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Introdução 

Nossa coleção de ensaios sobre o darwinismo no Brasil está estruturada 
cronologicamente entre a descoberta do mundo natural brasileiro nos anos 
30 do século XIX, por Darwin, e a experiência similar de Theodosius 
Dhobzhansky nos anos 40 e 50 do século XX. O que Darwin viu de imediato 
foi um mundo orgânico marcado por um alto índice de diversidade de espécies 
e de fenômenos relacionados, de intensa interdependência ecológica- mesma 
razão pela qual Dobzhansky se dirigiu ao país um século mais tarde. 

Quando Charles Darwin chegou ao Brasil, em maio de 1832, 
desencadeou um duplo processo: o primeiro, com a publicação do seu diário de 
pesquisa, em 1839, com o qual chamou a atenção da comunidade científica 
mundial para a história natural brasileira; o segundo, com a definição do que 
viria a ser, em grande parte, o programa de pesquisa biológica, como entendido 
pelos brasileiros e pelos estrangeiros. Nos relatórios de Darwin, fica evidente 
que ele ficou fortemente impressionado, e mesmo maravilhado, com a paisàgem 
brasileira nos primeiros contatos . Imediatamente, formou uma imagem 
figurativa da interdependência ecológica, que caracterizou e deu base a sua 
concepção do mundo orgânico, tomando-se, em A Origem das Espécies (1976), 
uma metáfora que se fixou indelevelmente nas mentes de seus leitores. Essa 
imagem, ele deve ter registrado, mentalmente, na Bahia, sua primeira parada 
e, certamente, ela já havia tomado forma no começo de abril - quando já 
estava acomodado em um quarto, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro e 
realizou uma expedição ao Rio dos Macacos. Nessa ocasião, escreveu: 

Pela primeira vez vi uma floresta tropical em toda sua sublime grandeza. 
Nada mais do que a realidade pode dar uma idéia de quão maravilhosa, 
quão magnífica, é essa cena. Se eu tivesse que especificar uma coisa qual-
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quer, teria dado a preferência para os hospedeiros das plantas parasíticas. 
Sua imagem é exatamente verdadeira, mais subestimada do que exagera
da, é luxuriante. Eu nunca experimentei tal intenso prazer. 1 

Na mesma viagem, observou: "Trepadeiras entrelaçando trepadeiras 
- trançadas como cabelo - bela lepidoptera - silêncio - hosana". 2 

Dessa forma, o mundo natural do Brasil se imprimiu na mente de 
Darwin e foi celebrizado na famosa passagem do parágrafo de conclusão 
de A Origem das Espécies: 

É interessante contemplar o emaranhado de uma ribanceira, vestida com 
muitas plantas de várias espécies, com pássaros cantando nos arbustos, 
com vários insetos esvoaçando ao redor, e com vermes rastejando na terra 
úmida, para refletir que essas formas construídas e elaboradas, tão dife
rentes umas das outras, e dependente de cada uma, de uma maneira tão 
complexa, têm todas sido produzidas pelas leis atuando ao nosso redor. 
(Dar~, 1976: 489) 

A margem emaranhada, como uma imagem do mundo orgamco 
altamente interdependente, foi quase que imediatamente apropriada pelos 
romancistas ingleses da era vitoriana. Romances vitorianos não somente 
mostravam mundos superpovoados, fervilhantes, com uma grande 
diversidade de personagens representando os mais variados tipos de 
personalidade, mas a própria trama acabou tornando-se uma representação 
social do mundo de Darwin. Como explica George Levine (1988: 18), as 
narràtivas vitorianas, igualmente realistas, enredam histórias complexas 
e intrincadamente entrelaçam muitas personagens, freqüentemente 
difíceis de se determinar quais são os principais e quais são os subordinados. 
Os romances vitorianos multiplot são uma manifestação fictícia das atitudes 
implícitas na metáfora de emaranhado de Darwin. 

