
 

 356 

Lamarck, Chambers e evolução orgânica   
  Marcelo Akira Hueda * Lilian Al-Chueyr Pereira Martins # 

1 INTRODUÇÃO 
 A publicação do livro Origin of species de Charles Darwin, em 1859, foi precedida por algumas obras que procuravam explicar o surgimento dos seres vivos e suas transformações ao longo do tempo. Dentre essas obras, podemos destacar as de dois autores, Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) e Robert Chambers (1802-1871), que eram do conhecimento de Darwin.   O livro Vestiges of the natural history of creation (1844), de Robert Chambers (1802-1871), foi publicado de forma anônima, em 1844 e “sacudiu as bases do mundo britânico educado”, pois propunha uma visão evolucionista do mundo vivo, fato que não era comum nesse período (Secord, 1994, p. ix). Seu autor não era um naturalista. Era um editor de enciclopédia e a maior parte de suas idéias se apoiava em leituras e não em observações ou na realização de experimentos.  A comunidade científica da época, de um modo geral, recebeu o Vestiges de modo bastante desfavorável. Adam Sedgwick (1785-1873), por exemplo, escreveu: “O mundo não pode suportar ser virado de ponta cabeça e estamos prontos para empreender uma guerra mortífera contra qualquer violação de nossos princípios e costumes sociais [...].” (Sedgwick, apud, Mayr, 1982, p. 382). Thomas Huxley (1825-1895) também criticou o Vestiges. Darwin, através de sua correspondência com outros naturalistas, fez uma série de restrições à obra de Chambers. Alfred Wallace (1823-1913) parece ter tido uma visão mais favorável do Vestiges do que Darwin (Schwartz, 1990, pp. 130; 140-141)  No ano seguinte, em 1845, ainda de forma anônima, Chambers publicou Explanations: a sequel to 

Vestiges of the natural history of creation, na qual procurou responder às críticas feitas ao Vestiges. Esta obra teve duas edições: a primeira em 1845 e a segunda em 1846  O conteúdo do Vestiges of the natural history of creation, que teve 14 edições entre 1844 e 1890, incluía informações sobre a ciência da época em relação à astronomia, história natural, geologia, química, física, frenologia, antropologia além de discurso político. O autor, Robert Chambers  não tinha uma formação específica em História Natural. Juntamente com seu irmão William Chambers (1800-1883), havia fundado a casa editorial W. & R. Chambers, dedicando-se à publicação de livros e de uma enciclopédia, além de escrever para jornais (Millhauser, 1959, p. 23).  A partir de 1840, Chambers iniciou uma discussão com vários cientistas da época sobre os diversos assuntos que iriam compor o Vestiges. Dentre eles, podem ser incluídos Charles Bell (1774-1842), Neil Arnott (1788-1874), Edward Forbes (1815-1854), Samuel Morinson Brown (1817-1856), Andrew Combe (1797-1847) e George Combe (1788-1858) (Millhauser, 1959, p. 29).  Os cientistas acima mencionados se dedicavam a diferentes áreas do conhecimento. Charles Bell era médico, cirurgião e anatomista destacando-se por seus estudos dos nervos cranianos e pela descrição da 
Paralisia Facial de Bell. Neil Arnott também era médico e se dedicava principalmente a questões de saúde pública. Edward Forbers era um naturalista que se dedicava à geologia, zoologia e botânica. Samuel M. 
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Brown era um químico que se dedicava ao estudo das propriedades das substâncias químicas, como o carbono. Andrew Combe era médico e se dedicava ao estudo da fisiologia e da anatomia do cérebro e foi um promotor da frenologia1. George Combe era escritor, advogado e também se dedicava a frenologia (Hueda, 2009, p. 9).  A partir de 1846, o Vestiges deixou de ser a preocupação principal de Chambers. Ele havia obtido um prestígio no meio intelectual como escritor, jornalista, editor e na educação popular e queria retomar parte desses trabalhos. Juntamente com o retorno ao estudo de temas relacionados à Escócia e de literatura, no Journal e Chambers’ Educational Course, Chambers dedicou-se à geologia. Fez viagens pela Europa para observar formações geológicas e freqüentou vários congressos de geologia. Esteve em 1848 na Renânia [região da Alemanha banhada pelo rio Reno] e na Suíça. No ano de 1849 visitou a Noruega e a Suécia para observar os efeitos da ação glacial. E em 1855 esteve na Islândia e Ilhas Faroe (Millhauser, 1959, pp. 166-167).  Em termos cronológicos, a contribuição de Chambers se situa entre as diversas versões da teoria evolutiva de Jean-Baptiste Antoine de Monet de Lamarck (1744-1829), que foram publicadas de 1800 a 1820, e a publicação do Origin of species de Charles Robert Darwin (1859).  Até a publicação do Vestiges pouco se discutia sobre a transformação das espécies na Grã-Bretanha. Ernst Mayr aponta como causas para isso, por exemplo, o grande interesse pelas ciências experimentais, já que o empirismo era muito forte. Além disso, o fato de que a atividade em história natural estava nas mãos de pastores da Igreja Anglicana, o que levava a uma crença na perfeição do mundo criado por Deus e que, portanto, não admitia a evolução (Mayr, 1982, p. 385).   A teoria evolutiva de Lamarck teve uma baixa repercussão na ocasião de sua proposta. Na época, o empirismo de Locke e Condillac era muito forte na França. Nesse sentido, a teoria evolutiva de Lamarck foi objeto de várias críticas atribuídas à carência de fundamentação empírica, principalmente em relação às evidências paleontológicas.  O objetivo deste artigo é procurar detectar algumas possíveis semelhanças e diferenças entre as propostas de Chambers e Lamarck principalmente, no que se refere à busca de uma fundamentação empírica para a teoria em relação às evidências paleontológicas.  
2  A PROPOSTA DE LAMARCK 

