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Charles Darwin 
O biologista e naturalista Charles Darwin 
nasceu na Inglaterra e viveu de 1809 a 1882. 
Durante um período de cinco anos, ele 
colaborou com pesquisas realizadas nas costas 
e em ilhas da América do Sul, Austrália e Nova 
Zelândia. 

A minha teoria é a da Seleção natural , os tipos de 
animais que são mais adaptados sobrevivem e os 

menos adaptados morrem 



Teoria Evolucionista 

Charles Robert Darwin (1809-1882), que publicou, em 
1859, a obra Sobre a origem das espécies por meio da 
seleção natural ou a conservação das raças favorecidas 
na luta pela vida, ou como é mais comumente 
conhecida, A Origem das Espécies. 
Darwin elaborou sua principal obra a partir de uma 
pesquisa realizada em várias partes do mundo, após uma 
viagem de circum-navegação ocorrida entre 1831 e 1836, 
coordenada pelo Almirantado britânico. Nessa viagem, o 
cientista inglês pôde perceber como diversas espécies 
aparentadas possuíam características distintas, 
dependendo do local em que eram encontradas. 
As espécies não existem da mesma forma ao longo do 
tempo, elas evoluem. Durante a evolução, elas 
transmitem geneticamente essas mudanças às gerações 
posteriores. 



Jean – Baptiste Pierre Antoine de Monet (1744-
1829). 
Também conhecido como Chevalier de Lamarck, o 
naturalista francês que ainda estudou medicina, 
física e meteorologia, publicou a teoria que hoje 
chamamos de “lamarckismo” no seu livro 
“Philosophie Zoologigue” (1809). 

Minha teoria é, que  os 
animais se adaptam  e 
evoluem conforme a 
necessidade de 
sobrevivência . 



A teoria de Lamarck baseou-se em dois princípios básicos: o 
conceito de que é uma característica intrínseca dos seres 
vivos evoluírem para um nível de complexidade e perfeição 
cada vez maiores, motivo pelo qual Lamarck acreditava que 
os seres haviam evoluído de micro-organismos simples 
originados de matéria não viva (teoria da geração 
espontânea, bastante popular na época de Lamarck), para 
organismos mais complexos; O segundo princípio foi o do 
“uso e desuso”, que o foi o ponto crucial da teoria de 
Lamarck e dizia, basicamente, que o que não é usado atrofia 
e o que é usado se desenvolve sendo passado para as 
gerações futuras. 
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