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O Evolucíonísmo na Produção Cíent~ca do Museu 
Nacíonal do Río de ]aneíro ( 1876-1915) 

Regina Cândida Ellero Gualtieri 

Introdução 

No final do século XIX, o país estava tentando se transformar política, 
econômica e socialmente, circunstância receptiva a idéias evolucionistas, 
como as de seleção natural e de luta pela vida, de Charles Darwin (1809-
1882); de recapitulacionismo, de Ernst Haeckel (1834- 1919); e de 
determinismo histórico, de Herbert Spencer (1820- 1903). 

As concepções de seleção natural e de luta pela vida poderiam ser 
utilizadas para combater, em nome das transformações pretendidas , a 
pretensa apatia e a incompetência dos opositores; já a lei biológica de 
Haeckel, transferida para o mundo social, previa que os povos, durante 
seu desenvolvimento , recapitulariam a história de outros povos já 
desenvolvidos e, na interpretação spenceriana, as organizações sociais mais 
simples e menos evoluídas se transformariam, seguindo os passos das 
sociedades mais complexas . 

Tais convicções evolucionistas permitiam a seus adeptos ter uma 
visão otimista quanto à possibilidade de o Brasil superar o que consideravam 
atraso econômico, social e político . Bastava a eles olhar as nações mais 
civilizadas para compreenderem a direção a seguir. Espelhando-se na 
Europa, poderiam propor transformações que levassem à queda da 
monarquia, à extinção do trabalho escravo e à introdução do trabalho 
livre, dentre outras tarefas. 

Ilustrativas dessas concepções são as observações do evolucionista 
Sylvio Romero (1851 - 1914), que, mesmo manifestando seu receio, 
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concordou com Tobias Barreto (1839- 1889), ambos da Escola do Recife, 
quando este conclamou os intelectuais brasileiros a procurarem na 
Alemanha inspiração para uma reforma intelectual. "Este pedaço deve ser 
entendido habilmente", observou, acrescentando, 

em regra, não é um bom exemplo aconselhar a uma nação que siga a outra; 
mas isto deve se compreender com relação aos grandes povos, àqueles que 
podem representar um papel original na história. Para com os povos medí
ocres, ou quase nulos, a coisa muda muito de figura. Eles devem ser com
pelidos a tomar os avisos saltitares, sob pena de perda irremediável. Impró
prios para reformarem-se por si, hão mister de uma escola severa fornecida 
pelo estrangeiro. (Romero, 1969: 13 7) 

Digna de nota também é a visão 'fatalista' de Arthur Orlando (1858-
1916),1 também da Escola do Recife, para quem a humanidade caminhava 
em direção à República e, portanto, não se tratava sequer de saber se a 
República era melhor do que a monarquia: ela era inevitável (Orlando apud 
Barros, 1986). 

Vários estudos têm sublinhado o fato de que essas correntes 
evolucionistas continham elementos que se encaixavam perfeitamente 
no projeto de transformação do país que estava sendo forjado por uma 
parte de nossas elites. Os trabalhos de Cruz Costa (1967, 1985) procuram · 
verificar, sobretudo, a contribuição das idéias evolucionistas inspiradas 
nas obras de Darwin, Spencer e Haeckel para o pensamento filosófico 
brasileiro. Cruz Costa admite que esse núcleo de idéias deu argumentos 
para o debate dos problemas políticos, econômicos e sociais travado no 
final do século XIX, mas considera que os parâmetros evolucionistas não 
fertilizaram o campo teórico de modo a contribuir para uma produção 
filosófica nacional que fosse genuína. 

Ao examinar as obras de alguns representantes do evolucionismo, 
Cruz Costa tece criticas, principalmente, pela falta de originalidade; 
incluindo aí as obras de Tobias Barreto, considerado por Cruz Costa um 
filósofo não original e tampouco um pensador. "Foi, como tantos outros 
letrados que temos tido, um comentador do pensamento europeu e, 
especialmente, do pensamento alemão" . Um dos poucos que escaparam à 
sua crítica foi Sylvio Romero, considerado "o precursor do esforço de 
interpretação do Brasil"; pois foi a partir dele, segundo Cruz Costa, que os 
problemas nacionais, em especial aqueles relacionados à história da cultura, 
ganharam a atenção de nossos intelectuais (1967: 293, 297). 
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Na interpretação desse autor, entretanto, o evolucionismo atendeu 
aos interesses da elite brasileira, que viu, principalmente na vertente do 
spencerismo, a "síntese filosófica que justificava a sua atitude política, 
social e até religiosa" (1967: 281). A "lei da diferenciação progressiva" e 
"a noção de aperfeiçoamento indefinido do indivíduo" corresponderam aos 
desejos da "nova classe de bacharéis e doutores e libertava-os, ao mesmo 
tempo, das crenças teológicas sem os obrigar a aderir à religião da 
Humanidade" (1967: 281). 

