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Lineu, ele foi o "primeiro sistemata moderno", tendo lhe dedicado um gênero ( Ccesalpina) 

em 1753, com quatro espécies, na classe Decandria (com flores com dez estames). 

Coincidentemente, trata-se do gênero de nosso conhecido pau-brasil até recentemente, 

classificada como Ccesalpina echinata o qual, contudo, só ganharia este nome em 1785, 

por descrição de Lamarck. A partir de análises moleculares, ficou evidente que a 

similaridade das flores desse grupo, que incluía 21 gêneros, era apenas aparente. As 

espécies asiáticas, por exemplo, são muito menos aparentadas com as americanas do que 

entre si. As americanas, inclusive, são mais diversas do que se pensava, e mesmo as que 

dividem o mesmo local (simpátricas) pertencem a gêneros diferentes, entre eles o novo 

gênero Paubrasilia (GAGNON et al, 2016), o que amplia ainda mais o número de 

espécies conhecidas no grupo. 

A nascente ciência moderna fez no século XVII a grande descoberta da vida 

microscópica, o que multiplicou ainda mais a complexidade do fenômeno da vida. 

Bastaria dizer que sabemos hoje que o número de microrganismos habitando o corpo de 

cada um de nós supera o número de nossas próprias células! E muitos desses 

microrganismos são absolutamente essenciais para nossa sobrevivência, responsáveis 

para produção de vitaminas, por exemplo. Assim, podemos dizer que temos hoje um 

quadro inteiramente diferente daquele do tempo de Aristóteles, ou seja, estão 

contabilizadas quase um milhão de espécies de animais, e se estima que esse número seja 

uma fração pequena do total. E esse total vivente hoje seria apenas uma pequena fração 

do total que já viveu no planeta, antes de sua extinção. Se contabilizarmos as plantas e 

microrganismos e vírus, não será dificil imaginar que o número é absurdamente elevado. 

Em suma, há um poderoso mecanismo que dá origem às espécies, em contínua operação. 

A dinâmica da multiplicação da vida, assim como sua extinção, deve ser vista dentro 

do contexto do tempo geológico. As extinções são eventos naturais, mas em um ritmo 

muitíssimo inferior ao que presenciamos hoje em dia, com destruição de habitats, 

desflorestamento, poluição de rios e mares, etc. Estamos pelo menos desde o início da 

Revolução Industrial em um período de extinções em massa, que permitiria inclusive 

chamar de uma nova época geológica, o Antropoceno (ARTAXO, 2014). 

Assim, desde que Lineu propôs seu novo método de classificação, ficava cada vez 

mais claro que era necessária uma teoria robusta para explicar como essa incrível 

multiplicidade de espécies poderia ter surgido. Ao mesmo tempo, se desenvolviam as 

ciências da Terra, impulsionadas pelo desenvolvimento da mineração, responsáveis pela 
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fonte energética mais importante até o século XIX, o carvão mineral, e a localização e 

exploração de jazidas de interesse estratégico. O desenvolvimento da Geologia 

demonstrava a complexidade do interior da Terra e o ciclo das rochas, que permitia 

estimar a antiguidade das formações geológicas. 

Charles Darwin (1809-1882) estudou em uma universidade confessional e um de seus 

mais famosos e respeitados professores, Adam Sedgwick (1785-1873), reverendo 

anglicano, que descreveu os estratos Devoniano e Cambriano, já ensinava que a história 

da Terra tinha longa duração, em uma sucessão de eventos cataclísmicos, cada qual de 

longa duração. Em suas palavras: 

Pela descoberta de uma nova ciência ( cujo próprio nome está apenas alguns anos gravado 

em nossa língua), aprendemos que a manifestação do poder de Deus na Terra não se limitou 

aos poucos milhares de anos da existência do homem. O geólogo nos diz, por claríssima 

interpretação dos fenômenos que seus trabalhos trouxeram à luz, que nosso globo foi sujeito 

a grandes revoluções fisicas. Ele conta seu tempo não por ciclos celestes, mas por um índice 

que encontrou na estrutura sólida do próprio globo. Ele vê uma longa sucessão de 

monumentos, cada um dos quais pode ter exigido milhares de ciclos para sua elaboração. 

( ... ) Esse relato tem tanto do que é exatamente verdade, que dificilmente merece o nome de 

descrição figurativa. (SEGDWICK, 1969 [1833], p.22). 

Assim, Darwin tivera como professores religiosos anglicanos que já haviam 

precavido seus alunos que a idade do planeta não poderia ser estimada pela simples leitura 

de relatos bíblicos, mas pela "claríssima interpretação" ("clearest interpretation") da 

nascente Geologia. E ele próprio iria descobrir evidências geológicas adicionais da 

profundidade do tempo geológico, sem o qual seria impossível pensar em eventos 

cumulativos que pudessem explicar grandes "revoluções biológicas" (DEAR, 2016). 

De fato, na primeira edição de seu famoso "Origem das Espécies" Darwin explicita 

claramente sua estimativa geocronológica absoluta para uma formação do Cretáceo (Vale 

de Weald). Darwin utiliza nada menos do que 30 vezes o termo "milhões" nessa primeira 

edição, falando de anos e de gerações, demonstrando compreender a extensão de tempo 

requerida para as modificações dos seres vivos, em sentido absolutamente moderno. 

