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Sinopse:

O Beagle, bergantín da Mariña Real Inglesa ao mando do capitán Fitzroy 
partiu de Devonport, Inglaterra, o 27 de decembro 1831. O obxecto da 
expedición  era  completar  os  traballos  de  hidrografía  de  Patagonia  e 
Tierra  del  Fuego,  das  costas  de  Chile,  do  Perú  e  dalgunhas  illas  do 
Pacífico,  e efectuar  unha  serie de medidas  cronométricas  arredor  do 
mundo.  A  bordo  ía  Charles  Darwin,  daquela  un  mozo  afeccionado  ás 
ciencias naturais. Durante os case cinco anos que durou a viaxe, Darwin 
observou,  comparou,  recolleu e acumulou unha  inxente  cantidade de 
datos  do  que  sería  o  xermolo  da  teoría  coa  que  revolucionou  o 
pensamento científico

Darwin  Navegando  no  Beagle  é  unha  invitación  á  aventura  do 
coñecemento vivida nas expedicións  científicas:  oceánicas,  terrestres, 
espaciais.

A  exposición,  que  se  celebra  no  ano  Darwin,  ao  cumprirse  o  200 
aniversario do seu nacemento (1809) e os 150 da publicación do seu libro 
“Sobre a orixe das especies por medio da selección natural, ou a  
preservación das razas preferidas na loita pola vida”, amosará ao 
público  o  papel  que  xogaron  e  xogan  as  expedicións  científicas, 
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especialmente as de navegación no desenvolvemento da historia natural, 
con  especial  fincapé  no  viaxe  feito  por  Darwin,  que  lle  serviu  para 
formular a súa hipótese. Os temas  clave a desenvolver son as seguintes:

• A sociedade de principios do século XIX. Pensamento científico e 
relixioso

• Loxística das campañas de investigación.
• O pensamento científico e a evolución.
• Estado actual do coñecemento sobre a evolución e orixe da vida.

Está estruturada en 5 bloques principais:

I. Os pioneiros  

O  último  terzo  do  século  XVIII  vive  un  rexurdir  do  pensamento  e 
coñecemento  científico  propiciado  pola  Ilustración.  Créanse  as 
Sociedades  de  Xeografía,  os  Gabinetes  científicos,  Institutos 
hidrográficos  e  inaugurase  unha  época  de  exploracións  en  parte 
propiciada pola ausencia de grandes conflitos navais. 

Tres  países,  xunto  con  Holanda,  destacaron  neste  sentido:  España, 
Francia e Reino Unido coas expedicións de Alejandro Malaspina, Jean-
François de Galoup, Comte de La Pérouse  e James Cook. Nos tres casos, 
ao  interese  estratéxico  militar,  únese  o  interese  polos  seus  recursos 
naturais, zonas de porto e moitas máis observacións científicas tanto de 
medición,  batimetría,  etnografía,  antropoloxía,  botánica,  xeoloxía   e 
moitas  outras  disciplinas  levadas  a  cabo  polos  naturalista  que  ían  a 
bordo. Xunto con estas figuras, o papel do artista, encargado de realizar 
os debuxos e gravados, resultou fundamental para difundir os achados 
das  expedicións.  Asemade  a  unificación  de  criterios  no  tocante  aos 
sistemas  de  medida  permitiu  actualizar  o  coñecemento  adquirido  na 
época das descubertas. Así, o cronómetro substitúe ao relo de area para 
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medir o tempo, incrementando a precisión e exactitude no cálculo da 
lonxitude, porén actualizando as cartas náuticas. Moitos outros avances 
tecnolóxicos  como  sextantes,  teodolitos,  grafómetros  entre  outros 
moitos  instrumentos  científicos,  permitiron  tamén  actualizar  o 
coñecemento adquirido  Todo un conxunto de novas estratexias que se 
deron en chamar  “colonialismo verde”.

