
  

O REGISTRO FÓSSIL E O O REGISTRO FÓSSIL E O 
NEODARWINISMONEODARWINISMO

Marcos Natal de Souza CostaMarcos Natal de Souza Costa

UNASP-SPUNASP-SP

VI Seminário - A Filosofia das Origens
Campina Grande, PB - Outubro de 2008



  

Pressupostos básicos do NeodarwinismoPressupostos básicos do Neodarwinismo

• A evolução é um processo em duas fases:A evolução é um processo em duas fases:

– Mutação:Mutação: produz grande variabilidade genética de  produz grande variabilidade genética de 

forma aleatória;forma aleatória;

– Seleção Natural:Seleção Natural: trabalha sobre as variações  trabalha sobre as variações 

conferindo maior êxito reprodutivo as variantes conferindo maior êxito reprodutivo as variantes 

favorecidas pelo meio ambiente.favorecidas pelo meio ambiente.  

– A mudança evolutiva é geralmente lenta, firme, gradual e A mudança evolutiva é geralmente lenta, firme, gradual e 

contínua. contínua. 



  

• O registro fóssil com suas transições abruptas não O registro fóssil com suas transições abruptas não 

oferece nenhum suporte à mudança gradual, nem o oferece nenhum suporte à mudança gradual, nem o 

princípio da seleção natural o requer – a seleção pode princípio da seleção natural o requer – a seleção pode 

atuar rapidamente. A ligação desnecessária forjada atuar rapidamente. A ligação desnecessária forjada 

por Darwin (entre gradualismo e seleção natural) por Darwin (entre gradualismo e seleção natural) 

tornou-se um dogma central da Teoria Sintética.tornou-se um dogma central da Teoria Sintética.

          S. J. GouldS. J. Gould

                  O Polegar do PandaO Polegar do Panda  



  

Qual a importância da Qual a importância da 

Paleontologia para a Paleontologia para a 

Evolução?Evolução?

• Constitui-se na maior Constitui-se na maior 

evidência da Teoria da evidência da Teoria da 

Evolução;Evolução;

• Procura explicar a Procura explicar a 

distribuição dos distribuição dos 

organismos no tempo organismos no tempo 

geológico.geológico.
570 M.a570 M.a

Presente



  



  

PALEONTOLOGIAPALEONTOLOGIA
• Ramo das ciências Ramo das ciências 

naturais que estuda naturais que estuda 

a história passada a história passada 

dos seres vivos dos seres vivos 

através dos fósseis.através dos fósseis.



  

Plantas fósseisPlantas fósseis



  

Invertebrados fósseis.Invertebrados fósseis.



  

Vertebrados fósseisVertebrados fósseis



  

MicrofósseisMicrofósseis



  

Icnofósseis (estruturas resultantes Icnofósseis (estruturas resultantes 

da atividade dos seres vivos).da atividade dos seres vivos).



  

Paleoantropologia (estuda os Paleoantropologia (estuda os 

ancestrais do homem moderno)ancestrais do homem moderno)



  

• Os atuais anuros e urodelos apareceram já com sua forma moderna (Pough Os atuais anuros e urodelos apareceram já com sua forma moderna (Pough et alet al., 1989);., 1989);

• As plantas com flores apareceram bruscamente no cretáceo já se encontrando representadas por todas as famílias modernas (Bell & Woodcock, 1983)As plantas com flores apareceram bruscamente no cretáceo já se encontrando representadas por todas as famílias modernas (Bell & Woodcock, 1983)



  

A transição de peixes para anfíbiosA transição de peixes para anfíbios

Agnatos Ichthyostega



  

Transição de peixes para anfíbios

Acanthostega

Eusthenopteron Ichthyostega

Panderichthys

Tiktaalik



  

Transição de peixes para anfíbios



  

Transição de peixes para anfíbios



  

Transição de peixes para anfíbios



  

De répteis as aves: o De répteis as aves: o ArchaeopteryxArchaeopteryx



  

O O ArchaeopteryxArchaeopteryx

• Características de réptil:Características de réptil:
– Maxila dentadaMaxila dentada
– Ausência de esterno Ausência de esterno 

quilhadoquilhado
– Estrutura das vertebrasEstrutura das vertebras
– Costelas livres sem Costelas livres sem 

apófisesapófises

• Características de ave:Características de ave:
– PlumagemPlumagem
– Esqueleto da baciaEsqueleto da bacia
– Membros anteriores e Membros anteriores e 

posterioresposteriores



  

As penasAs penas

• Penas de aves primitivas Penas de aves primitivas 

iguais as de aves modernas;iguais as de aves modernas;

• Presença de penas em Presença de penas em 

âmbar do cretáceo da âmbar do cretáceo da 

Espanha, Austrália, Líbano, Espanha, Austrália, Líbano, 

Canadá e no jurássico da Canadá e no jurássico da 

China indicam que as aves, China indicam que as aves, 

nesta época, já estavam nesta época, já estavam 

distribuídas globalmente distribuídas globalmente 

apesar da pequena apesar da pequena 

capacidade de vôo.capacidade de vôo.



  

Conflito de caracteres entre outros Conflito de caracteres entre outros 

possíveis répteispossíveis répteis

Características do 
Archaeopteryx

Répteis que 
compartilham 

características  com o 
Archaeopteryx

Razão da exclusão 
destes grupos

Dentes cônicos Crocodilia Sem clavícula

Pelve quadrirradiada Ornithischios Sem clavícula

Vertebras bicônccavas Saurios marinhos Origem improvável

Garras Saurinchios Pelve trirradiada



  

Os dedos das avesOs dedos das aves



  

O sistema de respiração das avesO sistema de respiração das aves

mamíferos

répteis (crocodilos)

aves



  

• CianobactériasCianobactérias

• Plantas (ginkgo Plantas (ginkgo 

biloba)biloba)

• Braquiópode (língula)Braquiópode (língula)

• Kakabekia umbelattaKakabekia umbelatta

4. Alguns organismos insistem em não 
evoluir



  

ConclusõesConclusões

• Apesar das inúmeras tentativas de se enquadrar os Apesar das inúmeras tentativas de se enquadrar os 

achados fósseis numa sequência gradual e contínua o achados fósseis numa sequência gradual e contínua o 

gradualismo darwiniano continua inconsistente com o gradualismo darwiniano continua inconsistente com o 

registro fossilífero.registro fossilífero.

• O surgimento brusco de metazoários na base do período O surgimento brusco de metazoários na base do período 

cambriano e a ausência de ancestrais comuns dificulta uma cambriano e a ausência de ancestrais comuns dificulta uma 

interpretaçinterpretação evolucionista;ão evolucionista;



  

ConclusõesConclusões

• A presença de fósseis de transição numa posição A presença de fósseis de transição numa posição 

intermediária entre organismos com intermediária entre organismos com 

características semelhantes ainda é um desafio a características semelhantes ainda é um desafio a 

interpretação criacionista.interpretação criacionista.

• O surgimento abrupto de uma grande variedade O surgimento abrupto de uma grande variedade 

de entidades taxionômicas no registro fóssil é de entidades taxionômicas no registro fóssil é 

incompatível com uma evolução lenta, gradual e incompatível com uma evolução lenta, gradual e 

contínua, conforme proposto pela teoria sintética.contínua, conforme proposto pela teoria sintética.
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