Nas diversas versões de sua teoria evolutiva Lamarck defendeu que as espécies se transformavam lenta e gradualmente. Procurou explicar desde a origem da vida e dos primeiros seres através de fenômenos naturais por meio da geração espontânea até o surgimento do homem. Apresentou uma grande quantidade de fatos com o intuito de fundamentar a existência de uma progressão nos diferentes órgãos, aparelhos, sistemas dos grandes grupos taxonômicos (classes ou famílias atuais) que ele chamou de “massas”. Partindo da observação dos fatos que apresentavam certa regularidade, procurou explicá-los através de quatro leis que determinam a transformação das espécies. A primeira dessas leis se referia a uma tendência para o aumento de complexidade em relação aos grandes grupos taxonômicos bem como em relação ao desenvolvimento do indivíduo desde o ovo até a fase adulta (Martins, 2007, capítulo 1).   Lamarck não era ateu, mas deixou o “Supremo Autor” (Deus) fora dos processos naturais. Seu papel consistia em haver criado a natureza (um conjunto de objetos metafísicos constituído por leis e movimento) que teria dado origem a todos os seres, começando pelos mais simples. Estes por sua vez, de forma progressiva, teriam dado origem a todos os outros. Em suas palavras:  

                                                      
1 Era uma teoria que propunha que a faculdade mental se localiza em uma parte do cérebro e o tamanho de cada parte é 

proporcional ao desenvolvimento da faculdade correspondente, sendo este tamanho indicado pela configuração externa do 
crânio. Com isso ela acreditava que poderia determinar o caráter e as características de uma pessoa. 
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A natureza, em todas as suas operações, procedeu gradualmente; não pôde produzir todos os animais de 
uma só vez: primeiro formou os mais simples, passando destes aos mais compostos; estabeleceu neles sucessivamente diferentes sistemas de órgãos particulares, multiplicou-os, aumentou sua energia pouco a 
pouco e, acumulando essa energia nos mais perfeitos, fez existirem todos os animais conhecidos, com as 
faculdades que neles observamos (Lamarck, 1815, p. 105).  