Sala de introdución á exposición: Mapa de Bowles amosando o coñecemento sobre a terra, a lúa e o 
espazo. Amosa o coñecemento adquirido nas derradeiras expedicións que inclúe a Cook entre outros. 
Nótese a falla da Antártida e o pobre coñecemento do sur de Australia onde Tasmania é considerada 
unha península. No recadro superior, perspectiva da sala

A destacar tamén:

• Biografía de Cook, Malaspina e Laperouse.
• A ampolleta ou relo de area, instrumento usado ata a época para 

medi-lo  tempo e  o  cronómetro  náutico,  substituto  máis  preciso 
para a medición do tempo.
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II. Darwin e Fitzroy  

Charles Darwin, nado en 1809, era un mozo de familia acomodada, fillo 
dun  médico  e  cuxo  avó,  Erasmus,  fora  famoso  polas  súas  teorías 
evolucionistas. Darwin tivo unha formación variada iniciando estudos de 
menciña  que axiña abandonou para seguir  a  carreira  de clérigo.  Non 
obstante da man do seu mentor e titor, o reverendo Henslow, xeólogo e 
botánico recoñecido, Darwin recibiu unha exhaustiva preparación nestas 
disciplinas ao que había que engadir a súa capacidade de observación da 
natureza e o amor pola caza. 

Paralelo ao incremento do coñecemento explicado na anterior sección, o 
pensamento filosófico incorporou ás raíces cristiás ao saber científico, ao 
buscaren  na  natureza  a  grande  obra  de  Deus,  xa  que  logo,  se 
manifestaba  e  amosaba  a  súa  inmensidade  na  complexidade  e 
diversidade do milagre da vida. Así moitos dos máis famosos naturalistas 
eran clérigos, como o propio Henslow, titor de Darwin. Durante o seu 
período formativo, Darwin tivo acceso a tres libros que lle deixaron unha 
profunda  pegada  na  súa  formación  intelectual.  Os  tres  libros,  maila 
diferencia en contidos que amosaban, eran tratados exhaustivos sobre 
lóxica, filosofía e bos compendios de metodoloxía para a investigación, 
exploración e obtención probas científicas.  Willian Paley no seu libro 
Teoloxía Natural enuncia os  principios  do deseño intelixente facendo 
unha analoxía entre o achado dun reloxio nun campo de queiruga (The 
watch on the Heath) e a necesidade dun ser superior que o creara. A súa 
lectura era obrigada en Cambridge e Darwin foi coñecedor dela sendo 
unha das lecturas máis influinte no xoven Darwin. Paley usou rigorosos 
métodos  lóxicos  e  filosóficos  sobre  unha  gran  variedade  de  datos 
científicos  para  demostrar  a existencia  de deus,  unindo dous mundos 
(ciencia e relixión) aparentemente diverxentes. De igual importancia na 
súa mocidade foi a lectura do Libro de Herschel  “Discurso Preliminar 
sobre  o  Estudo  da  Filosofía  Natural”,  do  que  aprendeu  o  método 
científico e a natureza das probas científicas. Sen embargo a lectura que 
lle debeu resultar máis evocadora foi sen dúbida o libro de Alexander 
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von Humboldt “Narrativa Persoal” onde relatou a súa experiencia como 
explorador  en  América  do  Sur,  do  que  Darwin,  na  súa  estadía  en 
Edimburgo,  aprendeu  como  o  mundo  natural  pode  ser  explicado 
mediante leis naturais xunto, evidentemente, coa paixón por viaxar e 
coñecer.