Paim (1975) destaca a falta de coerência entre as doutrinas assimiladas 
no século XIX, particularmente na década de 70. Em seu julgamento, nesse 
momento, houve, talvez, convergência apenas de objetivos, pois "tratava-se 
de combater os suportes teóricos da monarquia, entendida como obstáculo 
ao progresso. Assim, apanhavam-se indiscriminadamente as idéias de Comte, 
Darwin, Taine, Renan e outros, constituindo o que chamou de uma espécie 
de 'frente cientificista'" (1975: 14). 

Contrariamente a Cruz Costa, Paim (1974) reserva a Tobias Barreto 
um lugar especial na formação da cultura brasileira, porque, no seu 
entendimento, foi esse pensador quem, pela primeira vez, trouxe, para o 
debate, o tema da consciência, na abordagem da pessoa humana. Nesse 
aspecto, julga original a contribuição de Tobias Barreto. 

Uma outra interpretação acerca do significado das idéias 
evolucionistas para a história social brasileira encontra-se em Barros (1986). 
Sua percepção sobre o sucesso de idéias cientificistas, como o positivismo 
e o darwinismo, entre os intelectuais da época, é a de que tais doutrinas 
forneceram o instrumental para compreender e explicar a realidade nacional 
e formular um 'programa de ação' . Os positivistas e darwinistas, para 
Barros, não pretendiam "construir à força uma vida e um pensamento 
originais", mas sim integrar o país no movimento universal, colocando-o 
"ao nível do século" (1986: 167-168). Ele afirma que o papel desses 
intelectuais era precisamente o de 'apressar a marcha do país' para cumprir 
sua trajetória, já que acreditavam ser a nossa história obediente às mesmas 
'leis · fatais' da história universal. 

Os darwinistas de matiz haeckeliana, aplicando à história a lei filogenética 
fundamental, crêem que, da mesma forma que o indivíduo recapitula a 
história da espécie, um povo há de recapitular também a história de outros 
povos, cujo conjunto constitui a evolução da humanidade. (Barros, 1986: 
169- Grifas do autor) 
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Evoluir, no Brasil do século XIX, significava, dentre outros aspectos, 

derrubar a monarquia, tornar livre o trabalho, privilegiar a livre concorrência, 

reexaminar a concepção de Estado. 

Esse entendimento também está presente no trabalho de Collichio 

(1988) sobre a recepção do darwinismo no Brasil. A autora estudou a 

atuação de Miranda Azevedo, médico e divulgador do darwinismo, como 

também as idéias de outros defensores do evolucionismo, concluindo que 

a adoção da teoria se deu em correspondência ao ideário nacional, em 

associação, portanto, com a problemática então em debate. Para Collichio, 

essa união "refletia ao mesmo tempo a independência intelectual dos 

adeptos e a intenção comum deles de desmoralizar, para derrubar, um 

regime político que acreditavam representar idéias e instituições 

insustentáveis em face do progresso da ciência" (1988 : 21). 

A autora constata que, para esses intelectuais, as idéias centrais de 

Darwin - luta pela vida, seleção natural - converteram-se em instrumentos 

de explicação da realidade política e social e tornaram-se o argumento 

considerado científico "no combate à apatia ou à incompetência em áreas 

específicas, como ensino, política, literatura, saúde pública, direito, 

economia, e à 'filosofia de vida' do brasileiro em geral". Serviram, 

igualmente, de suporte "à posição liberal republicana, porquanto a 

monarquia constituía o primeiro obstáculo ao 'progresso'" (1988: 18-19). 

Collichio mostra, além disso, que os trabalhos de Miranda Azevedo, 

tanto os relativos aos problemas sociais quanto os ligados à medicina, à 

biologia, à mineralogia e à climatologia receberam forte influência darwinista; 

ele era haeckeliano e esteve na vanguarda da divulgação das idéias 

evolucionistas, ao participar, em 1875, das célebres 'conferências populares' 

da Freguesia da Glória, no Rio de Janeiro. 2 Ao analisar o conteúdo qessas 

conferências, a autora destaca inúmeras inferências, extraídas da doutrina, 

relativas aos problemas sociais e políticos do Brasil, mas não identifica nenhuma 

formulação que pudesse representar algo original relativamente ao pensamento 

darwinista (1988: 41) . Essa constatação contribuiu para que a autora viesse 

a caracterizá-lo apenas como divulgador do evolucionismo. 