Lamarck elaborou sua teoria da progressão dos animais a partir do estudo de animais mortos (espécies fósseis e atuais) encontrados em museus e fósseis dos arredores de Paris. Ele relacionou as mudanças geológicas a alterações dos seres vivos. Ele estava consciente da longa duração do tempo geológico. A seu ver, na maior parte dos casos, não haveria extinção e substituição de espécies animais antigas como pensavam alguns autores como Georges Cuvier (1769-1832), por exemplo, e sim, uma lenta transformação das espécies.  Nas obras em que tratou da progressão dos animais como na Recherches sur l’organization des corps 
vivants (1802), Philosophie zoologique (1809) ou no Histoire naturelle des animaux sans vertèbres (1815), por exemplo, Lamarck não discutiu detalhadamente as variações geológicas do globo terrestre. Fez isso na 
Hydrogéologie (1802).   Na Hydrogéologie, ele utilizou exemplos de fósseis encontrados nos estratos para mostrar que há regiões que, em tempos remotos, foram cobertas pelo oceano; que existe um movimento da bacia oceânica e que as transformações na superfície terrestre ocorreram de forma lenta e gradual (uniformitarismo)2. Entretanto, apesar disso, existem críticas dirigidas a algumas limitações dessa obra como, por exemplo, que Lamarck não utilizou a estratigrafia para corroborar a transformação das espécies. Outra limitação seria o fato de Lamarck não ter apresentado formas intermediárias de conchas entre a espécie fóssil e a atual que ele tinha à sua disposição, como por exemplo: Trigonia atual, Trigonia da era mesozóica e Trigonia fóssil (ver Gould, 1968, por exemplo).  
3 A PROPOSTA DE CHAMBERS  

Como mencionamos anteriormente, Chambers não era um naturalista e, diferentemente de Lamarck, não elaborou uma teoria3 a partir de um estudo de História natural. Na Casa Editorial W & R Chambers ele teve um contato intenso com trabalhos científicos da época e a partir de sua leitura e discussões com diversos cientistas da época, encontrou os subsídios para a elaboração do Vestiges of the 
natural history of creation.  De maneira análoga a Lamarck e mais tarde Darwin, Chambers considerava que a modificação das espécies se dava através de um processo lento e gradual e que era regida por leis. Segundo ele, o Governador divino do mundo conduz tudo através de regras fixas (lei natural).  Segundo Chambers, as principais leis que regem a vida na Terra são as atividades geológicas, as condições de luminosidade e as condições atmosféricas. Essas leis interferem em uma outra lei, a lei de gestação das espécies, a qual permite que uma espécie dê origem a outra (Chambers, 1844, p. 146; Hueda, 2009, p. 25).   O processo evolutivo, segundo o autor escocês, ocorre sempre através de uma progressão dos organismos mais simples para os mais complexos. Ou seja, a idéia de progresso no sentido de aumento de complexidade dos organismos, encontrada na proposta de Lamarck como vimos na seção acima, também estava presente na visão de Chambers. Em suas próprias palavras:  

Começando com o germe primordial que, como vimos, representa uma ordem particular dos animais 
completamente desenvolvidos, percebemos que todos os outros são meramente avanços daquele tipo, com 
a extensão de seus dons naturais e de modificações das formas que são requeridas em cada caso particular; 

                                                      
2 Ver a respeito do debate entre catastrofismo e uniformitarismo em Cannon, 1970.  
3 Para maiores informações sobre a teoria de Chambers ver Hodge, 1972, por exemplo.   
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cada forma, além disso, mantendo uma forte afinidade com aquela que a precede, tendendo a imprimir 
suas próprias feições naquela que a sucede. [...] (Chambers, 1844, p. 192) 