Sección de presentación de Darwin, onde xunto ca súa casa, seu pai, seu avó e irmá presentase unha 
caixa  entomolóxica  cunha  colección  de  coleópteros  aos  que  Darwin  adicoulle  especial  atención, 
mesmo de mozo

Robert Fitzroy, era un pouco maior que Darwin. Naceu no ano 1805 e 
chegou  a  Vicealmirante  da  Armada  do  Reino  Unido,  ademais  de  ser 
aristócrata. Graduouse aos 19 anos, sendo un dos máis brillantes oficiais 
da Mariña Real Británica. Á súa gran formación haille que unir  a súa 
capacidade de observación dos fenómenos meteorolóxicos, sendo  un dos 
pioneiros na predición meteorolóxica. Desenvolveu un barómetro co seu 
nome e creou tamén un sistema de predición meteorolóxica chamado 
vaso de treboadas. A súa meticulosidade foi tal que a súas cartas de 
navegación permaneceron máis de cen anos operativas e o seu sistema 
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de prevención de naufraxios mediante as súas alertas meteorolóxicas foi 
recoñecida  polos  pescadores  británicos  como  o  mellor  xeito  de 
salvagarda-la vida. Sendo oficial do Beagle, sucedeu ao comandante na 
nave logo do suicidio deste.

Barómetro Fitzroy. Posúe unha lenda coa interpretación meteorolóxica das tendencias da presión 
atmosférica. Asemade o barómetro ten un termómetro e un vaso de treboada. Este consiste nunha 
disolución que contén nitrato de potasio, cloruro de amonio, alcanfor, etanol e auga destilada. O 
aspecto que presenta esta disolución se corresponde cunha previsión de tempo: bo tempo si está 
transparente, chuvioso es está turbio, húmido se contén puntos, treboadas se ten estreliñas e está 
turbio, neve se só ten estrelas, se ten cristais na parte inferior, cambio de temperaturas á baixa ou se 
ten fíos na superficie indica clima ventoso. Co gallo do rescate dos náufragos do buque Serpent, o 
Almirantazgo regalou a vila de Camariñas un barómetro Fitzroy que aínda hoxe pode ser visto.

Como  capitán  formou  unha  tripulación  excelente,  moitos  dos  cales 
tiveron unha carreira importante. Como gobernador de Nova Zelandia, 
tivo en contra ás elites colonas, durando apenas dous anos no cargo. 
Paradoxalmente, tamén se suicidou en 1865, sendo Darwin famoso e el 
rexeitando das súas teorías.
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III. A Segunda campaña do Beagle  

O Beagle, bergantín da Mariña Real Inglesa ao mando do capitán Fitzroy 
partiu de Devonport, Inglaterra, o 27 de decembro 1831. O obxecto da 
expedición  era  completar  os  traballos  de  hidrografía  de  Patagonia  e 
Tierra  del  Fuego,  das  costas  de  Chile,  do  Perú  e  dalgunhas  illas  do 
Pacífico,  e efectuar  unha  serie de medidas  cronométricas  arredor  do 
mundo. Para esta campaña, o Beagle foi levado ao estaleiro, onde lle 
fixeron unha reforma de preto de 7.583 libras cáseque o equivalente do 
seu custo, parte pagada por el mesmo.

O HMS Beagle era un buque liña da clase Cherokee da Mariña Británica 
que portaba 10 cañóns, botado o 11 Maio de 1820 no estaleiro Woolwich 
do Río Támese, cun custo aproximado de £7,803. En xullo do mesmo ano 
tomou parte da parada naval que celebrou a coroación do Rei Xurxo IV, 
sendo o primeiro navío en navegar por baixo da nova Ponte de Londres 
(London  Bridge).  Logo  permaneceu  cinco  anos  a  espera  de  servizo. 
Concibido  inicialmente  con  dous  mastros,  e  velas  cuadras  de  gran 
tamaño, foi reformado, incorporándoselle un terceiro mastro, facendo o 
navío máis manexable e adaptado ás expedicións científicas.

Xa cos tres mastros, levou a cabo a súa primeira expedición científica no 
ano 1825, comandada polo capitán Stokes, que sería sucedido, logo do 
seu suicidio, por Robert Fiztroy. No ano 1931 vai facer a súa segunda 
expedición, para o cal o buque é levado novamente ao estaleiro para 
mellorar a súa estabilidade (a serie Cherokee tiña fama de ser moi pouco 
mariñeira,  alcumada  o  bergantín  cadaleito),  aumentado  a  súa  altura 
tanto na proa (20 cm) como na popa (30 cm) e recubrindo o casco cun 
novo forro, gañando un peso adicional de 7 toneladas. 

