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O físico Jean Perrin, ganhador do Prêmio Nobel, disse uma vez que a chave 
para qualquer avanço científi co está em “explicar a complexidade visível 
por meio de alguma simplicidade invisível”. As duas maiores revoluções 
na biologia – a evolução e a genética – foram orientadas por percepções 
como essa. Darwin esclareceu que o desfi le de espécies encontrado no re-
gistro fóssil e a diversidade dos organismos atuais são o produto da seleção 
natural ao longo das eras. A biologia molecular, por sua vez, demonstrou 
como a hereditariedade de todas as espécies é codifi cada em moléculas 
de DNA, constituídas por apenas quatro elementos básicos. Embora essas 
concepções fossem convincentes ao explicar a origem das complexas for-
mas visíveis, dos corpos de trilobitas ancestrais aos bicos dos tentilhões das 
Galápagos, elas estavam incompletas. Afi nal, nem a seleção natural nem 
o DNA conseguem explicar diretamente como as diferentes formas foram 
geradas ou evoluíram.
 Para compreender a morfologia é preciso analisar o desenvolvimento 
embrionário, o processo pelo qual o óvulo fecundado unicelular dá origem 

You say you want a revolution
Well, you know
we all want to change the world.
You tell me that it’s evolution,
Well, you know
we all want to change the world…
You say you got a real solution
Well, you know
we’d all love to see the plan…*

– John Lennon e Paul McCartney   
“Revolution 1” (1968)

Prefácio

Revolução nº- 3

* Você diz que quer uma revolução / Bem, você sabe / Todos nós queremos mudar o mundo / Você 
me diz que é evolução / Bem, você sabe / Todos nós queremos mudar o mundo / Você diz que tem 
uma verdadeira solução / Bem, você sabe / Todos nós gostaríamos de ver seu plano… (N.T.)
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a um animal complexo, com muitos bilhões de células. Esse espetáculo 
manteve-se como um dos grandes mistérios não decifrados da biologia du-
rante quase dois séculos. O desenvolvimento está intimamente ligado à 
evolução, porque a diversidade morfológica surge por meio de alterações 
nos embriões. Ao longo das duas últimas décadas, uma nova revolução 
emergiu na biologia. Os recentes avanços na biologia do desenvolvimento e 
na biologia da evolução (apelidada de “evo-devo”)* possibilitaram grandes 
revelações sobre os genes invisíveis e algumas regras simples que moldam a 
forma e a evolução animal. Muito do que aprendemos foi tão arrebatador e 
inesperado que reformulou profundamente nossa visão sobre como ocorre 
a evolução. Jamais poderíamos prever, por exemplo, que os mesmos genes 
que controlam a formação do corpo e dos órgãos de um inseto também 
coordenam a formação de nossos organismos.
 Este livro conta a história dessa nova revolução e de suas concepções 
originais sobre a evolução do reino animal. Meu objetivo é ilustrar vivida-
mente o processo de formação dos animais e o modo como as diferentes 
mudanças nesse processo esculpiram os vários tipos de animais que conhe-
cemos hoje ou que estão representados no registro fóssil.
 Escrevi este livro tendo em mente diferentes tipos de leitores. Qual-
quer pessoa interessada na natureza e na história natural, que admire os 
animais das fl orestas tropicais, os recifes de corais, as savanas africanas ou 
as jazidas fósseis aprenderá muito sobre a formação e evolução de alguns 
dos mais fascinantes seres do passado e da atualidade. Físicos, engenheiros, 
cientistas da computação e outros interessados na origem da complexidade 
conhecerão a história da enorme diversidade criada a partir da combina-
ção de um pequeno número de elementos comuns. Acredito fi rmemente 
que os novos insights da evo-devo permitirão que estudantes e educadores 
visualizem o processo evolutivo de maneira mais dinâmica, palpável e es-
clarecedora que aquela tipicamente ensinada e discutida. Por fi m, qualquer 
pessoa que se pergunte “De onde viemos?” verá que este livro trata também 
de nossa própria história, tanto da jornada que todos fi zemos do embrião 
até o adulto quanto da longa viagem desde o surgimento dos animais até a 
origem muito recente de nossa espécie.

* No Brasil ainda não há um termo específi co para designar essa conjunção entre a biologia 
da evolução e a do desenvolvimento. O termo evo-devo, contudo, vem sendo empregado com 
freqüência cada vez maior. (N.T.)
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Sobre complexidade e diversidade