As impressões de Dobzhansky, deixadas nas cartas escritas em 1949, 
foram tematicamente muito similares àquelas de Darwin, o que não é de 
se estranhar, dado a natureza darwiniana do programa de pesquisa do 
geneticista russo. Assim, no jornal Cruzeiro do Sul, ele comenta: 
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A exuberância da vegetação é o que impressiona em primeiro lugar. Isto 
está lá, é claro, para qualquer um ver. De um barco no rio se pode ver 
somente paredes verdes, sólidas, impenetráveis, subindo de cada lado a 
grandes alturas.( ... ) O ambiente orgânico alcança aqui uma complexida
de inacreditável, e oferece numerosos e altamente elaborados desafios. 
Milhares de espécies de plantas e animais estão misteriosamente inter
relacionados . 3 



Quando Dobzhansky chegou ao Brasil, em 1941, seu programa de estudo 

de genética de população na natureza (ao invés do laboratório) encaixou-se na 

tradição do Brasil como um centro de estudos do campo darwinista - no 

século XIX, Wallace, Bates e Müller tinham todos estudado mimetismo no -

Brasil como um tópico evolucionista clássico. Mais tarde, em seu famoso 

artigo sintetizando o que era conhecido sobre diversidade de espécies no 

ambiente tropical (um artigo que teve um papel fundamental na ecologia 

tropical), Dobzhansky descreveu seu próprio experimento em Belém, onde 

três espécies foram contadas em um hectare de terra, permitindo determinar 

a dinâmica da associação de plantas - uma espécie de réplica, erri um palco 

tropical do famoso weed garden, das observações de Darwin, apesar de 

Dobzhansky não ter feito explicitamente a conexão.4 

Darwinismo nas Bibliotecas Brasileiras 

Muitas informações sugestivas sobre a recepção de Darwin no Brasil 

podem ser detectadas nos catálogos das bibliotecas.5 Ao olhar, por exemplo, 

o museu que foi dirigido por von Ihering - Museu de Zoologia de São Paulo 

- isto fica claro. Apesar de von Ihering não ter sido um darwinista, era 

muito bem informado sobre as pesquisas que lhe eram contemporâneas. 6 

A biblioteca do museu contém os cinco volumes da série da "Zoology of 

the Voyage of the Beagle", os volumes sobre cirripedes, os quais deveriam 

ter sido de interesse de von Ihering, com seu. clássico treinamento 

morfológico, e uma tradução alemã da Origem (Stuttgart, 1876). Os 

principais trabalhos de Haeckel também estão lá, assim como o de Carl 

Gegenbaur, "Verleichende Anatomie" (Leipzig, 18 70, com uma etiqueta 

marcada Coleção von Ihering). Esta presença é emblemática porque 

Gegenbaur era um anatomista comparado puramente darwiniano. 

O Museu Nacional no Rio de Janeiro tem a melhor coleção de 

darwinistas do século XIX, dentre todas as instituições da América Latina. 

A Instituição possui trabalhos de Haeckel em alemão, francês e inglês, e 

uma coleção virtualmente completa de livros de seu autor. O Museu tem 

também as obras completas de Thomas Huxley, principalmente em inglês, 

mas algumas traduções francesas. Todos os trabalhos de Darwin são 

encontrados em inglês e em francês (em geral as edições francesas são 

mais antigas do que as inglesas). Existem trabalhos geológicos também 

em alemão, refletindo a importância dos geólogos, no século XIX, no Brasil. 7 
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De A Origem, existe a sexta edição inglesa (London). de 1888, três edições 
francesas (a vil versão lamarckiana de Royer, de 1862, e duas versões publicadas 
por Reinwald em 1866 e 1887) e uma em alemão (Stuttgart), de 1872. 

Considerando outras instituições, a biblioteca da Escola Politécnica 
tinha cópias do livro de Darwin, Descent and Expression of Emotions in Man 
and Animais, todas em francês. 8 O Instituto Oswaldo Cruz tem muitos dos 
trabalhos de Darwin em edições publicadas em inglês por Appleton em 
1890. Isto não é surpresa porque Oswaldo Cruz queria que seu instituto, 
fundado em 1900, desempenhasse uma nova espécie de 'ciência' e o 
trabalho de Darwin era a base da biologia . As edições germânicas de 
Stuttgart de A Origem e Descendência estão presentes, como também a 
primeira edição de Cirripédios e Radiolários, de Haeckel (1862-1888) . Fazendo 
parte do programa de Oswaldo Cruz, encontra-se Les Problemes de la Biologie, 
de Huxley (Paris, Balliere), publicado em 1892. 