Collichio reconhece, porém, que as idéias, vulgarizadas por Miranda 

Azevedo, juntamente com as propagadas por Tobias Barreto e seus discípulos, 

invadiram o campo do direito, da literatura, do teatro e da pedagogia, 

"abalando fortes estruturas obsoletas" (1988: 42). Admite também que 

"seria insensato desprezar a contribuição do pensamento evolucionista 
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para a elaboração de uma antropologia filosófica no Brasil do nosso século" 
(1988: 113-114). Todavia, "do ponto de vista da história das ciências", 
conclui que, apenas mais tarde, o pensamento evolucionista ganhou relevo, 
pois "os cientistas brasileiros só no meado do século XX despertariam para 
as conquistas da biologia, oferecendo relevante contribuição a essa ciência 
André Dreyfus, Theodor Dobzhansky e o grupo de jovens pesquisadores da 
Universidade de São Paulo formados por eles" (19 8 8: 114). 

Entretanto, essa conclusão relativa à contribuição do evolucionismo 
para a ciência brasileira é precipitada, pois, como a autora ressalta, seu 
trabalho não tencionou escrever a história do darwinismo no Brasil, "tarefa 
ampla, ainda por realizar" (1988: 21 ). Precisamente em relação a essa 
contribuição, seu estudo não contém elementos suficientes e seguros que 
permitam afirmar a generalização pretendida. 

Schwarcz (1995) , ao tentar compreender como o argumento racial 
foi política e historicamente construído, mostra de que forma as idéias 
evolucionistas, traduzidas nas vertentes do evolucionismo cultural e do 
darwinismo social, foram apropriadas, de modo original, pelos intelectuais 
brasileiros para elaborar a teoria racial que ganhou expressão na virada do 
século até os anos 30. 

A autora demonstra que essas duas vertentes do darwinismo eram 
incompatíveis em sua essência, pois o evolucionismo cultural era adepto 
do monogenismo e da visão unitária da humanidade. Nessa interpretação, 
as diferenças existentes entre as raças humanas seriam apenas transitórias, 
transformáveis, naturalmente, ao longo do tempo, ou pelo contato cultural. 
O darwinismo social, ao contrário, partilhava do modelo poligenista e da 
concepção de que os homens dividiam-se em espécies diferentes. Essa 
vertente entendia as diferenças humanas como definitivas e irreparáveis 
e, desse modo, a evolução social única e geral constituiria um engano, já 
que, a civilização seria um estádio acessível a poucos . No entanto, 
argumenta a autora, "aqui se fez um uso inusitado da teoria original, na 
medida em que a interpretação darwinista social se combinou com a 
perspectiva monogenista. O rpodelo racial servia para explicar as diferenças 
e hierarquias, mas, feitos certos rearranjos teóricos, não impedia pensar 
na viabilidade de uma nação mestiça" (1995 : 65). 

Alguns outros estudos têm feito referência, ainda que de forma pontual, 
à presença de idéias evolucionistas em outros âmbitos, como na prática 
científica de instituições, expressa por meio das atividades de seus 
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pesquisadores. Neiva (1929), Mello Leitão (1937) e Azevedo (1963) destacam, 
particularmente, os trabalhos do alemão Fritz Müller (1821-1897). Radicado 
no Brasil desde 1852, Müller foi naturalista viajante do Museu Nacional por 
mais de uma década, e suas contribuições para o pensamento evolucionista 
tornaram-se conhecidas internacionalmente, até pelo próprio Darwin. 

Estudos recentes têm ampliado essas informações. O próprio trabalho 
de Schwarcz (1995) revela a influência do darwinismo social nas atividades 
dos museus etnográficos e de história natural, dos institutos históricos e 
geográficos, das faculdades de direito e de medicina do Brasil. O Museu 
Nacional do Rio de Janeiro, o de São Paulo e o Goeldi do Pará, por exemplo, 
tinham em seus quadros, desde o final do século, cientistas reconhecidos 
publicamente como evolucionistas - respectivamente, João Batista de 
Lacerda, Hermann von Ihering e Emílio Goeldi . No mesmo período, no 
tocante às ciências médicas, as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e, 
particularmente, da Bahia, com Nina Rodrigues, além de terem sido centros 
de geração de idéias baseadas no modelo social-darwinista, que associava 
as doenças e as epidemias à questão racial, produziram outros 
conhecimentos ligados à área médica e também às ciências naturais. 

Lopes (1997), estudando os museus brasileiros no século XIX, também 
revela que a atuação destes, a partir de 1870, esteve orientada pelos paradigmas 
do positivismo, do evolucionismo e do naturalismo Os novos parâmetros 
inspiraram a renovação institucional não só porque favoreceram a introdução 
dos estudos experimentais, rompendo com a tradição exclusivamente 
naturalista anterior, mas também por propiciarem o desenvolvimento de 
estudos antropológicos sustentados por teorias raciais. 