A idéia de progresso dos seres vivos presente em Vestiges era produto dos séculos XVIII e XIX. Formulada juntamente com a Revolução Industrial que transformou os mapas econômico e social da Europa, iria se tornar um modelo dominante de mudança social. Esta idéia seria disseminada para as questões sociais e para o mundo natural, com a ajuda da paleontologia porque no registro fóssil também se observava uma progressão dos seres mais simples para os mais complexos (Bowler, 1983, p. 97) Aparece no Vestiges of the natural history of creation um conceito que não estava presente na teoria de Lamarck: “a vesícula nucleada”. Para Chambers, a “vesícula nucleada” constitui a forma fundamental de toda a  organização da vida e o ponto de encontro entre a matéria inorgânica e os seres orgânicos. É a partir dela que são formados os animálculos infusórios e que se dá o início do desenvolvimento fetal (Chambers, 1844, p. 204).  De modo análogo a Lamarck, Chambers acreditava que o tempo geológico tinha longas durações e adotou uma visão uniformitarista em relação às transformações geológicas. Chambers dedicou quarenta e três páginas dos Vestiges para discutir as formações fósseis: desde as mais antigas (Siluriano), que encerram as primeiras formas de vida, até aquelas que se encontram no Terciário, onde proliferam os mamíferos, dando exemplos de várias formas transicionais, procurando corroborar a idéia de uma progressão das espécies.  Além disso, com o intuito de documentar a progressão das espécies comparou embriões de animais mais aperfeiçoados com os de animais inferiores; apontou a presença de órgãos rudimentares nos organismos superiores; comparou órgãos que apresentam a mesma estrutura, mas desempenham funções diferentes [homólogos]; fez analogias entre o desenvolvimento embrionário humano e os seres inferiores e, por fim, apresentou exemplos de transformação de uma espécie em outra, que segundo ele,   ocorriam em sua época. Por exemplo, a transformação da aveia e do ácaro (Hueda, 2009, p. 32).   Discutiremos a seguir de que modo Chambers utilizou o registro fóssil4 para fundamentar a evolução orgânica.  
4 CHAMBERS E O REGISTRO FÓSSIL  

Procurando documentar que nas camadas constituídas por rochas mais antigas se encontram as formas de vida mais simples e à medida que nos aproximamos das camadas mais superficiais estas vão se tornando mais complexas, Chambers se serviu do registro fóssil. Ele empregou, no entanto, uma terminologia diferente da que se adota atualmente para se referir a elas. Peter Bowler relacionou essa terminologia empregada por Chambers àquela atualmente empregada.  
4.1 Os primeiros fósseis 

Segundo Chambers, nas camadas de calcário5 são encontrados os primeiros “vestígios de corpos de criaturas animadas”: fósseis de pólipos, zoófitos e moluscos representantes das ordens: Zoophyta, Polyparia, Crinoidea, Conchifera e Crustacea. Ele comentou: “A hipótese da conexão das primeiras camadas de calcário com o início da vida orgânica do nosso planeta é sustentada pelo fato de que nessas camadas encontramos os primeiros vestígios de corpos de criaturas animadas” (Chambers, 1844, p. 57).   Ele se surpreendeu por haver indícios de que essas criaturas teriam surgido antes das formas vegetais, que constituem um elo necessário na cadeia de nutrição e afirmou: “É provável que existissem plantas marinhas e também algumas formas simples de vida animal antes desse período [...] que não deixaram nenhum traço fóssil de sua existência” (Chambers, 1844, p. 58).  
                                                      
