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Diretrizes Curriculares para o Curso 
de Ciências Biológicas do MEC

Justificativa/Histórico: “O estudo da Biologia 
deve possibilitar a compreensão de que a vida 
se organizou através do tempo, sob a ação de 
processos evolutivos, tendo resultado numa 
diversidade de formas sobre as quais 
continuam atuando as pressões seletivas” 
(ênfase acrescentada). 



Diretrizes Curriculares para o Curso 
de Ciências Biológicas do MEC

Tópicos de Estudo – Conteúdos Básicos:

 “Os conteúdos básicos [do curso de Ciências 
Biológicas] deverão englobar os conhecimentos 
biológicos e das áreas das ciências exatas, da 
terra e humanas, tendo a evolução como eixo 
integrador” (ênfase acrescentada). 



STEBBINSSTEBBINS

“A biologia moderna tem dois conceitos unificadores. 
Um deles é o conceito de organização.... O outro 
conceito unificador da biologia é o da continuidade de 
vida através da hereditariedade e da evolução. Segundo 
este conceito, há semelhança entre organismos porque 
estes receberam de algum ancestral comum elementos 
hereditários, fundamentalmente os cromossomos de 
seus núcleos.... Quando organismos aparentados 
diferem uns dos outros, isso significa que, em linhagens 
distintas da sua descendência de um ancestral comum, 
ocorreram mudanças nos elementos hereditários e essas 
mudanças se fixaram em populações inteiras”. 



DOBZANSKYDOBZANSKY

“Nada em Biologia faz sentido 
exceto à luz da Evolução”.



O QUE É EVOLUÇÃO?O QUE É EVOLUÇÃO?

Moody (1975)

A evolução orgânica seria a subdivisão da evolução 
que trata das mudanças sofridas pelos seres vivos – 
plantas e animais. Evolução orgânica é a teoria de que 
as plantas e os animais são descendentes modificados 
de plantas e animais um tanto diferentes que viveram 
em tempos passados. Esses ancestrais, por sua vez, 
são considerados como os descendentes de 
predecessores diferentes deles e assim por diante, 
passo a passo, de volta a um início oculto e misterioso. 



O QUE É EVOLUÇÃO?O QUE É EVOLUÇÃO?

Futuyama (1986)

A evolução biológica (ou evolução orgânica) é a 
mudança nas propriedades das populações dos 
organismos que transcendem o período de vida de um 
único indivíduo. A evolução biológica pode ser 
pequena ou substancial; ela abrange tudo, desde 
pequenas mudanças na proporção de diferentes alelos 
dentro de uma população, às alterações sucessivas 
que levaram os primeiros proto-organismos a se 
transformarem em caramujos, abelhas, girafas e 
dentes-de-leão. 



O QUE É EVOLUÇÃO?O QUE É EVOLUÇÃO?

Ridley (2006) (2006)
Evolução significa mudança nos seres vivos por 
descendência com modificação.

Evolução significa mudança, mudança na forma e no 
comportamento dos organismos ao longo das 
gerações. As formas dos organismos, em todos os 
níveis, desde sequências de DNA até a morfologia 
macroscópica e o comportamento social, podem ser 
modificadas a partir daquelas dos seus ancestrais 
durante a evolução.

A maioria dos processos descritos nesse livro diz 
respeito a mudanças entre gerações de uma população 
de uma espécie, e é esse tipo de mudança que 
chamaremos de evolução.



HISTÓRICO DAS TEORIAS EVOLUTIVASHISTÓRICO DAS TEORIAS EVOLUTIVAS
 

FILÓSOFOS GREGOS FILÓSOFOS GREGOS 

Anaximandro - Século VI a.C.

• Primeiro os homens foram formados como 
peixes.

• Com o tempo, perderam a pele de peixe e 
iniciaram a vida em terra firme.



Xenófanes – Século V a.C.

• Foi a primeira pessoa a reconhecer que 
os fósseis são restos de animais que 
existiram algum dia.