Sá & Domingues (1996 ), em um estudo mais específico sobre as 
atividades de ensino realizadas pelo Museu Nacional, nos anos de 18 70 e 
1880, registram que os cursos de ciências naturais oferecidos pelos 
pesquisadores da instituição geravam polêmicas por causa das novas teorias 
de que tratavam, sobre a evolução dos seres vivos. 

As indicações desses textos estimularam a realização de uma 
investigação que revelasse com mais especificidade a influência das idéias 
evolucionistas nas atividades científicas3 de instituições brasileiras do final 
do século XIX e início do XX. O presente trabalho analisa, particularmente, 
essa influência nas atividades do Museu Nacional do Rio de Janeiro. 4 

Busco, neste artigo, não só trabalhar a recepção de idéias, verificando 
se houve, em um determinado espaço e tempo, a divulgação de certas teorias 
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e de que maneira foram recebidas pelos cientistas. Pretendo mais do que 
isso: constatar se ocorreu a efetiva incorporação das idéias evolucionistas 
na prática científica da instituição e de que forma isto se deu. 

A partir da análise dos trabalhos realizados pelos pesquisadores, a maior 
parte deles publicada na revista editada pelo próprio Museu Nacional, e de 
documentos institucionais, como relatórios de atividades, comunicações 
internas, ofícios, normas de organização, procuro mostrar a natureza das 
práticas5 e sua sintonia com as inovações científicas da época, particularmente 
as decorrentes das teorias de Darwin. Para tanto, são consideradas as 
condições sociais nas quais as atividades se desenvolveram e influíram; 
além disso, condições pessoais e motivações dos pesquisadores, assim como 
algumas especificidades da instituição - finalidades, organização interna -, 
são também levadas em conta, com o intuito de compreender as escolhas 
dos cientistas e as alterações oportunistas ou criativas que introduziam nas 
teorias em função de critérios sociais e/ ou religiosos. 

O período estudado abrange desde os anos posteriores a 18 70, 
reconhecido marco para a entrada das idéias evolucionistas no Brasil, até 
meados da segunda década do século XX, intervalo de tempo no qual houve, 
no Museu, grande produção voltada para as ciências naturais e à frente de 
sua administração, conforme já mencionado, estiveram cientistas que se 
identificaram publicamente com idéias evolucionistas: Ladislau Netto 
(1875-1893) e João Batista de Lacerda (1895-1915) . 

A análise pretende mostrar a natureza dos textos científicos, 
principalmente os voltados para a zoologia e a Botânica, identificando 
em seus temas e conteúdos os referenciais teóricos utilizados e a possível 
influência das várias teorias evolucionistas que vinham sendo divulgadas 
no Brasil desde 18 70. Em essência, busco nesses textos, a existência dos 
referenciais do darwinismo biológico, expostos por Darwin em A Origem 
das Espécies (1859), e a forma de incorporá-los . Dentre esses referenciais, 
procuro, sobretudo, a presença das idéias de que o mundo material e 
orgânico estão em permanente transformação; os organismos vivos 
descendem de um mesmo ancestral comum (a origem única da vida na 
Terra); as espécies não são fixas e se diversificam ou desaparecem ao 
longo do tempo; as novas espécies surgem a partir de mudanças graduais, 6 

e, conseqüentemente, a evolução ocorre de modo gradual e não aos saltos; e 
a seleção naturaF é responsável pelas mudanças evolutivas . Para os 
trabalhos de zoologia, os referenciais do haeckelismo, em particular o 
recapitulacionismo, também são considerados. 
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Observo, contudo, que as diferentes idéias evolucionistas não são 
vistas como conhecimento pronto e rotulado, do qual o cientista lança 
mão, em uma ou outra de suas variantes, por conta de uma escolha unívoca. 
Pelo contrário, sou guiada pelo pressuposto de que os cientistas criam, 
desenvolvem ou incorporam conceitos e teorias em um contexto particular 
e sob sua influência. 8 Eles não são puros "sujeitos do conhecimento", mas 
são também resultados de circunstâncias, de um certo meio cultural, de 
seu itinerário formativo, de contatos que estabelecem com determinados 
grupos, partilhando com eles suas atividades. 9 Como diz Rosenberg (1988: 
56 7), em algum nível, a integração entre o contexto e a cognição 
necessariamente ocorre nos "corações e mentes" dos atores científicos. 
Esses referenciais são importantes para entender as opções teóricas dos 
naturalistas e as alterações que, eventualmente, introduzem nas teorias 
utilizadas em seus trabalhos . 