Quando estudante, Darwin teve de estudar minuciosamente tratados de Teologia 

Natural, como Analog}' ofReligion, Natural and Revealed (1736), do bispo Joseph Butler 

(1692-1752), de leitura obrigatória na Universidade de Cambridge por mais de um século, 

no qual é discutido o conceito de "intelligent design", atualizando as teses de Tomás de 

Aquino (1225-1274) sobre as evidências da existência de Deus. Como sabemos, essas 

teses foram atualizadas em tempos recentes, sem o devido crédito aos formuladores 
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ongma1s, e nem mesmo ao fato de um trecho desse tratado de 1736, estudado 

profundamente por Darwin, aparecer como epígrafe a partir da segunda edição de seu 

"Origem das Espécies". 

Como veremos adiante as ideias originais de Darwin foram reformuladas em diversos 

aspectos, inclusive diante de grandes descobertas científicas, como a base bioquímica da 

hereditariedade. No entanto, as bases conceituais passaram por inúmeros testes, com 

muitas previsões tendo sido confirmadas, como a origem das baleias a partir de mamíferos 

terrestres, e não de répteis marinhos, como defendiam muitos dos maiores cientistas de 

sua época. 

Caberá ainda discutir se o ensino da teoria evolutiva moderna deve ser limitado por 

iniciativa de grupos políticos organizados, inclusive no âmbito parlamentar, que 

pretendem equiparar crenças religiosas antigas a teorias científicas modernas, invadindo 

os limites acadêmicos da instituição escola. A liberdade de ensinar e de aprender, o debate 

livre de ideias, também faz parte desse tema e será tratado adiante. 

Evolução Biológica: bases epistemológicas 

Uma das maiores dificuldades para o entendimento da evolução biológica parte da 

polissemia do termo evolução no cotidiano. Este termo é rotineiramente utilizado para 

descrever progressos, melhorias e refinamentos, ganhos de produtividade, etc. No 

contexto biológico moderno, entretanto, a evolução é entendida como uma mudança, sutil 

ou brusca, ao longo do tempo nas características hereditárias de uma população. Esta 

mudança pode ser aparente ou não para os observadores; pode ser restrita a algo 

microscópico, como uma sequência de DNA ou uma enzima, ou macroscópica, como a 

coloração da pelagem de um animal ou da flor de uma planta. Assim, a evolução biológica 

é entendida como uma mudança, que não implica necessariamente progresso contínuo ou 

melhoria de um processo. 

A noção de evolução como progresso também implica existência de uma 

característica "ótima" ou "perfeita". Naturalmente, isso não se aplica ao mundo biológico. 

O urso panda e o cavalo, por exemplo, possuem ancestrais com 5 dedos. O urso panda 

tem 6 dedos (na verdade o sexto dedo é uma modificação dos ossos da mão), enquanto 

o cavalo tem apenas 1 dedo. Nenhum dos dois evoluiu mais ou menos, "para melhor" ou

"para pior", apenas de modo diferente. 
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Todas essas discussões trouxeram importantes avanços para os modelos 

evolucionistas. É importante mencionar que nenhuma das propostas mencionadas trouxe 

qualquer fator evolutivo novo. 

Assim, os pilares da teoria darwiniana da evolução permaneceram válidos, mas a 

discussão científica, que fortalece a ciência, foi apontada equivocadamente como 

fragilidade por certos grupos de interesse, que simplesmente "repaginaram" o 

criacionismo e o apresentaram à sociedade como um argumento pretensamente científico 

concorrente à evolução, o chamado design inteligente. 

Diversas hipóteses propostas por Darwin, algumas delas, muito ousadas, como 

evolução da baleia a partir de um mamífero terrestre, por exemplo, foram colocadas em 

teste. Mesmo ridicularizada logo depois de publicada, a ponto de ter feito Darwin retirar 

a passagem nas edições seguintes de seu grande livro, a previsão se mostrou plausível, 

vez que uma série completa de fósseis de transição foi encontrada (ZIMMER, 2003, 

p.223-5). Assim, as proposições darwinianas foram colocadas em teste e muitas delas não

se confirmaram - aliás, como seria de se esperar para teorias científicas concebidas no 

século XIX - mas outras, como a origem dos cetáceos, encontrou provas adicionais 

surpreendentes. Cientistas muito influentes na mesma época acreditavam que as baleias 

fossem formas aperfeiçoadas de ictiossauros. 

O sucessor de Lamarck na cátedra de História Natural do Museu de História Natural 

de Paris, Henri de Blainville (1777-1850) havia descrito em 1835 o grupo dos "peixes

répteis" (ordem Icthyosauria), causando grande alarde, apresentados como "monstros 

antediluvianos". O primeiro fóssil, de um animal gigante, fora encontrado na Inglaterra e 

media pouco mais de impressionantes nove metros, com imensas e amedrontadoras 

mandíbulas cheias de dentes pontiagudos. Eles teriam, segundo Cuvier, "o focinho de um 

golfinho" e "a cauda de uma baleia" (GLENDENING, 2009). Ou seja, ele teria elementos 

morfológicos dos cetáceos, reveladores de seu potencial de "ajustamento" às condições 

climáticas. Em 1834 foi descrito outro "monstro", ainda maior, que poderia chegar a 30 

metros de comprimento, e que era muito parecido com a baleia. Mesmo assim, foi descrito 

como Basilosaurus ("o rei dos lagartos"), ou seja, um ancestral direto das baleias só 

poderia ser um réptil marinho. O esfriamento do planeta os teria transformado em baleias, 

que hoje habitam as águas frias dos polos, mas se o clima quente retomasse, os monstros 

do passado reapareceriam: "o grande iguanodon poderia reaparecer nas florestas, e o 

ictiossauro nos mares", previra ninguém menos que Charles Lyell (1797-1875) no 
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