As dimensións do casco eran de 73 pés e 7,625 polgadas, ( 22,43 m), 
sendo a total de 90 pés -27,432 m – e unha manga de 24 pes con 6 
polgadas ou 7,4676 m 
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O nome Beagle, ven do can rastrexador de caza, sabueso, animal que ía 
como mascarón de proa.

Resumo dos cambios:

En 1825:
Substitución parcial do forro de madeira do casco
Substitución parcial do forro de cobre da obra viva
Adición dun alcázar a proa
Adición na popa dunha sala de derrota onde se aloxa tamén a 
barra do timón. 
Adición de dous camarotes flanqueando a sala de derrota
Adición do mastro de mesana
Adición de bufardas ou claraboias, permitindo a entrada de 
luz natural, especialmente na sala de derrota

En 1831:
Substitución do forro de madeira do casco
Adición  dun  novo  forro  de  abeto  de  5  cm  de  largura 
(2polgadas)
Adición dunha capa de fieltro entre forros.
Substitución do forro de cobre da obra viva
Aumento en 30 cm (12 polgadas) da altura no alcázar de proa
Aumento en 20 cm (8 polgadas) da altura na cabina de popa
Aumento en 12 cm (5 polgadas) da cuberta principal
Aumento do peso de lastre.
Substitución dos canóns orixinais por outros en latón e máis 
pequenos

Cousas  salientábeis  do  buque:  levaba  pararraios  en  tódolos  mastros; 
chegando a Montevideo, o 26 de xullo de 1836, o Beagle foi sorprendido 
por unha treboada eléctrica  onde este equipamento demostrou a súa 
eficiencia.  Os cañóns  orixinais  de ferro foron substituídos  para evitar 
campos  magnéticos  nos  instrumentos  de  medición.  Levaba  vaias 
embarcacións auxiliares para traballos preto da costa. A popa portaba un 
gran guindastre para sondaxe (escandallo). O camarote de Darwin era 
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realmente a sala de derrota, onde se fixaba o rumbo do barco e onde 
tamén se trazaban as novas cartas náuticas. 

A  tripulación  para  o  segundo  viaxe  estaba  composta  por  74  persoas, 
entre os que figuraban 3 indíxenas de Tierra del Fuego.

O Beagle a escala. É a peza de referencia na exposición.  Trátase dun modelo a 
escala 1/4 aprox. (6,10 m de caso da réplica fronte aos preto de 23 do orixinal) feito 
polo Carpinteiro de Ribeira Francisco Fra Rico coa supervisión técnica da Asociación 
Galega de Carpinteiros de Ribeira (AGALCARI).  Escolleuse un carpinteiro polo seu 
saber  facer,  xa  que logo,  tratabase  de facer  un  barco  e non unha recreación  a 
maqueta.  Sobre planos  recomendados  por  Robert  Prescott,  investigador  británico 
sobre o Beagle, Francisco realizou un medio casco e a tabla de trazar como pasos 
previos á construción do buque que será rematado in situ, polo que o público poderá 
apreciar  a  evolución  na  construción  do  mesmo.  Xunto  co  Beagle  na  exposición 
poderase visitar o seu camarote a escala real. Asemade reproduciranse gravados e 
óleos onde se presentará a tripulación e a vida a bordo. A réplica será construída con 
madeira de carballo, castiñeiro e iroko
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As  singraduras.  Na  exposición  as  singraduras  están  resumidas  nun 
audiovisual  e  nun  mapa  onde  se  salientan  os  topónimos  bautizados 
durante a travesía. Os nomes fan referencia á tripulación ou a propio 

buque. No audiovisual se resume toda a viaxe, aparecendo os principais 
gravados elaborados na mesma