O Jardim Botânico também parece ser um baluarte darwinista, 
tomando por base sua biblioteca. Todos os volumes botânicos de Darwin 
estão representados, em inglês e em francês, bem como o A Origem , em 
ambos os idiomas, e Descendência em inglês. Volumes de Haeckel e Huxley 
também estão incluídos . 

As Escolas de Direito foram também importantes arenas da discussão 
da teoria darwinista. Na Faculdade de Direito de São Paulo, existem as 
edições francesas do Descendent of Man (18 7 3- 18 7 4) e da Expression of the 
Emotions (1874). Mas, o darwinismo chegou aos advogados principalmente 
através de Spencer, e esta mesma biblioteca tem vinte títulos de Spencer 
em francês, dois em italiano e dois em português . Entre os títulos 
darwinistas, a biblioteca da Escola de Direito tem também trabalhos de 
Huxley e Haeckel em francês (antes de 1900) e a importante série dos 
trabalhos de Haeckel traduzida para português de Portugal entre 1908-
1 919.9 Na Faculdade de Direito de Porto Alegre, existem também trabalhos 
de Spencer em francês e português, o Descendência e A Origem, de Darwin, 
ambos em francês , e trabalhos de Haeckel também em francês. 

A Polêmica de Darwin 

Em todo o mundo latino a recepção do darwinismo causou um afiado 
debate entre católicos - em particular a alta hierarquia da igreja - e 
darwinistas, com tendência fortemente anticlerical. Se levarmos em 

22 



consideração a Espanha, como modelo de polarização extrema, não existia 
- levando- se em consideração quase a totalidade - nenhum darwinista 
que fosse religioso e nenhum político conservador que fosse darwinista, 
sendo que a única exceção significativa era de um grupo de clérigos católicos 
progressistas. Com poucas exceções, o governo central controlava a maioria 
das instituições públicas relevantes (universidades, museus), de uma forma 
tal que ficava difícil para seus empregados serem abertamente darwinistas . 
Não existia nenhuma possibilidade de haver um discurso civil entre direita 
e esquerda sobre o tema. 10 

Três fatores separados mitigavam a expressão, tão afiada em polarização 
ideológica, sobre o darwinismo no Brasil. O primeiro era que o Imperador não 
era de todo contrário a Darwin; 11 o segundo era que os elementos da elite 
católica foram cooptados em seus pontos de vista pelo evolucionismo 
poligenista com uma base cientificamente legitimada para a manutenção da 
supremacia branca. Com essa visão, a elite, mesmo se católica, tinha alguma 
coisa para ganhar aceitando o programa poligenista da evolução humana. 
Apesar de incomum, outras elites católicas estavam também atentas a 
sacrificar seus princípios religiosos se existisse uma boa razão para tal. 
Vaqueiros uruguaios que favoreceram a seleção ao invés do cruzamento, por 
exemplo, não tiveram dificuldade de citar Darwin com aprovação. 12 O terceiro 
fator, relevante para nosso argumento, é que, no Brasil, havia simpatizantes 
do darwinismo no controle das principais instituições: museus de ciências 
(Ladislau Netto, no Museu Nacional, era simpático ao darwinismo e Emílio 
Goeldi, no Museu do Pará, era um haeckliano; já von Ihering, em São Paulo, 
era um evolucionista, mas não um darwinista) ; em importantes faculdades, 
como a de Medicina, na Bahia, e a de Direito, no Recife, discutia-se a teoria. 
Por todas essas razões a recepção de Darwin no Brasil pareceu menos 
problemática do que na maioria dos outros países católicos. 