A Instituição na Transição do Império para a República: 
a modernização pretendida 

No ano de 1868, o Museu Nacional passou a se subordinar ao 
Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas . Até então, era 
vinculado ao Ministério dos Negócios do Império, no qual, ao lado das 
demais instituições de ensino, integrava, desde 1843, a seção de 'Instrução 
Pública' .10 Essa transferência estava relacionada com as expectativas que 
se nutriam em relação ao papel que o Museu poderia desempenhar naquele 
momento em que determinadas atividades econômicas tomavam impulso.11 

Em relatório datado de 18 70, o ministro da Agricultura, Cavalcanti 
Albuquerque, afirmou: "o quase abandono em que se encontrava o Museu 
é contrastante com o apreço dos povos civilizados por instituições dessa 
natureza". No entanto, acrescentou, "já é fato constatado que, por 
prestarem poderoso auxílio ao estudo das ciências, exerciam influência 
decidida no desenvolvimento da indústria" .12 Em seguida, solicitou mais 
recursos para que o ministério pudesse garantir o desenvolvimento da 
instituição de modo compatível com a "missão civilizadora" que deveria 
cumprir (Albuquerque, 1870: 88) . 

Quando as funções que o Museu vinha desempenhando são cotejadas 
com as observações do ministro, torna-se perceptível que essa 'missão 
civilizadora' desdobrava-se, efetivamente, em três . 
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Uma delas decorria diretamente de sua atividade produtora de 
conhecimento científico. Dentre as tarefas do Museu, destacavam-se 
inventariar, classificar e colecionar as riquezas do Brasil - fauna, flora, 
minerais, madeiras -verificar a qualidade dos combustíveis fósseis e traçar 
a história dos povos primitivos, os indígenasY Algumas dessas funções 
sistematizavam informações importantes que poderiam contribuir para o 
desenvolvimento de determinadas atividades econômicas no país, como, 
por exemplo, a produção fabril e artesanal da década de 70 ligada à 
mineração de ferro, cal, mármore, xisto betuminoso; o preparo de gás e 
óleos minerais; a produção de artefatos cerâmicos; oficinas e fundições 
para artefatos de ferro; o preparo de madeira para construções e outros 
fins, além da fabricação de mobiliário e a indústria têxtil (Ianni, 1985). 

A outra missão vinculava-se às funções pedagógicas do Museu, sobre 
as quais, no relatório datado de 1871, o ministro referiu-se como sendo 

auxiliar à instrução do povo, habilitando-o a conhecer, por meio de prele
ções públicas e a seu alcance, os recursos que o comércio, a indústria e as 
artes podem tirar dos nossos vegetais e minerais que admiram, pela sua 
profusão e variedade, os homens mais doutos do mundo. (Silva, 1871: 66) 

Ladislau Netto, funcionário do Museu desde 1866, que assumiu 
gradativamente posições importantes na hierarquia da instituição até chegar 
à sua direção no início de 18 75, estava convencido da importância dessa 
missão pedagógica e, em várias oportunidades, 14 reivindicou condições 
materiais e financeiras que permitissem a realização de cursos públicos. Em 
suas palavras, constituía uma das principais finalidades da instituição 
"instruir o povo, inoculando no espírito da mocidade estudiosa o gosto das 
pesquisas científicas, alentando ou guiando a indústria nacional e tornando
se finalmente o árbitro de todas as questões relativas aos tesouros contidos 
em nosso vasto território" (Silva, 1871 : 5). Tal afirmação mostra que Ladislau 
Netto compreendia como essencial o papel do Museu na formação dos 
indivíduos e no desenvolvimento das atividades econômicas do país. 

Para a missão de difundir o saber, o Museu incluiu, ainda, a publicação 
de uma revista intitulada Archivos do Museu Nacional (AMN) . A leitura da 
documentação deixa entrever que a revista seria o meio privilegiado de 
comunicação entre os cientistas e a sociedade. 15 Era deliberada a intenção 
do diretor de que os trabalhos do Museu fossem divulgados para revelar 
não só aos brasileiros, mas também aos estrangeiros, o grau de 
desenvolvimento científico do país. Essa atividade de divulgação ensejaria 
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sua terceira missão: colaborar na construção de uma nova imagem do país 
que rompesse com a idéia de barbárie cultural que costumava transmitir e 
permitisse colocar o Brasil na marcha civilizatória da humanidade. 

São dignos de nota dois registros de Ladislau Netto a esse respeito. 
Comentando o lançamento do periódico em seu relatório de 18 7 6, enfatizou 
que a revista seria 

para os países estranhos, ou antes, para o vastíssimo orbe das ciências e 
das letras que não conhecem delimitação à pátria, os mais belos fatos do 
nosso avanço no estádio da civilização a cujos olhos constituir-se-ão teste
munhos tão eloqüentes quão pouco ostentosos, de que unicamente por 
suspicaz imputação nos podem macular com o deslouvor de retrógrados e 
de indolentes. (Netto, 1877: 4) 

Reforçou essa visão nas páginas introdutórias do primeiro volume 
dos Archivos, ao afirmar que o Museu Nacional, em sua nova constituição, 
se preparava para se vincular aos grêmios científicos e aos congressos da 
civilização (AMN, 18 7 6). 