4 Ver a respeito da relação entre fósseis e tempo geológico na História Natural em Harber, 1959, por exemplo.   
5 De acordo com Peter Bowler, atualmente associadas ao Cambriano e Ordoviciano.  
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Em um próximo grupo de rochas que chamou de “Sistema Siluriano”, Chambers comentou que, além dos fósseis de organismos encontrados na camada anterior (Polyparia e Conchifera), são encontrados fósseis de algas-marinhas e peixes muito pequenos, que, a seu ver, provavelmente seriam os primeiros vertebrados que surgiram na Terra (Chambers, 1844, pp. 62-63).   Nesse sistema, ele chamou a atenção para a descoberta de um importante fóssil: vermes em forma de espiral (convoluto), que representariam a transição entre os vermes de sangue branco e uma classe inferior dos vertebrados, Amphioxus e Mixene (Chambers, 1844, p. 62)  
4.2 Fósseis da Era do Arenito Vermelho Antigo 

Após haver comentado  sobre os fósseis do Siluriano, Chambers passou a tratar dos fósseis da “Era do Arenito Vermelho Antigo”6. Tratava-se de uma série de strata que se encontravam na Grã Bretanha, na Rússia e na América do Norte.   Quanto às formas de vida existentes nessa era, Chambers explicou que os mesmos organismos marinhos encontrados no Siluriano continuaram a existir, com uma diferença: o aparecimento de grande quantidade de fósseis de peixes que exibiam as mais variadas formas (Chambers, 1844, p. 67). Ele comentou que somente Louis Agassiz (1807-1873) já havia identificado cerca de vinte gêneros e sessenta espécies de peixes. Entretanto, nenhum gênero dos peixes dessa era havia sobrevivido até a sua época. Chambers atribuiu como provável causa de sua extinção, a mudança gradual das condições físicas, como, por exemplo, variações na temperatura e profundidade dos mares (Chambers, 1844, p. 68).  Preocupado em documentar a existência de formas intermediárias, Chambers se referiu ao coccosteus. Ele o considerou como um marco no progresso da criação dos peixes, pois a seu ver, representava a transição entre os crustacea e os peixes devido a ser dotado de algumas características comuns aos dois grupos tais como a abertura da boca. Ele comentou:  
É surpreendente que, enquanto a cauda estabelece essa criatura entre os vertebrados e peixes, sua boca 
aberta verticalmente é semelhante aos crustacea. Isso parece ser uma forte característica que marca o elo existente entre os coccosteus e esses dois grandes grupos [crustácea e peixes] do reino animal (Chambers, 
1844, p. 69).  

4.3 Fósseis da Formação carbonífera   
 A formação carbonífera, para Chambers, propiciou um novo acontecimento na história do planeta. A terra firme foi formada e a água doce surgiu oriunda de chuvas que foram constituindo canais que se tornaram rios, lagos e fontes. Foram essas as condições geológicas permitiram o aparecimento dos organismos terrestres (Chambers, 1844, p. 76).  Esta formação, composta por várias camadas de “carvão”, originou-se a partir da transformação de matéria vegetal terrestre, submetida à pressão. Também são encontrados nessas camadas de carvão, moluscos de água doce e poucos de origem marinha de origem marinha e não há restos de zoófitos e crinóides, que haviam sido tão abundantes outrora (Chambers, 1844, p. 79).  Chambers mencionou que durante a formação do grupo carbonífero, grandes quantidades de carbonato de cálcio foram depositadas nos leitos dos oceanos, acompanhadas de ampla população de corais e encrinites [acúmulo de ossículos de crinóides]. Nesse período, havia alguns fragmentos de terra firme cobertos com uma luxuriante vegetação. Devido à extinção de vários organismos marinhos (diversos invertebrados como esponjas, pólipos etc), teria ocorrido um acúmulo de grande quantidade de carbonato de cálcio nos oceanos (Chambers, 1844, p. 80).  No carbonífero Chambers chamou ainda a atenção para a presença de mais de 300 plantas, e explicou que 2/3 dos fósseis de plantas do período eram criptógamas7 e a planta mais abundante era a 