Existe uma base comum para as tendências em grande escala da concepção   

e evolução animal, que são possibilitadas pelas propriedades da “matéria escura” 

do genoma

A construção modular dos animais a partir de estruturas reiteradas em série 
e sua tendência evolutiva à especialização receberam muita atenção neste 
livro (Capítulo 1). A modularidade é fundamental para a criação de formas 
complexas e para a evolução da diversidade. A quantidade de elementos 
físicos distintos (células, órgãos, apêndices) refl ete a complexidade dos ani-
mais, que aumentou ao longo do tempo e em determinados grupos por meio 
da especialização de partes repetidas e da criação de estruturas originais. 
Artrópodes e vertebrados se tornaram mais complexos seguindo caminhos 
semelhantes. A forma e a função de seus organismos se diferenciaram pelo 
posicionamento de distintos genes Hox em estruturas repetidas em série. 
Esses grupos foram bem-sucedidos devido à fl exibilidade dos sistemas que 
governam o posicionamento dos genes Hox, que permitiu que estruturas 
individuais pudessem evoluir independentemente das demais.
 As propriedades dos interruptores genéticos (Capítulo 5) nos propor-
cionam os elementos fundamentais para entender essa independência e, 
portanto, a complexidade e diversidade. Como cada gene é governado por 
diversos interruptores autônomos, é possível selecionar mutações em um 
interruptor sem afetar os demais ou a função de proteínas codifi cadas. As 
alterações evolutivas em interruptores deslocam as zonas de genes Hox, 
que provocam grandes diferenças na organização corporal (Capítulo 6), 
pequenas variações na aparência da mesma estrutura em diferentes animais 
(Capítulos 7 e 8) e o surgimento e a modifi cação de novos padrões (Capítu-
lo 8). A chave para a formação da “infi nidade” de formas (diversidade) é o 
número astronômico de combinações possíveis entre os sinais reguladores 
e os interruptores que os integram com relação ao espaço tridimensional, 
à identidade celular e tecidual e ao momento relativo do desenvolvimento 
embrionário. Todos esses parâmetros podem ser modifi cados pela adição, 
subtração e ajuste preciso dos sinais transmitidos aos interruptores, cujo 
número também pode aumentar ou diminuir ao longo da evolução. Mesmo 
o conjunto fi nito de proteínas do kit de ferramentas, que age sobre os inter-
ruptores, possui um potencial combinatório enorme.



254 Infi nitas formas de grande beleza

 A efetivação desse potencial é moldada, evidentemente, pela seleção 
natural. Não são explorados todos os caminhos, nem se criam todos os 
modelos possíveis. Ainda assim, nos maravilhamos com os cerca de 17 mil 
padrões de asas de borboletas conhecidos, com a grande variedade de tama-
nhos, formatos e desenhos de nossos irmãos mamíferos, com a geometria 
dos corpos e conchas de animais marinhos e até mesmo com as 300 mil ou 
mais espécies de besouros. Estima-se que os milhões de espécies animais que 
vivem atualmente talvez representem apenas 1% das que surgiram nos últi-
mos 500 milhões de anos. Conhecemos numerosos grupos que já desapare-
ceram há muito tempo: dinossauros, trilobitas, muitos animais cambrianos 
estranhos e maravilhosos e mais de uma dúzia de hominídeos. Essa comple-
xidade e diversidade foi produzida pelo potencial combinatório do kit de 
ferramentas, que atua sobre uma ampla gama de interruptores genéticos.