A preocupação em transformar a instituição em um ponto de luz no 
território brasileiro visível em outros continentes, em especial a Europa, 
foi várias vezes reiterada nas exposições do diretor do Museu. Referindo-se 
às iniciativas que certamente facilitariam o crescimento do prestígio da 
instituição fora do âmbito do Império ele mencionou a nomeação dos 
'membros correspondentes do Museu', título recebido por aqueles que 
tivessem reconhecido mérito literário e científico e serviços prestados ao 
estabelecimento. 16 Logo nas páginas iniciais dos Archivos , publicava-se a 
lista desses ilustres membros. Nomes como Darwin, Hooker, Quatrefages 
e Virchow figuravam ao lado de expressões de vulto no cenário nacional, 
como Domingos Ferreira Penna. A respeito desses membros, Ladislau Netto 
mostrou, de modo explícito, que papel estes preencheriam na tarefa de dar 
visibilidade à instituição. Observou que com tais paraninfos "não pode 
deixar de crescer e medrar fora do Império o prestígio de uma instituição 
desta arte auspiciada" (Netto, 1877: 5). 

Diante dessas considerações, é pertinente concluir que o surgimento 
dos Archivos ocorreu no momento em que ao Museu estavam reservadas 
algumas missões que colaborariam no processo de modernização do país, 
tanto no campo científico e cultural quanto no econômico. A criação da 
revista esteve especialmente associada-à intenção de que seu conteúdo pudesse 
revelar ao mundo civilizado o quanto o país estava sintonizado com os 
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avanços científicos que estavam ocorrendo. De fato, o esforço da instituição 

para divulgar a revista é notável, considerando seus registros sobre os países 

e as entidades nacionais com os quais intercambiou periódicosY 

As publicações dessa revista constituíram material privilegiado de 

estudo do presente trabalho no que se refere à prática científica do Museu 

Nacional. Foram realizadas as análises dos textos publicados no período 

correspondente à transição do Império para a República, especificamente 

os anos em que o Museu esteve sob a administração de Ladislau Netto 

(1875-1893), como também no período posterior, referente aos anos iniciais 

da República, quando o Museu esteve sob a direção de João Baptista de 

Lacerda (1895-1915). 

A Produção Científica na Administração Ladislau Netto 
(1875-1893) 

Durante os 18 anos da administração de Ladislau Netto, foram 

publicados oito volumes dos Archivos com 56 estudos, distribuídos por 

várias áreas de conhecimento, conforme mostrado na Tabela 1. 

Tabela 1 - Número de trabalhos publicados nos AMN por tema e por volume. 

Brasil- 1876-1892 

V oi./ Área de I 11 III IV v VI VII VIII To"D\1. 

conhecimento (1876) (1879) (1878) (1876) (1876) (1876) (1876) (1876) 

Zoologia 02 05 04 03 05 19(34%) 

Fisiologia 01 02 02 01 06(11%) 

Arqueologia 04 04 01 09(16%) 

Paleontologia 01 01(2%) 

Botânica 01 01 02(4%) 

Geologia 01 04 02 07(12%) 

Antropologia 02 02 03 07(12%) 

Outros* 01 01 03 05(9%) 

To"D\1. 10 13 11 08 01 04 01 08 56 

* Incluem-se nessa categoria os editoriais, prefácios, necrológios e relatórios. 
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Nas décadas de 70 e 80 do século XIX, o Museu realizou estudos que 
buscaram discutir questões relativas à origem do homem americano (ver 
Tabela 1). Os estudos arqueológicos e antropológicos, particularmente os 
de Antropologia física, se expandiram naqueles anos, não só no Brasil, 
pelo grande interesse dos cientistas em estabelecer as origens dos diferentes 
povos. Como ressalta Gould (1991: 111), "uma vez demonstrada a evolução, 
os naturalistas do século XIX devotaram-se a estabelecer os verdadeiros 
caminhos que ela seguira ( ... ) procuraram reconstruir a árvore da vida" . 
Assim, uma das investigações mais relevantes para o Museu era a que se 
referia à origem dos povos americanos. Em um de seus artigos, Ladislau 
Netto, ao mencionar que ainda não era possível afirmar se "os povos da 
região cisandina tinham origem comum com os antigos povos das demais 
regiões do globo", manifestou sua convicção de que, a partir das pesquisas 
que estavam sendo realizadas, caberia ao Museu, "em não mui remoto 
futuro, a gloriosa missão de quebrar o sigilo que prende e oculta o fecho 
desses assuntos" (AMN, 1879: 107) . Em outra oportunidade, até para 
justificar o abandono de suas pesquisas na área de Botânica para se dedicar 
à Arqueologia e à Etnologia, ele mencionou: "o estudo de nossos índios, 
prestes a desaparecerem completamente, constitui uma das necessidades 
mais urgentes e a mais alta missão do momento" (Netto, 1889: 26). 