• Compreendeu que a presença de fósseis 
de animais marinhos, onde atualmente é 
terra firme, indica que o oceano cobriu 
essa área no passado.



Empédocles – Século V a.C.

• “Pai” da idéia da evolução.

• Plantas surgiram da terra e, subseqüentemente, os 
animais.

• Animais surgiram com órgãos e partes separados, 
que se juntavam ao acaso.

• A maioria desses conglomerados eram aberrações 
e monstros incapazes de viver.

• Ocasionalmente podia surgir uma combinação de 
órgãos viável.

• Essas combinações viáveis sobreviveram e 
povoaram a Terra, enquanto as inviáveis morreram.



Aristóteles – Século IV a.C.
•Afirmou que existe uma gradação completa na 
natureza. 

• O estágio mais inferior é o inorgânico. 

• O orgânico surgiu do inorgânico por 
metamorfose direta. 

• O mundo orgânico consistia de três estágios: (1) 
vegetais; (2) vegetais-animais e (3) animais. 

• Dentro do grupo animal, ele construiu uma série 
genética que ia desde as formas inferiores até o 
homem, colocado no ápice. 

• Considerado o pai das “árvores genealógicas” 
que são usadas nos livros de evolução.



LAMARCKISMO

Jean-Baptiste de Lamarck 
(1744 – 1829) 

• Livro: Philosophie 
Zoologique (Filosofia 
Zoológica, 1809)

Princípios fundamentais:Princípios fundamentais: 

• Lei do uso e desuso

• Lei da transmissão de 
características adquiridas 
de geração a geração



O Lamarckismo e o comprimento do pescoço das girafas



DARWINISMO  

Charles Robert Darwin 
(1809 – 1882)

• Livro: A Origem das 
Espécies

Alfred Russel Wallace 
(1823-1913) 

Desenvolveu, 
independentemente, a idéia 
da seleção natural, embora 
seja bem menos conhecido 
que Darwin. 



DARWINISMO

Princípios fundamentais:Princípios fundamentais: 

• Devido à desproporção entre o crescimento 
populacional e a quantidade de espaço e alimento 
disponíveis, deve existir uma luta pela sobrevivência 
entre os indivíduos;

• Como resultado desta luta, apenas os mais aptos 
permaneceriam vivos, transmitindo suas 
características aos seus descendentes (Seleção 
Natural).







A Evolução a partir de DarwinA Evolução a partir de Darwin  

Gregor Mendel (1822-1884)
• É considerado o “pai” da genética

• Demonstrou a existência de fatores hereditários, os 
genes

Hugo De Vries 

• Descoberta das mutações 

• Mutacionismo 



Neodarwinismo ou Teoria Sintética

Ronald Fisher, John Haldane, Sewall Wright, 
Theodosius Dobzansky, Ernest Mayr, Julian 
Huxley, George Simpson e G. Ledyard Stebbins.

Reinterpretaram, à luz de novos dados 
provindos da genética e outras áreas do 
conhecimento biológico (botânica, zoologia, 
paleontologia e ecologia), os conceitos 
obtidos a partir do Darwinismo. 



Neodarwinismo ou Teoria Sintética

Princípios fundamentais:Princípios fundamentais:

• As populações contêm variação genética que surge 
através de mutação ao acaso e recombinação gênica.

• As populações evoluem por alterações nas freqüências 
dos genes, geradas pelos seguintes fatores evolutivos:

Mutação

Recombinação Gênica

Seleção Natural

Deriva Genética

Migração 

Endogamia





Oito mutações morfológicas de Drosophila, e o tipo selvagem para comparação. A maioria dos fenótipos mutantes é auto-explicativa; 
bitórax é uma anomalia do tórax apresentando asas  pequenas em lugar de balancins; a característica mais proeminete de dichaete é 

que as asas são mantidas a 45 graus do corpo.