                                                      
6 Segundo adaptação de Bowler, essa era corresponde ao que hoje chamamos de Devoniano. 
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samambaia embora houvesse também palmeiras e coníferas. A descoberta desses fósseis, a seu ver, era um indício de que a temperatura na época era tropical, já que esses vegetais se encontravam em sua época em regiões com esse tipo de clima (Chambers, 1844, pp. 83-84).  Em relação a esta formação, Chambers mencionou ainda a presença do peixe Megalichthys hibbertii, com características semelhantes às encontradas nos lagartos que representaria um elo entre os peixes e os primeiros animais terrestres, os répteis (Chambers, 1844, p. 90).  
4.4 Fósseis da Era do Arenito Vermelho Novo8 

Nesta era, cujos fósseis de zoófitos, conchíferos e alguns peixes bem como de algumas plantas terrestres podiam ser encontrados ao norte da Inglaterra, Chambers chamou a atenção para o aparecimento dos de fósseis de répteis com sistema respiratório imperfeito que  relacionou aos lagartos e crocodilos atuais. Entretanto, enfatizou a ausência de fósseis de serpentes (Chambers, 1844, pp. 94- 95). Em relação aos fósseis de répteis, três das quatro ordens de répteis descritas por Cuvier, sauria, 
chelonia e batrachia, estavam presentes. Os fósseis de plantas, segundo Chambers, são “poucos e modestos”. Equiseta, calamites, samambaias e voltzia eram os representantes do reino vegetal (Chambers, 1844, pp. 99-100).  O autor do Vestiges destacou a presença de vestígios de animais. Trata-se de várias pegadas. Algumas delas pertencentes a tartarugas, outras a um pequeno animal, semelhante ao crocodilo. Também haviam sido detectadas pegadas, semelhantes a uma mão humana, de um animal denominado cheirotherium (Chambers, 1844, p. 102). Além disso, haviam sido encontrados os primeiros vestígios de aves. Acrescentou que havia fósseis de lagartos enormes: (megalosaurus, phytosaurus, mastodonsaurus) e de tartarugas. Sempre preocupado em documentar a presença de formas transicionais, Chambers se referiu ao Rynchosaurus que havia sido descrito por Richard Owen. Por suas características singulares, o corpo de réptil e patas e bico de aves, Chambers o considerou como uma espécie de elo entre répteis e aves (Chambers, 1844, p. 108).  
4.5 Fósseis da Era do Oólito 

Na camada do Oólito9, de acordo com o autor escocês, são encontrados os primeiros vestígios dos mamíferos, o osso de um maxilar de um quadrúpede, provavelmente de um marsupial; fósseis de moluscos (amonitas, belemnitas) crinóides, peixes, sáurios carnívoros, répteis terrestres e os primeiros vestígios de insetos (libélula). A descoberta dos vestígios de insetos, inclusive, de uma libélula, encontrada nas imediações de Oxford, era uma novidade importante para o autor (Chambers, 1844, p. 111). Em relação aos vegetais, fora constatada a presença de samambaias e coníferas.  Para Chambers, a ausência de fósseis de mamíferos nas eras anteriores não se devia à sua inexistência, mas que eles não tinham sido descobertos até o momento. O autor considerava que os marsupiais representavam um elo entre os vertebrados ovíparos e os mamíferos superiores (Chambers, 1844, p. 112).  Em relação às plantas, Chambers explicou que nessa era foram encontrados fósseis de cycadeae, além de samambaias, Lilia, equisetaceae e coníferas (Chambers, 1844, p. 108).  
4.6 Fósseis da Formação do Cretáceo  

Em relação a esta camada, encontrada na Inglaterra desde a região de Yorkshire até Kent, Chambers mencionou a existência de fósseis de Nautilus, plantas marinhas e animais microscópicos. Ele  constatou 
                                                                                                                                                                  