Em 1882, em uma evidente demonstração da importância que se 
atribuía ao assunto, o diretor planejou um grande evento, a Exposição 
Antropológica, com o fim de exibir crânios, esqueletos e artefatos de tribos 
indígenas que povoaram (ou ainda povoavam) o território brasileiro. Na 
solenidade de abertura, Ladislau Netto, perante o Imperador e o público, 
pronunciou-se, sem modéstia, destacando que 

este é o certame mais nacional que as ciências e as letras poderiam, congra
tuladas, imaginar e realizar no fito de soerguer o Império do Brasil, ao nível 
da intelectualidade universal, na máxima altura a que pode ela atingir, 
além do Atlântico e nas extremas luminosas ao norte do continente ameri
cano. (NettoapudDuarte, 1950: 167) 

A valorização atribuída pelo Museu aos estudos relativos às origens 
do povo americano também deve ser compreendida, considerando-se as 
especificidades da sociedade brasileira do século XIX, incitadoras das 
discussões que visavam a esclarecer a unidade ou não da origem dos 
diferentes povos, identificadas, respectivamente, pelas concepções 
monogenistas e poligenistas. Esses conhecimentos eram, naquele momento, 
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essenciais para delinear a evolução social e política de uma nação composta 
de um povo miscigenado e marcado, de acordo com as teorias da época, 
pela inferioridade racial. 18 

Em uma outra vertente de pesqmsa, estavam os trabalhos 
experimentais de fisiologia do Museu, que, nessa fase, produziu investigações 
predominantemente referentes à ação de substâncias tóxicas - venenos de 
origem vegetal ou animal - e sobre os organismos.19 O autor dos escritos foi 
João Baptista de Lacerda, médico de formação, que, durante a administração 
de Ladislau Netto, ocupou os cargos de subdiretor e, posteriormente, diretor 
da seção de zoologia até 1891. Os trabalhos realizados na área eram 
experimentais e procuraram, por exemplo, testar se as conclusões obtidas 
por Claude Bernard, estudando espécies européias, eram válidas para os 
animais brasileiros com os quais Lacerda realizava as investigações (AMN, 
1878), ou ainda completar as informações do fisiologista francês, ao 
demonstrar a origem do veneno presente nas flechas dos índios sul
americanos, cuja ação foi identificada por Bernard (AMN, 1876). 

As investigações em fisiologia foram fortalecidas no Museu quando 
o próprio Lacerda juntamente com o médico parisiense Louis Couty (1854-
1884), entusiasta dos estudos experimentais, fundaram o Laboratório de 
Fisiologia Experimental, que funcionou anexo ao Museu Nacional entre 
1880 e 1890. Desse laboratório, relatou Lacerda (1905 : 108), "saíram 
comunicações importantes para a Academia das Ciências de Paris, m emórias 
de valor para revistas e jornais estrangeiros e uma descoberta, que fez 
convergir para o Brasil a atenção de todo o mundo civilizado". Trata-se de 
sua 'descoberta' referente à ação do permanganato de potássio sobre as 
mordeduras de cobra. Aconselhado pelo Imperador, Lacerda redigiu, em 
1882, em francês , uma nota20 sobre os resultados experimentais obtidos, 
que 'foi apresentada à Academia de Ciências de Paris, por Quatrefages' .2 1 

Os trabalhos de fisiologia representavam uma importante área de 
pesquisa reforçada pelas investigações do fisiologista francês Claude Bernard 
(1813-1878), pesquisador do Museu de História Natural de Paris, que, 
sem dúvida, contribuíam para aquela pretendida projeção no cenário 
internacional da ciência praticada no Museu. 

Em relação aos trabalhos de zoologia e botânica, é surpreendente a 
especificidade dos assuntos escolhidos aparentemente por critérios que 
não estariam respeitando as finalidades da instituição em sua missão de 
inventariar a fauna e flora do país e de realizar estudos aplicados, pois os 
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textos nem distantemente cobriam os representantes de grandes grupos 
animais e vegetais. 