O problema racial estimulou o discurso evolucionista e levou a um 
movimento para classificar as raças cientificamente. Neste discurso, ambos, 
sambaquis e botocudos, tornaram-se 'trapo' darwinistas. Sambaquis são 
montes de conchas (middens) considerados restos de antigos assentamentos 
humanos. Hoje, eles são principalmente valorizados pelos arqueólogos como 
pistas para o conhecimento da dieta humana, mas, no século XIX, eram 
considerados registros do passado dos índios. A estratégia das pesquisas 
nos sambaquis (principalmente germânicas, mas algumas brasileiras) era 
associar sambaquis ao crânio 'primitivo', com o objetivo de demonstrar as 
deficiências biológicas dos índios. 
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O poligenismo brasileiro era a forma darwinista de 'racismo científico' 
(entre aspas porque Darwin era um monogenista). Poligenistas pré-Darwin 
eram apoiados por aqueles que achavam ofensivo que judeus pudessem ter 
sido os ancestrais de toda a raça humana. Os primeiros poligenistas norte
americanos, como o anatomista Samuel George Morton, eram celebrados 
pelos darwinistas sociais brasileiros, como Euclides da Cunha, que admirava 
o trabalho pró-escravos - pro-slavery - dos estudantes de Morton, George 
R. Gliddon e Josiah Clark Nott. O que atraía Cunha era a idéia da origem 
diferenciada das raças, que fazia possível uma América autônoma, berço 
da espécie humana - idéia adotada pelo paleontólogo argentino Florentino 
Ameghino. O antropólogo inglês James Cowles Prichard afirmava que Adão 
era negro e que toda a espécie humana tinha se tornado progressivamente 
branca através de um processo semelhante - a seleção sexual -, o que foi 
de imediato considerado fonte de classificação evolucionista da raça 
humana, de preto para branco, de superior para inferior. 13 O aparentemente 
alto nível de miscigenação no Brasil converteu o país em um 'grande 
laboratório racial' , cujos técnicos eram preeminentemente cientistas 
germânicos de posse dos últimos métodos em craniometria. Esta rica 
mistura de teoria e método converteu o Brasil em uma fonte fecunda da 
teoria racial nos fins do XIX e início do século XX. 

Imperialismo Científico 

O imperialismo científico teve uma variedade de formas no século 
XIX: expedições européias; o estabelecimento de instituições estrangeiras 
pelos poderes imperiais; ou simplesmente uma representação- com o suporte 
ou não do governo -, posto ocupado por cientistas estrangeiros em um dado 
país. É esse último fenômeno que nos interessa aqui: Fritz Müller passou 
toda a sua vida profissional no Brasil, como fez Hermann von Ihering. Podem 
suas pesquisas serem retratadas como simplesmente as de representantes 
estrangeiros da ciência germânica ou elas participaram da ciência brasileira? 
Uma maneira para avaliar este assunto é saber onde a pesquisa em questão 
foi publicada. Müller, igualmente fluente em alemão, português e inglês, 
certamente publicou o suficiente em periódicos brasileiros para ter impacto 
nesta comunidade científica. Sua relação com naturalistas brasileiros, 
contudo, tem ainda de ser trabalhada. Decerto, Müller poderia ser visto como 
o homem de Darwin no Brasil, em igual ou maior medida, do que um homem 
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germânico no Brasil. O correspondente germânico de Virchow no Brasil, ao 
contrário, parecia principalmente ter- se reportado à Europa, ao invés de 
participar da ciência brasileira, bem como a internacional, e com Goeldi não 
há nenhuma dúvida: por todos os propósitos práticos, ele era rígido em suas 
conexões com a ciência européia. Notícias de pesquisas recentes o alcançavam 
mais tarde, enquanto Müller aparentava não ter tido nenhuma dificuldade 
em manter relações com o front da pesquisa. 