12



Os traballos de medición. O traballo principal de Fitzroy consistiu na 
elaboración de novas cartas mariñas coa máxima precisión e exactitude. 
Para  elo  serviuse  dos  máis  avanzados  elementos  de  medida,  como 
sextantes,  cronómetros,  grafómetros  ou  teodolitos.  Debido  a  gran 
cantidade de medidas que Fitzroy, quería facer, tivo que alugar dúas 
goletas auxiliares (Paz e Liebre). Posteriormente, nas Malvinas decide 
mercar o buque Unicorn por un prezo de 1300 libras, aos que tivo que 
engadir 403 en arranxos. O novo buque foi renomeado como  Adventure. 
Xunto co Adventure, Fitzroy tamén alogou un pequeno buque chamado 
Constitution, para traballos costeiros. Alén do seu traballo cartográfico, 
tamén aproveitou para recoller mostras biolóxicas, algunhas, como as 
acadadas nas Galápagos, foron de grande interese.

Darwin  naturalista.  O  traballo  de  Darwin  desenvolveuse 
maioritariamente en terra. Era un home propenso ao mareo, polo que 
non  facía  moito  esforzo  para  ficar  no  barco.  Porén  fixo  grandes 
excursións  por  terra,  sobre  todo  na  Patagonia  e  nos  Andes  As  súas 
observación  foron  recollidas  en  cadernos  á  vez  que  facía  unha  gran 
recollida  de  mostras,  tanto  de  organismos  vivos  (plantas  e  animais), 
fósiles e rochas e minerais. Tamén fixo relación coa poboación criolla, 
apreciando  dos  gauchos  o  seu  porte  e  amabilidade  así  como  a  súa 
habilidade na caza coas bolas, semellantes ás que se poden apreciar no 
camarote. Para realizar o seu traballo Darwin fíxose cos servizos de Syms 
Covington,  un  tripulante  do Beagle,  a  quen  aprendeu  a  preservar  as 
mostras.  Moitas  das  mostras  obtidas  foron  enviadas  cara  Inglaterra 
utilizando  a  rede  de  navíos  ingleses.  Algúns  dos  envíos  foron  os 
seguintes:

Agosto  de  1932,  primeiro  envío  cara  ao  reverendo  Henslow  en 
Cambridge. Consistiu en diversas rochas e plantas tropicais, catro 
botes  con  animais  en  alcohol,  animais  mariños  e  insectos 
coleópteros,  aos  que  lle  engadiu  unha  relación  ben  descrita  e 
numerada. Para Darwin este primeiro envío foi unha proba de lume 
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que calibraría a importancia do seu traballo como naturalista. Un 
ano máis tarde, en marzo de 1833 recibe unha carta de Henslow 
comunicándolle que o envío chegou ben e que contiñas mostras 
interesantes. Non entanto, en xullo de 1934 recibe outra carta de 
Henslow na que lle  indica  a  necesidade de preservan mellor  os 
exemplares co gallo de que cheguen en mellores condicións.

Novembro de 1832, tamén a Henslow, composto por dentes dun 
gran roedor chamado Cavia, a mandíbula dun fósil (probablemente 
un  Megatherium),  xunto  cunha  mandíbula  inferior,  cunchas  de 
moluscos,  unha ave rara, serpes e lagartos, un sapo, numerosos 
crustáceos,  plantas  secas,  sementes  peixes  e  unha  morea  de 
vacalouras.

Xullo de 1833, terceiro envío a Henslow, con oitenta aves, vinte 
cuadrúpedos, catro bocois con peles, plantas, mostras xeolóxicas e 
algún peixe.

Novembro de 1833, cuarto envío a Cambridge consistente nunhas 
duascentas  peles,  algúns  ratos,  un  bote  con  peixes,  numerosos 
insectos, rochas, sementes e, sobre todo unha gran cantidade de 
fósiles. 

