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O conceito de seleção natural foi a grande contribuição de Darwin e Wallace para a 

ciência moderna. Charles Darwin foi um naturalista inglês que ganhou reconhecimento 
mundial por essa sua teoria, por seu livro Origem das Espécies e por sua viagem ao redor do 
mundo a bordo do barco Beagle. Durante a sua viagem, Darwin fez diversas observações 
quanto aos diferentes seres vivos encontrados em diferentes localidades, observações estas 
que o fizeram pensar como tais mudanças poderiam ter ocorrido. Alfred Wallace, assim como 
Darwin, também era um naturalista inglês, porém não tinha a mesma realidade financeira 
favorável. Wallace vivia de fazer coletas em lugares remotos e vender os espécimes para 
colecionadores e museus na Europa. Durante suas viagens, Wallace conheceu muitos lugares 
não afetados pelo homem e observou diferentes organismos. Também começou a pensar o 
que levaria os organismos vivos a apresentarem as diferenças por ele encontradas. 

Darwin e Wallace trocavam correspondências, e em uma dessas Wallace menciona sua 
hipótese sobre a seleção natural, fato que faz Darwin publicar seu livro, mesmo que 
incompleto, uma obra que estava a escrever por quase vinte anos. 

Por outro lado, a seleção artificial não é tão recente quanto a natural. Ela é realizada 
pelo homem desde o inicio de sua socialização, principalmente para as plantas, assim que 
começaram as práticas de agricultura. Praticas que depois se estenderam para a criação de 
animais e estão entre nós até os dias de hoje, onde já percebemos que conseguimos fazer o 
que a seleção natural também faz. 

 
Guia de Conceitos 
 
Seleção Natural - Características que surgem em um organismo que melhoram a sua chance 
de sobrevivência em um determinado meio, e são hereditárias, tendem a se tornar mais 
comum entre os indivíduos dessa população, enquanto as características desfavoráveis 
tendem a sumir. 
 
Seleção Artificial - É o estabelecimento de uma certa característica em uma população por 
meio de ação do homem, mesmo que vá contra o que foi selecionado pela seleção natural. 
 
Cruzamento - Quando um organismo realiza reprodução sexuada com outro organismo, 
produzindo uma prole. 
 
Predação - Relação ecológica onde um organismo obtém seu alimento a partir de outro, 
resultando na morte do último. 
 
Evolução - Mudanças de características de uma população em função do tempo, no âmbito 
gênico. 
 
Mutação - Alterações na seqüência genética de um gene, que resulta em uma mudança nas 
características do organismo. 