7 Plantas desprovidas de flores e com tecido celular que incluem os liquens, musgos, fungos, samambaias e algas marinhas e 

que Chambers chamou de plantas inferiores (Chambers, 1844, pp. 83-84).  
8 Segundo Peter Bowler, seria o que chamamos hoje de Triássico. 
9 De acordo com Bowler, corresponderia ao Jurássico.  
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que, a partir desta era, as espécies de moluscos marinhos e mamíferos sofreram mudanças: “Espécies de moluscos marinhos, répteis e mamíferos mudaram repetidas vezes desde a era cretácea”(Chambers, 1844, p. 121).  Dentre as plantas terrestres, estavam presentes as samambaias e coníferas. Ele assinalou a presença de poucos vestígios de aves pernaltas e nadadoras, em relação aos répteis. Aventou ainda a possibilidade de que animais que houvessem existido naquela época ou em outras não tivessem deixado vestígios:   
Animais dos quais não se encontram vestígios nessa formação particular, podem, contudo, ter vivido naquela época e pode ter havido simplesmente circunstâncias desfavoráveis que fizeram com que esses 
vestígios não fossem preservados para nossa inspeção (Chambers, 1844, p. 123).  

A partir dos vestígios encontrados em uma série completa de camadas, de acordo com Chambers, é possível perceber claramente “uma progressão, dos tipos mais humildes para os tipos superiores” (Chambers, 1844, p. 124).  
4.7 Fósseis da Formação da Era do Terciário 

Adotando a divisão feita por Charles Lyell (1797-1875) para o Terciário, Chambers considerou os sub-períodos: Eoceno, Mioceno, antigo Plioceno e Novo Plioceno.  No Eoceno ele mencionou a presença de fósseis de várias espécies de moluscos, sendo algumas viventes; o surgimento de paquidermes herbívoros como o Paleotherium, por exemplo; novos répteis, tanto de água marinha como água doce; fósseis de diversas aves aparentadas com as viventes e mamíferos aparentados aos gambás, raposa e lobo (Chambers, 1844, p. 128). No Mioceno, Chambers chamou a atenção para a predominância de fósseis de Pachydermata (tapir),  urso, cavalo, porco e vários felinos bem como mamíferos marinhos (foca, golfinho, peixe-boi, morsa e baleia) (Chambers, 1844, p. 129).   O Plioceno caracteriza-se, segundo o autor, pela presença de fósseis de mastodontes e mamutes; 
Megatherium; bois, cervos e camelos; quadrúmana (macacos) e do homem (Chambers, 1844, pp. 130-131).  Chambers comentou que no registro fóssil havia uma lacuna em relação aos quadrumana (macacos) e os homens que, a seu ver, ocupavam a parte superior da escala animal, acima dos felinos. Entretanto, este aspecto não tinha merecido a atenção dos naturalistas da época. Ele assim se expressou:  

É observado que são trazidos para a parte superior [da escala animal] os felinos, ou carnívoros, ocupando 
um ponto consideravelmente elevado na escala animal, mas ainda é deixado um espaço em branco para os 
quadrúmana (macacos) e para o homem, que conjuntamente formam, como será visto mais tarde, o 
primeiro grupo na escala (Chambers, 1844, p. 131).  
Chambers explicou que muitas vezes se encontrava fósseis de animais de espécies tanto viventes como extintas em determinados locais onde, mesmo as formas viventes de sua época, estavam ausentes. Ele comentou:  
Uma mandíbula e dente de um animal dessa ordem pertencente ao gênero macacus foi encontrada em Londres, [...] em Kyson, próximo a Woodbridge, em 1839. Outra mandíbula, contendo vários dentes, 
supostamente tendo pertencido a um macaco com três pés de altura, foi descoberta ao mesmo tempo [...]  
no departamento de Gers, na base dos Pirineus.  Associados a este último havia restos de não menos que 
trinta mamíferos quadrúpedes, incluindo três espécies de rinocerontes, um grande anoplotherium, três espécies de veados, dois antílopes, um cão verdadeiro, um gato grande, [...] e uma enorme espécie de 
edentada (Chambers, 1844, p. 131).  