Mutação



Recombinação Gênica



Seleção NaturalSeleção Natural



Equilíbrio Pontuado

ELREDGE & GOULD (1972)ELREDGE & GOULD (1972)

A especiação segundo o modelo neodarwinista foi 
denominada de gradualismo filético, cujos principais 
postulados são:

• A especiação se dá pela transformação de uma população 
ancestral;

• O caráter dessa transformação é lento e uniforme;

• Essa transformação abrange um elevado número de 
indivíduos (em geral, uma população inteira);

• A transformação ocorre em toda a área geográfica 
ocupada pela espécie ancestral ou numa grande porção da 
mesma. 



Equilíbrio Pontuado

Se esses pressupostos fossem corretos, o 
registro fóssil apresentaria as formas que 
documentariam a passagem gradual de uma 
espécie para outra. O que se observa, 
entretanto, no registro fóssil, é uma ausência 
quase total de fósseis de transição.



Equilíbrio Pontuado

Para explicar estas descontinuidades, Elredge e Gould 
propuseram uma nova teoria, denominada Equilíbrio 
Pontuado (Pontuísmo). 

Esta teoria baseia-se no modelo de especiação 
alopátrica.

 Esse tipo de especiação propicia a evolução de 
espécies novas a partir de populações periféricas 
geograficamente afastadas da espécie ancestral.



Equilíbrio Pontuado

Segundo esse modelo, a evolução se dá por alternância 
de dois tipos de eventos: 

• Especiação, caracterizado por mudanças rápidas e 
marcantes em pequenas populações.

• Período de equilíbrio ou estase, que seria um longo 
período de tempo em que não ocorrem mudanças 
morfológicas significativas.

As fases de especiação devem durar cerca de 1% ou 
menos do período de estase.



Representação diagramática da especiação de acordo 
com o pontuísmo (A) e o gradualismo (B).
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MICROEVOLUÇÃO
Pode-se definir microevolução como o conjunto de 
pequenas mudanças evolutivas que ocorrem dentro 
das populações e que podem levar até sua 
diferenciação em espécies. 

MACROEVOLUÇÃO 
A macroevolução envolve processos que conduzem 
a formação de novos gêneros ou categorias 
superiores (famílias, ordens, classes e filos). A 
macroevolução também é conhecida como 
“evolução acima do nível das espécies”. 



Teoria Intervencionista (CRIACIONISMO) Teoria Intervencionista (CRIACIONISMO) 
de Seleção Natural e Mudança Biológica de Seleção Natural e Mudança Biológica 

Limitada Limitada 

Leonard Brand (2005)Leonard Brand (2005)

Livro: Fé, Razão e História da TerraLivro: Fé, Razão e História da Terra



Tempo de existência da vida na Terra

CRIACIONISMO

Curto – milhares de anos

EVOLUCIONISMO

Longo – bilhões de anos
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Mudanças nos seres vivos

CRIACIONISMO

Limitadas – após a criação dos principais grupos 
básicos por Deus

EVOLUCIONISMO

Ilimitadas – todos os seres vivos atuais descendem de 
um mesmo ancestral comum



Complexidade nos seres vivos

CRIACIONISMO
A complexidade existente nas plantas e animais foi o resultado de 
planejamento inteligente

A partir da criação através de perda genética houve redução de 
complexidade

EVOLUCIONISMO
Todos os genes e novas informações surgiram por mutação e 
recombinação

Aumento da complexidade – origem de novas informações 
genéticas



MUITO OBRIGADA !



Maiores Informações sobre aMaiores Informações sobre a
Sociedade Criacionista BrasileiraSociedade Criacionista Brasileira

Sites:
SCB: http://www.scb.org.br
Revista Criacionista: http://www.revistacriacionista.com.br
Filosofia das Origens:  http://www.filosofiadasorigens.org.br
De Olho nas Origens: http://www.deolhonasorigens.com.br
TV Origens: http://www.tvorigens.com.br

E-mail: scb@scb.org.br

Sociedade Criacionista Brasileira
Caixa Postal 08660
70312-970 - Brasília DF
Telefax: (61)3468-3892
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