
TEORIAS DA EVOLUÇÃO 
  
  

Várias teorias evolutivas surgiram, destacando-se , entre elas, as teorias de Lamarck e de 
Darwin. Atualmente, foi formulada a Teoria sintética da evolução, também denominada 
Neodarwinismo, que incorpora os conceitos modernos da genética ás idéias essenciais de 
Darwin sobre seleção natural.  

A teoria de Lamarck  

Jean-Baptiste Lamarck ( 1744-1829 ), naturalista francês, foi o primeiro cientista a propor uma 
teoria sistemática da evolução. Sua teoria foi publicada em 1809, em um livro denominado 
Filosofia zoológica.  

Segundo Lamarck, o principio evolutivo estaria baseado em duas Leis fundamentais:  

Lei do uso ou desuso: o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que 
estas se desenvolvam, e o desuso faz com que se atrofiem.  
Lei da transmissão dos caracteres adquiridos : alterações provocadas em determinadas 
características do organismo, pelo uso e desuso, são transmitidas aos descendentes.  

Lamarck utilizou vários exemplos para explicar sua teoria. Segundo ele, as aves aquáticas 
tornaram-se pernaltas devido ao esforço que faziam no sentido de esticar as pernas para 
evitarem molhar as penas durante a locomoção na água. A cada geração, esse esforço 
produzia aves com pernas mais altas, que transmitiam essa característica à geração seguinte. 
Após várias gerações, teriam sido originadas as atuais aves pernaltas.  

A teoria de Lamarck não é aceita atualmente, pois suas idéias apresentam um erro básico: as 
características adquiridas não são hereditárias. 
Verificou-se que as alterações em células somáticas dos indivíduos não alteram as 
informações genéticas contida nas células germinativas, não sendo, dessa forma, hereditárias.  

A teoria de Darwin  

Charles Darwin ( 1809-1882 ), naturalista inglês, desenvolveu uma teoria evolutiva que é a 
base da moderna teoria sintética: a teoria da seleção natural. Segundo Darwin, os organismos 
mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos 
adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados 
são, portanto, selecionados para aquele ambiente. 
Os princípios básicos das idéias de Darwin podem ser resumidos no seguinte modo:  

• Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, 
não sendo, portanto, indenticos entre si.  

• Todo organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos 
descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta.  

• O número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo 
das gerações.  

• Assim, há grande "luta" pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem 
muitos indivíduos poucos atingem a maturalidade, o que mantém constante o número 
de indivíduos na espécie.  

• Na "luta" pela vida, organismos com variações favoráveis ás condições do ambiente 
onde vivem têm maiores chances de sobreviver, quando comparados aos organismos 
com variações menos favoráveis.  

• Os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar 
descendentes. Como há transmissão de caracteres de pais para filhos, estes 
apresentam essas variações vantajosas.  



• Assim , ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos 
mantém ou melhora o grau de adaptação destes ao meio.  

O neodarwinismo baseia-se na teoria proposta por Darwin e reconhece como principais fatores 
evolutivos a mutação, a recombinação gênica e a seleção natural. na verdade, o 
neodarwinismo é uma complementação da teoria de Darwin em relação às fontes de 
variabilidade das populações, possibilitanto a partir de 1910 com o desenvolvimento da 
Genética e o conhecimento do material hereditário (ácidos nucléicos). 
 