4.8 Fósseis das formações superficiais  
O progresso da criação orgânica, segundo o autor escocês, podia ser percebido nos fósseis encontrados nos vários estratos de rochas descritos até o início da “Era das formações superficiais”, 
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que para ele, antecedia o surgimento do homem: “Agora completamos nosso exame das séries de rochas estratificadas, e traçamos através de seus fósseis, o progresso da criação orgânica até a época que parece anteceder não em muito tempo, o aparecimento do homem” (Chambers, 1844, p. 134).  Nas formações superficiais, o autor mencionou a existência de fósseis e vestígios de várias espécies, tais como ossos de elefantes, rinocerontes, bisões, lobos, cavalos, cervos, felinos, aves, mamutes, mastodontes, búfalos e outros animais, tanto de espécies extintas como de espécies que viventes (Chambers, 1844, p. 144).   Chambers relacionou ausência de fósseis de seres humanos à criação do homem na Terra, como tendo sido um evento “relativamente recente” em termos geológicos. Ele afirmou:  
 Não há casos satisfatórios e autênticos de achados de vestígios de seres humanos, exceto em depósitos 
obviamente de data moderna; uma prova razoavelmente forte de que a criação da nossa própria espécie é um evento relativamente recente (Chambers, 1844, p. 144)  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Entre a publicação da última obra onde Lamarck apresentou suas idéias sobre evolução orgânica (1820) e o Vestiges de Chambers (1844) transcorreram 22 anos. Embora tivesse havido muita discussão sobre o assunto, não havia um consenso em relação às causas dos estratos geológicos; à história geológica da Terra; a existência de seres vivos diferentes no passado ou à sua transformação (Martins & Baptista, 2007, p. 285). Foi justamente a partir da segunda década do século XIX que os estudos geológicos e paleontológicos tiveram um desenvolvimento maior. Sem dúvida, diversos aspectos defendidos por Lamarck em sua teoria de “evolução” encontrariam fundamentação empírica nas evidências oferecidas pelo registro fóssil tais como: nem todos os animais surgiram ao mesmo tempo; os animais mais simples surgiram antes, etc. Entretanto, seria uma crítica anacrônica se o acusássemos de não utilizar alguma coisa de que ele não dispunha na época. Porém, podemos censurá-lo por não ter usado os exemplos de formas intermediárias entre conchas de moluscos de espécies fósseis e atuais que ele tinha a seu dispor para corroborar sua teoria. Por outro lado, pode-se dizer que ele apresentou exemplos que corroboravam a idéia de que a Terra havia sofrido transformações e que a bacia oceânica havia se deslocado.  No sentido de buscar uma fundamentação empírica no registro fóssil, a contribuição de Chambers foi significativa. Ele fez uma boa utilização das evidências paleontológicas disponíveis na época, mostrando através de fósseis encontrados nos estratos o aparecimento de organismos em épocas diferentes. Chamou a atenção para a presença de formas intermediárias como, por exemplo, o coccosteus, da Era do Arenito vermelho antigo, intermediário entre crustáceos e peixes, por apresentar características dos dois grupos. Outro exemplo dado por ele foi o Megalichthys hibbertii, que apresenta características sauróides, consistindo em um provável elo entre os peixes e os primeiros animais terrestres: os répteis. Assim, pode-se dizer que este foi um dos aspectos acrescentados por Chambers, em relação à teoria de Lamarck, que colocaram sua proposta mais próxima da de Darwin.  É possível apontar diversas semelhanças entre as teorias de Chambers e Lamarck tais como: a idéia de progresso, que fazia parte do panorama do século XVIII e XIX, voltada diretamente para a evolução orgânica; a colocação de Deus fora do processo natural tendo, porém, criado as leis naturais; a visão uniformitarista da natureza, aspectos esses que também caracterizam a proposta de Darwin.  
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