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Ementa: 

O objetivo do curso é introduzir o discente a episódios básicos da historia da biologia 

com ênfase especial na história da teoria da evolução e da ciência da hereditariedade, nos 

séculos XIX, XX e XXI. Partindo da leitura de capítulos do livro clássico de Ernst Mayr, 

O desenvolvimento do pensamento biológico, o curso pretende explorar a dicotomia 

causas próximas/causas distantes com intuito de oferecer uma visão mais rica e complexa 

tanto da diversidade e adaptação dos seres vivos como da saúde e de doença humanas. 

Serão enfocadas também diferentes teorias sobre o papel de agentes biológicos na gênese 

de doenças, a partir do desenvolvimento de disciplinas como genética, biologia evolutiva, 

a ecologia, a parasitologia, na estreita interação coevolutiva entre patógeno e hospedeiro. 

Serão também discutidos os processos de seleção natural e artificial que tanto 

influenciaram a biologia evolutiva e o pensamento social brasileiro no que tange o 

desenvolvimento de ideais de nacionalidade e discussões sobre raças humanas. A seleção 

sexual será também abordada em relação às rápidas adaptações necessárias à 

sobrevivência das espécies sob constante pressão do meio ambiente.  
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