Outubro de 1834, quinto envío con numerosos paxaros disecados, 
insectos, sementes, plantas e mesmo botellas con augas (algunhas 
carbónicas) recollidas en fontes termais nos Andes

Sexto envío dende Chile, en xullo de 1835 enviado polo buque de 
guerra H.M.S. Conway.

Mal de Chagas: Na segunda expedición a través dos Andes, iniciada o 18 
de marzo de 1835, Darwin foi picado por un insecto hematófago local, a 
winchuka,  que  transmite  o  mal  de  Chagas.  Considerase  que  Darwin, 
home de saúde delicada, puido contraer a enfermidade nesa altura. 
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Fueguinos:  Durante  a  primeira  expedición  do  Beagle  en  Tierra  del 
Fuego, logo do suicidio do capitán Pringle Stokes a finais do ano 1828, 
Fitzroy  fíxose  cargo  do  buque.  Posteriormente  en  1830,  unha  das 
embarcación auxiliares do Beagle foi roubada por un grupo de nativos, 
emprendo o capitán unha acción de castigo detendo a tres fueguinos 
chamados  Fuegia  Basket  (en  alusión  ao  cesto  que  foi  usado  polos 
mariñeiros en substitución da embarcación roubada), York Minster (en 
alusión  ao  lugar  onde  subiu  a  bordo),  Boat  Memory  (en  alusión  á 
embarcación perdida). Logo subiron a un cuarto que chamaron Jemmy 
Button.  O  capitán  levounos  a  Inglaterra  coa  idea  de  que  unha  vez 
educados á inglesa, de volta a súa terra, estenderan dita cultura entre o 
seus  conxénres.  Finalmente  esta  experiencia  resultou  un  fracaso.  Na 
exposición  pódese  un  vídeo  inédito  de  1911  con  imaxes  dos  últimos 
fueguinos.

Darwin e a evolución: Entre os moitos libros que Darwin levou a bordo 
figuraban varios tratados sobre xeoloxía, os libros de Humbolt ou mesmo 
de  Lamarck.  Coa  información  desta  gran  biblioteca  e  as  súas 
observacións,  Darwin,  que  puido  observar  a  gran  heteroxeneidade  e 
diversidade  de  especies  a  nivel  xeográfico,  cunha  dimensión  espacial 
enorme  (circunnavegar)  así  como  a  vivencia  de  fenómenos  como 
terremotos, comezou a pensar sobre a evolución, en termos semellantes 
aos  postulados  por  Lamarck  e  outros  autores,  aos  que  engadiría 
finalmente  mecanismos  de  especiación  ou  transmutación  e  extinción. 
Sen estas lecturas nin as súas observacións dificilmente tería elementos 
para poder plasmar a súa teoría.

IV. A plasmación da Teoría  

Unha vez de volta a Inglaterra tanto Darwin como Fitzroy comezaron a 
publicar os resultados da expedición, que axiña fixéronse populares. As 
mostras foron analizadas por diversos especialistas do Museo de Historia 
Natural  de Londres,  para  logo  ser  exhibidas  de  xeito  ordenado.  Este 
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Museo levaría un gran pulo en 1880 ao inaugurarse o seu novo edificio. 
Xa con anterioridade Londres recibira un grande impulso coa exposición 
Universal de 1850 coa construción do Cristal Palace.