Sobre inovações

Os genes e estruturas existentes permitem as inovações

Vimos que insetos, pterossauros, aves e morcegos não inventaram os “genes 
das asas” (Capítulo 7), nem as borboletas inventaram o “gene dos ocelos” 
(Capítulo 8), ou os humanos o “gene do bipedalismo” ou “da fala” (Capí-
tulo 10). Ao contrário, todas essas inovações surgiram da modifi cação de 
estruturas existentes, conferindo novas atribuições a velhos genes.
 A polivalência dos genes do kit de ferramentas é a chave para a inova-
ção genética. Essa propriedade deriva de sua alocação em diferentes lugares 
e momentos pelas baterias de interruptores genéticos. Dessa maneira, uma 
proteína como a Distal-less pode promover a formação de um membro 
em um momento e a de ocelos em outro. A proteína produzida é sempre 
idêntica, portanto a diferença funcional se deve à sua ação sobre diferentes 
interruptores em cada contexto.
 No nível anatômico, polivalência e redundância são fundamentais 
para entendermos as transições evolutivas das estruturas. Esse conceito foi 
especialmente marcante em artrópodes. Nesses animais, quando um dos 
apêndices se especializou em uma função específi ca – a alimentação, por 
exemplo –, os demais fi caram livres para realizar outras atividades, como 
locomoção, natação etc. Do mesmo modo, os ramos branquiais de artrópo-
des aquáticos ancestrais se tornaram brânquias folhosas, pulmões folhosos, 
traquéias tubulares, fi andeiras e asas.
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 A evo-devo revelou uma continuidade oculta entre as formas, que não 
podia ser defi nida tendo por base apenas a aparência. Ao revelar as se-
melhanças embrionárias entre as estruturas, a evo-devo apresenta dados 
originais, muito mais objetivos que a morfologia isolada. Essa compreen-
são sobre o surgimento de inovações corrobora alguns dos aspectos mais 
difíceis de apreender entre as idéias de Darwin.
 A história dessas estruturas também elucida a evolução das “infi nitas 
formas” por meio de ciclos de invenção e expansão. Novas estruturas pos-
sibilitam modos de vida originais. As asas de insetos levaram ao surgimento 
de libélulas e efeméridas, borboletas e besouros, pulgas e drosófi las e muito 
mais. Por sua vez, a expansão desses grupos foi catalisada por um ciclo de 
inovação e expansão por meio de modifi cações das asas ou do plano cor-
poral — sistemas de coloração de escamas em mariposas e borboletas, uma 
proteção rígida em besouros ou sofi sticadas asas posteriores em drosófi las, 
permitindo o equilíbrio durante o vôo.
 Por que será que o caminho mais freqüente para a inovação passa 
pelas estruturas e os genes já disponíveis? É uma questão de probabilida-
de. A diversifi cação de estruturas e genes já existentes é mais provável que 
o surgimento de outros inteiramente novos; a variação é o processo mais 
abundante, portanto é sobre ela que a seleção irá atuar. Conforme a expli-
cação eloqüente de François Jacob, a natureza trabalha como um inventor, 
reaproveitando materiais disponíveis, e não como um engenheiro, com pro-
jetos conceituais. A invenção de asas nunca ocorreu a partir do zero, e sim 
pela modifi cação de um ramo branquial (em insetos) ou dos membros ante-
riores. As tendências evolutivas refl etem os caminhos mais desimpedidos e, 
portanto, escolhidos com maior freqüência. 
 A evo-devo revelou que a evolução de fato se repete na criação de es-
truturas e padrões, assim como de genes individuais. Se é sempre escolhido 
o caminho mais provável, por meio das estruturas e dos genes existentes, en-
tão diferentes espécies poderão seguir vias adaptativas semelhantes ao serem 
confrontadas com as mesmas pressões seletivas. Observamos esse processo 
na evolução de apêndices alimentares em crustáceos (Capítulo 6), no encurta-
mento do espinho pélvico em esgana-gata (Capítulo 7) e em outros casos de 
redução do número de membros em vertebrados. Também vimos que pelagens 
ou plumagens melânicas podem surgir graças a mutações no mesmo gene em 
diferentes espécies, e até mesmo na mesma posição desse gene (Capítulo 9).
 Esses casos em que a evolução se repete estão diretamente relaciona-
dos a certas difi culdades em entender o papel das mutações aleatórias no 
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processo evolutivo. Algumas pessoas acham difícil imaginar o surgimento 
de inovações e da complexidade a partir de “um processo ao acaso”. A 
distinção fundamental está em que, embora as mutações genéticas respon-
sáveis pela diversidade sejam completamente aleatórias, sua persistência ou 
eliminação é determinada por um poderoso processo seletivo não aleatório. 
Das centenas de milhões ou bilhões de pares de bases no genoma de um 
animal, todas são igualmente suscetíveis a erros aleatórios ao serem copia-
das ou a lesões físicas mutagênicas. Entretanto, somente uma ínfi ma parte 
de todas as mutações possíveis altera a coloração de um animal de maneira 
viável, ou reduz os espinhos de um esgana-gata sem causar efeitos colate-
rais catastrófi cos. O surgimento dessas mutações em grandes populações de 
animais, ao longo das eras, é simplesmente uma questão de probabilidade. 
Quando ocorrem, a seleção positiva sobre o aspecto que afetam fará com 
que se disseminem pelas populações com o passar do tempo.
 Jaques Monod captou com muita vivacidade essa interação entre acaso 
e seleção ao longo da evolução no título de sua obra-prima, O acaso e a 
necessidade (uma referência a Demócrito, o fi lósofo grego que disse que 
“Tudo o que existe no Universo é fruto do acaso e da necessidade”). A evo-
lução é realmente uma questão de acaso mas, na loteria aleatória das muta-
ções, alguns números e combinações se adaptam melhor aos imperativos da 
necessidade ecológica, surgindo e sendo selecionados repetidamente.
 Os ratos-cangurus também nos mostraram que uma espécie pode 
usar diferentes caminhos para chegar à mesma solução. Da mesma forma, 
embora as asas de pterossauros, aves e morcegos tenham surgido a partir 
dos membros anteriores, os caminhos que seguiram depois foram essen-
cialmente diferentes. Demandas e oportunidades ecológicas semelhantes 
selecionaram adaptações iguais, mas os detalhes das soluções embriológi-
cas podem diferir.
 Ao revelar os mecanismos genéticos e embrionários subjacentes às 
variações, a evo-devo permite que contrastemos as vias evolutivas de dife-
rentes grupos. Podemos agora desvendar antigos mistérios, como o mime-
tismo batesiano em borboletas, o melanismo em mariposas e até mesmo a 
evolução do tamanho e da forma dos bicos de tentilhões. Em breve teremos 
um panorama detalhado de muitos dos exemplos clássicos da seleção natu-
ral, e entenderemos a fundo o surgimento e a seleção das variações. 




