
EVOLUÇÃO DOS SERES VIVOS 
Darwin 



EVOLUção 



Teoria da evolução defendida pelas 
religiões 



Criacionismo (Fixismo) x Evolucionismo. 
 



Lamarck – (1744 – 1829) 
• Francês; 
• Acreditava no 

criacionismo; 
• Porém, as espécies 

modificavam-se com o 
tempo e com as 
pressões do ambiente; 



Quatro Leis de Lamarck 
• Complexidade 



Segunda lei 
• Pressões ambientais - necessidade 



Terceira lei de lamarck 
• Uso e desuso 



Terceira lei de lamarck 
• Uso e desuso 



Quarta lei de Lamarck 
• Características desenvolvidas são herdadas 

 



Teoria da evolução por DARWIN 
• Naturalista inglês; 
• Origem família rica; 
• Viajou em uma expedição 

científica aos 22 anos; 
• Tornou possível a construção 

da teoria que baseou o que 
hoje conhecemos por 
evolução biológica 



Como ele formulou sua teoria? 
• Durante sua viagem, Darwin encontrou fósseis 

que se assemelhavam a espécies atuais. Por 
exemplo, encontrou fóssil de um preguiça 
gigante. 

• Notou que espécies em ilhas eram muito 
semelhantes a espécies que eram nativas do 
continentes, porém possuíam algumas 
características distintas. 



CURTA Metragem 
• Com as sua palavras, explique: 

 
• De acordo com o vídeo e com Darwin, como se 

dá a evolução dos seres vivos? 
• O que é metamorfose? 
• Qual a diferença entre metamorfose e evolução? 



Teorias Evolucionárias  
– Teoria de Lamark 

• Pontos básicos: 
•  Lei do Uso e desuso 
•   Lei da transmissão dos 

caracteres adquiridos 
• Importância: 
• Combateu o fixismo 
•    Primeira teoria científica sobre 

a evolução 
• Erro básico: as características 

adquiridas não são transmitidas. 





Segundo Lamarck, as girafas foram ao longo de gerações esticando o pescoço para se  
conseguirem alimentar, crescendo assim o pescoço de geração para geração. Por isso é que elas  
hoje tem um pescoço grande.  
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 Camuflagem 



Mimetismo 
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Homo sapiens neandertalenses 



Homo erectus  



Homo habilis 



Australopitecos  afarensis 
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