Sección Natural da Exposición. Nela amósanse unha serie de exemplares. A destacar os cirrípedos, 
grupo  ao  que  Darwin  adicou  preto  de  oito  anos  no  seu  estudio  e  clasificación.  Grupo difícil  de 
clasificar, xa que logo e maila ser crustáceos, son casi todos sésiles (unidos ao substrato) pero tamén 
hainos  parásitos  como a  Saculina  carcinii.  Con  este  traballo  Darwin  demostrouse  que  era  un  bo 
naturalista. Seguidamente amósanse diversos fósiles de peixes e especialmente de moluscos bivalvos e 
gasterópodos xunto con algúns gasterópodos actuais procedentes da colección Boorman (Australia). Na 
súa experiencia en Patagonia e Andes, a riqueza de fósiles, e en ocasións as semellanzas das cunchas 
fósiles  con  especies  actuais  ou  mesmo  a  súa  localización  a  gran  altitude  do  nos  Andes,  Darwin 
comezou a ver moitas eivas nas explicacións que ata o momento daba a teoloxía natural sobre o orixe 
das especies. A continuación de presenta unha liña evolutiva, cunha serie de procordados, individuos 
que na súa fase larvaria ou mesmo na adulta presentan un primordio de columna vertebral. Logo dos 
procordados amósase unha colección inédita de peixes cartilaxinosos (quenllas), de pequeno tamaño 
procedente de campañas do Peixe Espada do Instituto Español  de Oceanografía.  Logo dos peixes 
cartilaxinosos exhíbense dous peixes óseos. Finalmente pódense observar sementes americanas e unha 
ave da Patagonia cedidas polo Museo de Historia Natural Luís Iglesias xunto cunha pequena colección 
de minerais.
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Anotación  feita  por  Darwin  no  seu  caderno  de  notas  B  a  mediados  de  Xullo  do  1837  sobre  a 
transmutación das especies, no que se pode ver un claro “Eu penso”.

Non obstante reticencias propias, dos seus colegas e mentores (Huxley 
entre outros) e tamén debido a relixiosidade da súa muller a súa prima 
Emma Wengwood, Darwin segue a traballar na súa teoría pero non a 
publica, deixando, eso sí, unha nota para que se publique no caso de que 
morrera prematuramente por mor da súa delicada saúde. Na mentres, 
alén da clasificación dos percebes (cirrípedos), Darwin segue a traballar 
de  xeito  incesante  publicando  tamén  un  tratado  sobre  os  arrecifes 
coralinos.

Sen  embargo,  en  1856  Alfred  Russel  Wallace,  un  naturalista  que  se 
procuraba o sustento organizando safaris e recollendo especies, publica 
“On the law which has regulated the introduction of new species” (Sobre 
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a lei que regulou a introdución de novas especies) onde fala da selección 
natural  como  mecanismo  explicativo  da  aparición  de  novas  especies. 
Sendo semellante este postulado ao defendido por Darwin, Lyell acada 
un  acordo  para  a  presentación  pública  como coautores  das  bases  da 
Selección  Natural,  feito  que  ten  lugar  en  xullo  de  1858.  Logo  desta 
presentación, Darwin ultima a súa gran obra que miraría a luz o 24 de 
novembro de 1859.

A repercusión moi enorme, esgotándose a primeira edición o primeiro 
día. A teoría de Darwin deu lugar a novas correntes de pensamento e 
liñas  de  investigación  científica  que,  conforme  avanzou  a  técnica 
engadiu  compoñentes  a  microescala  (cromosomas  e  ADN),  como 
variantes sociais ou de grupo.

