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▪ Biólogo evolucionista.

▪ 1904 – Nasceu na Alemanha.

▪ 2005 – Morreu nos EUA, com 100 anos de idade.

▪ Professor em Harvard University.

▪ 1942 – publicou Sistemas e Origem das Espécies
uma das obras principais da Nova Síntese.

▪ Nova Síntese: uma fusão da teoria da seleção
natural de Darwin com a teoria genética de
Mendel.

http://www.pronecim.org/Inicial
http://cavg.ifsul.edu.br/


➢ As contribuições feitas por Ernst Mayr à biologia

evolucionária o colocariam certamente em qualquer

lista dos maiores biólogos evolucionários do século

XX. Edward Wilson e Stephen Jay Gould, colegas de

Mayr em Harward, chegam a colocá-lo como o maior

biólogo de todos os tempos.

➢ Mas as realizações de Mayr se estenderam para

além da biologia. Além de seus trabalhos de

divulgação da história natural e da evolução, ele

também escreveu sobre a história e a filosofia da

ciência, especialmente da biologia.

ERNST MAYR



Mayr: crítica à filosofia
da ciência

▪ Oposição ao “fisicalismo”

▪ valorização excessiva da Física.

▪ Filosofia da ciência tradicional adota a Física como

paradigma

▪ e uma assertiva arrogante de que a

Biologia é uma ciência inferior.

▪ A Física não é “o paradigma” da Ciência.



O “fisicalismo”

▪ Postura que tenta espremer todas as outras ciências

para dentro do quadro conceitual da Física.

▪ Alguns princípios e conceitos das ciências físicas

(superados na própria Física):

▪ Essencialismo (variedade de fenômenos

consistem num pequeno nº de essências

ou tipos – classes x raças);



O “fisicalismo”

▪ Determinismo (predição do futuro com base

no conhecimento do presente - mecânica

newtoniana);

▪ Reducionismo (explicação do todo pelas

partes);

▪ Busca de leis universais (Biologia trata de

fenômenos únicos).



Mayr: uma visão renovada 

▪ Cada ciência requer seu próprio método.

▪ Ciência não é uma definição estática.

▪ Não há verdade absoluta.

▪ A Biologia é uma ponte importante entre as

ciências fisicalistas e as humanidades.

▪ Biologia emergiu com novos padrões igualmente

legítimos de fazer ciência.



Mayr e filosofia da biologia

Através de uma análise das teorias, fundamentos e

evolução das ideias hoje dominantes na moderna

Biologia:

▪ A Biologia (ideias sobre o mundo vivo) tornou-se uma

ciência autônoma ao rejeitar o fisicalismo.

▪ Os seres vivos têm limites no espaço e no tempo.

▪ Os organismos vivos são sistemas complexos.

▪ Importa para a Biologia a observação das experiências

naturais.



A filosofia da biologia

▪ Os organismos possuem o que os biólogos chamam de

“propriedades emergentes”.

▪ a estrutura químico-física do DNA ou o arranjo

das sequências no genoma não bastam para

explicar o fenótipo – conjunto de características

externas – de um indivíduo.

▪ Sobre os organismos vivos atua a seleção natural.

▪ Indeterminismo e aleatoriedade desempenham papel

fundamental nos sistemas vivos.



A filosofia da Biologia

▪ Alguns pressupostos da Biologia (superados)

tiveram que ser abandonados:

▪ Vitalismo: manifestações da vida controladas por

uma força oculta ("vis vitalis");

▪ Teleologia: ideia segundo a qual o Universo tem

um propósito definido.



A biologia

▪ A Biologia pode ser dividida em:

▪ Biologia Funcional – mecanicista

▪ Lida com a fisiologia e todas as atividades dos

organismos vivos.

▪ Biologia Evolucionista – histórica

▪ Lida com fenômenos únicos:

▪ desaparecimento dos dinossauros;

▪ aparecimento do ser humano;

▪ origem das novidades evolutivas.



Novos conceitos  e novos princípios 

▪ Darwin em A Origem das Espécies, em 1859, foi um

marco importante para a descoberta de vários

conceitos ou princípios específicos da Biologia:

▪ Complexidade dos sistemas vivos (reprodução,

metabolismo, replicação, adaptação ...);

▪ Evolução (Biologia evolucionista);

▪ Biopopulação (cada indivíduo é único);

▪ Seleção natural (eliminação e adaptação).



Novos métodos

▪ Narrativas Históricas

▪ Explicação da extinção dos dinossauros (epidemia,

catástrofe climática, colisão asteróide).

▪ Comparação de Evidências Variadas

▪ Anatomia comparada;

O conhecimento exaustivo de prótons, elétrons,

neutrinos, quarks e quaisquer outras partículas

elementares não ajudaria a explicar a origem da

vida (Mayr).