Temos feito distinção entre recepção ativa e passiva das idéias 
científicas. 14 Na recepção passiva, um grupo de uma disciplina dada irá 
limitar-se a comentar ou disseminar uma nova idéia científica. O modo 
ativo, por contraste, envolverá a participação em um novo paradigma. 
Vendo sob essa perspectiva, Müller era um participante ativo e afiado de 
um novo paradigma evolucionista. Mas ele participou como um brasileiro 
ou como um alemão? A distinção é importante porque Müller, embora 
tenha trabalhado na periferia, era um verdadeiro cientista da 'metrópole' . 15 

Netto, com a pesquisa sobre adaptação das plantas trepadeiras, é exemplo 
de um 'ativo' participante brasileiro em uma nova ciência darwinista. Tal 
fato é significante, porque sua habilidade para alcançar o front da pesquisa 
científica reflete a relativa força de sua base institucional. E aí está outra 
interessante distinção : Fritz Müller tinha um número de bases 
institucionais no Brasil, mas sua participação no front de pesquisa 
darwinista não era predicado para dar suporte a qualquer uma delas. 16 

Sem a infra-estrutura do Museu Nacional era duvidoso que os esforços de 
Netto fossem registrados. Então, deve-se concluir que os pré-requisitos 
individuais dos cientistas, no que diz respeito à habilidade de participar no 
front de pesquisa, diferem em consonância com um numeroso contingente 
de fatores sociais e institucionais, incluindo a habilidade de se conectar 
efetivamente com redes científicas, requisito internacional de comunicação. 
A recepção passiva e mesmo a retórica do darwinismo com nenhum efeito 
sobre a pesquisa biológica nacional era muito mais comum em países 
ibéricos nos fins do século XIX: Espanha é um caso a apontar, como foram 
virtualmente todos os países da América espanhola, com exceção da 
Argentina, México e Cuba. Brasil, dessa forma, ocupa a camada 
intermediária, primeiro por causa da relativa força dos seus museus de 
história natural e segundo por causa de sua incomparável facilidade de 
acesso à ciência germânica. 

Thomas Glick 
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Notas 

D 

11 

n 

13 

14 

15 

16 

26 

Darwin para Henslow: 18 de maio de 1832. Ver Darwin (1985: 237). 

Ver Browne (1995: 213). 

Glass (1980: 42, 44). 

Dobzhansky (1950: 212-213). 

Estão considerados aqui somente os títulos pré 1900. 

O evolucionismo de von Ihering estava relacionado à perspectiva embriológica de von 
Baer. Jhering (1904: 3317), em seu trabalho sobre a biologia dos tiranídeos, dizia: 
"Essas diferenças não podem ser explicadas pela então chamada lei da seleção natu
ral, mas têm relações com as afinidades genéticas e os movimentos internos, os 
quais, independentemente da suposta seleção natural, determinam a variação indi
vidual bem como o desenvolvimento filogenético dos organismos". Esta visão é con
sistente com algumas noções neo-lamarckistas contemporâneas, mas está originada 
na tradição evolucionista da morfologia embriológica germânica. Sobre evolucionismo 
teleomecanicista ver Montgomery (1989). 

Como por exemplo: Darwin, Geologische Beobachtungen uber Sud-America (Stuttgart, 
1878); Kleinere Geologisch Abhandlungen (Stuttgart, 1878). Sobre a publicação em 
Stuttgart da obra completa de Darwin na Alemanha, ver Montgomery (1989) . 

Ver Turazzi (1989) . 

Haeckel (1908, 1910, 1919). 

Ver Glick (1993, 1994). 

D. Pedro disse que: "costumo recomendar muitas vezes aos meus jovens patrícios a 
conveniência de lerem as obras de Darwin porque sou adepto da verdade; e quanto 
mais leio me convenço de que toda a verdade é uma só, e de que todas as ciências se 
encontram nesse ponto- o da Verdade" . (Lyra, 1977). 

Ver Glick (1997). 

Ver a interessante discussão do determinismo pré-darwinista e sua metamorfose 
pós-darwinista no quarto capítulo de Harris (1968). 

Ver Glick (1987). 

Para uma crítica do modelo centro/ periferia e uma discussão de sua limitação ver 
Chambers (1993). 

Müller financiou sua pesquisa de diferentes maneiras: como professor de matemáti
ca, como naturalista viajante etc. Sua pesquisa requeria pouca infraestrutura, e ele 
se comunicava diretamente com os biologistas europeus. 
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