Arbore  Filoxenética:  A  idea  do  ancestro  común 
postulada por Darwin, foi amplamente investigada 
polo  científico  alemán  Ernst  Haeckel  que 
traballou tanto no desenvolvemento embrionario 
(ontoxénese)  como  na  procura  dos  ancestros 
comúns representados nunha árbore (filoxénese). 
Sobre  esta  idea  da  filoxénese  na  exposición 
esquematizase  as  principais  ideas  sobre  a 
evolución e os seus autores máis destacados. Non 
obstante se na filoxenia comézase por un tronco 
común, nesta árbore modificada, aparece tamén 
un  grupo  de  raíces  significando  os  antecesores 
que  tiveron  unha  maior  influencia  sobre  os 
formulamentos evolutivos de Darwin.
Xeración  espontánea:  A  vida  pode  xurdir  de 
materia inerte (autoxénese)
Gradualismo: Os cambios tanto a nivel xeolóxico 
como biolóxico acontecen de xeito paseniño.
Herdanza  caracteres  adquiridos:  Capacidade  de 
fixar  hereditariamente  aquelas  características 
que  son  precisas  para  desenvolver  certa 
necesidade.
Fixismo:  Teoría  que  sostén  que  as  especies 
permaneces inmutables dende a súa creación.
Catastrofismo: Os cambios tanto a nivel xeolóxico 
como biolóxico acontecen de xeito esporádico e 
violento.
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Paleontoloxía: Estudo da vida en épocas pasadas.
Anatomía comparada: Estudo das similitudes e diferencias na anatomía dos organismos.
Demografía (Malthus): Estudo do tamaño das poboacións. Malthus sostiña que as poboacións 
medran de xeito exponencial e que existen mecanismos que tenden a reducir esa taxa de 
aumento. Darwin aplicou estes coñecementos para explicar a súa teoría.
Uniformismo: Os procesos naturais que actuaron no pasado son semellantes aos actuais
Euxenesia: Mellora dos caracteres hereditarios mediante intervención. Aplicada á poboacións 
humanas, foi postulada polos nazis tanto para suprimir as persoas con taras como na súa 
solución final.
Biometría: Estudo das poboacións mediante a toma de medidas e comparación de diferentes 
órganos ou caracteres medibles.
Darwinismo social: Extensión da teoría evolutiva de Darwin a un conxunto social, propiciando 
a  subsistencia  do  grupo  social  mellor  adaptado.  Non  obstante  deu  lugar  a  derivacións 
racistas.
Nova  síntese:  Estudo  do  comportamento  das  especies,  en  especial  a  conduta,  como 
mecanismo importante na evolución das especies. 
Teoría sintética-neodarwinismo: Integración da teoría evolutiva de Darwin co coñecemento 
adquirido en xenética, tanto a nivel bioquímico como de poboacións.
Endosimbiose  seriada:  Teoría  que  postula  que  las  células  con  núcleo  (eucariotas)  son  o 
resultado da simbiose de diversas células procariotas (sen núcleo)
Panspermia:  Teoría  que  establece  que  as  sementes  da  vida  poden  ser  encontradas  no 
universo, poren a vida puido orixinarse fora da Terra.
Cromosoma: Estruturas que se topan no núcleo das células compostas de proteína e ADN, 
que almacenan a información xenética.
ADN:  Ácido  Desoxiribonucleico.  Molécula  portadora  da  información  xenética  e  que  está 
constituída pola combinación de catro elementos chamados nucleótidos (adenosina, timina, 
guanina e citosina) formando longas cadeas. 

V.Unha nova dimensión  

Iniciado  o  século  XXI,  moitos  dos  postulados  de  Darwin  están  aínda 
vixentes e aceptados pola comunidade científica. Non obstante, ao igual 
que acontecera no século XIX, intereses estratéxicos e económicos están 
a  potenciar  o  coñecemento  do  espacio  exterior  e  dos  planetas  do 
sistema solar. Á semellanza da campaña do Beagle, a análise dos datos 
procedentes  destas  misións  están  a  abrir  novas  fronteiras  no  saber 
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científico. A luz que aportan diríxese á gran cuestión que Darwin tentou 
responder: 

cal é a orixe da vida e cales son os mecanismos que permiten 
evolucionar e crear novas especies

Réplica a escala real da sonda Marciana Beagle 2. Esta sonda foi lanzada ao espacio en xuño de 2003 e 
que debía tocar a superficie de Marte a finais dese ano. A súa misión era a búsqueda de signos de vida 
en Marte, determinar a composición química e xeolóxica do lugar de aterraxe e estudio do clima 
marciano. Desgraciadamente nunca se tivo contacto con ela logo de entrar na atmosfera marciana. 
Haberá que agardar pois, novas misións que nun futuro poidan achegar máis luz á cuestión sobre a 
orixe da vida.
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