunho criacionista/design inteligente.[224] Em Lisburn o DUP conseguiu fazer com que o Conselho da
Cidade escrevesse para escolas pós-primarias perguntando quais eram seus planos em relação ao desenvolvimento de
material de ensino relacionado a “criação, ao design inteligente e outras teorias sobre a origem”.[225]
Nos Países Baixos, planos desenvolvidos pela Ministra da Educação Maria van der Hoeven de “estimular um debate
acadêmico” sobre o assunto em 2005 causaram uma grande reação pública negativa.[226] Depois das eleições de 2007
ela foi sucedida por Ronald Plasterk, que foi descrito como um “geneticista molecular, ateísta ferrenho e oponente do
design inteligente”.[227]
Como uma reação a situação nos Países Baixos, na Bélgica, o Presidente do Conselho Educacional Católico
Flamengo (VSKO em neerlandês) Mieke Van Hecke declarou que: “Cientistas católicos já aceitam a teoria da
evolução a um longo tempo e que o design inteligente e o criacionismo não pertencem a escolas católicas flamengas.
Não é a função dos políticos de introduzir novas idéias, essa é a função e o objetivo da ciência”.[228]
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Em outras regiões
O criacionismo possui grande influência política em vários países islâmicos, visões antievolucionárias são
consideradas mainstream e apresentam considerável apoio oficial, apoio das elites bem como de teólogos
acadêmicos e cientistas.[229] Em geral, criacionistas muçulmanos fazem parcerias com o Institute for Creation
Research por idéias e materiais que eles posteriormente adaptam para suas próprias posições teológicas.
Similarmente, também foi usado material antievolutivo sobre o design inteligente. Muzaffar Iqbal, um notável
muçulmano do Canadá, assinou a lista de Dissidentes do Darwinismo do Discovery Institute.[230] . Idéias similares
ao design inteligente são consideradas opções intelectualmente respeitáveis entre muçulmanos, e na Turquia muitos
livros sobre o design inteligente foram traduzidos. Em 2007 em Instambul, encontros públicos promovendo o design
inteligente foram patrocinados pelo governo local,[229] e David Berlinski, do Discovery Institute, foi um dos
palestrantes principais em um encontro em maio de 2007.[231]
O status do design inteligente na Austrália é bem similar ao do Reino Unido. Quando o ex-Ministro da Educação
Federal Brendan Nelson levantou a noção do ensino do design inteligente em aulas de ciências, os protestos da
população fizeram com que o ex-ministro rapidamente se retratasse ao afirmar que o correto fórum do design
inteligente, se ele fosse ensinado, seria em aulas de religião ou filosofia.[232]

A Resposta de Michael Behe à reação Institucional
Consciente de que sua obra, a "Caixa Preta de Darwin", produziria um vendaval de contestações e muita polêmica no
meio científico, Michael Behe, talvez o principal proponente do Design Inteligente, afirmou em entrevista feita em
2006:
Com certeza, eu previa que meu livro causaria controvérsia. Os darwinistas têm replicado dizendo, principalmente,
que explicarão os sistemas moleculares no futuro, talvez dentro de dez ou vinte anos. Para dizer o mínimo, sou
bastante cético quanto a essa pretensão.
A primeira reação da maioria dos críticos é dizer: “Isso é apenas criacionismo levemente disfarçado.” E em resenhas
escritas por cientistas eles falam frequentemente sobre os primeiros capítulos de Gênesis e do “Julgamento da
Criação”, de Arkansas, nenhum dos quais eu menciono no livro. Assim, eles tentam condenar meu trabalho através
do processo de associação. Eles também não vêem que há uma distinção entre chegar a uma conclusão simplesmente
pela observação do mundo físico, como se espera que um cientista faça, e chegar a uma conclusão baseado na Bíblia
ou em convicções religiosas.[233].
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Os efeitos sociais da teoria evolutiva tem sido consideráveis. Há medida que a explicação científica para a
diversidade da vida foi desenvolvida, muitas vezes substituiu explicações alternativas, por vezes muito bem aceites.
Porque a teoria da evolução inclui uma explicação da origem da humanidade, teve um impacto profundo nas
sociedades humanas. Alguns têm-se oposto vigorosamente à aceitação da explicação científica devido
principalmente às implicações religiosas (por exemplo, pela sua rejeição implícita de "criação especial" dos seres
humanos como descrito na Bíblia). Isto levou a um conflito vigoroso entre criação e evolução na educação pública,
principalmente nos Estados Unidos.

A Igreja Católica
A postura atual da Igreja Católica reconhece o valor científico e não rejeita a teoria mas afirma que a mesma diz
respeito apenas à maneira como a evolução ocorre no bojo da própria vida já instituida, ou seja, quando a mesma já
se constituiu; tal teoria portanto não explica a origem da vida ou como ela teve início [1] .
[1] Revista Super Interessante, Edição 263, p. 06, Março (2009). Entrevista de Dom Odílio Scherer
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