Há estudos descrevendo as características de órgãos odoríferos situados 
nas pernas ou dobras existentes nas asas de certas borboletas (AMN, 18 79: 
37-42; 1878: 41 - 50), ou ainda sobre manchas presentes nas asas de 
determinados insetos (AMN, 1879: 25-30), ou mesmo sobre a anatomia e a 
metamorfose de crustáceos (AMN, 1892: 155-175 ; 179-205). Os artigos de 
Botânica, embora raros, centraram-se na descrição de estruturas de suporte 
de plantas trepadeiras (AMN, 1876: 27-30; 133-144). Chama a atenção, no 
entanto, que, em todos os casos, os trabalhos tratavam de compreender a 
origem e a função de características adaptativas dos organismos.· Essa 
aparente miudeza nas investigações realizadas no Museu, entre 1870 e 1890, 
assume outro significado se for relacionada à afirmação de Ladislau Netto 
em texto de sua autoria, publicado nos Archivos, de que o Museu estava 
"eficazmente iniciado nas mais elevadas cogitações da filosofia evolucionista" 
(AMN, 1879.: 107). Dessa forma, as opções temáticas, à primeira vista, tão 
específicas, estavam, com efeito, em perfeita sintonia com as discussões 
científicas que vinham ocorrendo no cenário internacional. 

Trabalhos sobre estruturas de adaptação dos seres vivos, como os 
exemplos citados, estavam ganhando relevância no mundo científico do 
final do século XIX. O próprio Darwin, depois de publicar A Origem das 
Espécies, passou a pesquisar assuntos pontuais. Bowler (1996: 128- 129) 
ressalta que Darwin se interessava pouco· por investigar os grandes temas 
da evolução, como o estudo dos registros fósseis, que poderia jogar luz 
sobre a natureza do processo evolutivo; ao contrário, preferiu 'cultivar seu 
próprio jardim', pesquisando características de plantas e animais que 
poderiam viver nos terrenos de sua casa, como vermes oligoquetas 
(minhocas), plantas carnívoras, plantas trepadeiras e orquídeas. 

Ghiselin (1983) mostrou, contudo, que esses assuntos específicos 
estavam estreitamente ligados à concepção geral da evolução e constituíam 
exemplos de adaptações dos seres vivos . Tais investigações, na verdade, 
buscav~m resolver uma das maiores pendências deixadas por Darwin em 
seu trabalho e explicar como surgiam as adaptações nos organismos. De 
fato, uma das primeiras publicações de Darwin, após A Origem das Espécies 
ter vindo a público, foi sobre plantas trepadeiras;22 estudo no qual procurou 
mostrar a origem das adaptações dessas plantas que permitia a elas subir 
na copa de árvores mais altas para receberem luz. 
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Colocados nesses termos, o sentido do programa de trabalho de 
Darwin, tornam-se inteligíveis determinados temas pesquisados pelos 
naturalistas do Museu Nacional que privilegiavam assuntos que estavam 
despertando o interesse dos cientistas em conseqüência das ainda recentes 
concepções apresentadas pelo naturalista inglês. 

Outros assuntos foram abordados nos trabalhos zoológicos, como 
distribuição de seres vivos no espaço (biogeografia), identificação/ 
classificação genealógica, anatomia comparada, principalmente para 
estabelecer relações de afinidade entre espécies, e metamorfose de 
organismos. Esses temas de pesquisa, conforme observa Bowler (1992: 
29), também foram estimulados pelas idéias relacionadas ao darwinismo 
biológico. Estudos sobre adaptação, biogeografia e especiação forneciam 
elementos para compreender os mecanismos de seleção natural; anatomia 
comparada e embriologia contribuíam para reconstruir a história da vida, 
ao verificar as semelhanças entre os organismos e, conseqüentemente, 
seu parentesco. 

A análise dos conteúdos específicos dos textos revela que a 
identificação com os temas evolucionistas não era apenas retórica, pois os 
autores se referendavam em convicções evolucionistas. De fato, autores 
como Ladislau Netto, Fritz Müller e J. Joaquim Pizarro deixaram explícita, 
em seus artigos, sua identificação com as idéias evolucionistas, embora 
mostrassem compreensões variadas sobre as concepções de Darwin. 

Os estudos de Ladislau Netto 

Em 1876, Ladislau Netto publicou na revista um trabalho sobre 
plantas trepadeiras e, em 1878, um resumo do curso de Botânica que 
ministrava no Museu. Nesses textos, aceitava alguns dos pressupostos 
básicos das teorias de Darwin, como o fato em si da evolução - o mundo 
vivo é produto de um processo permanente de transformação - e a 
descendência dos seres vivos a partir de ancestrais comuns,23 além de utilizar 
concepções como 'luta pela vida' para compreender a sobrevivência de certas 
formas vegetais ou o desenvolvimento de outras. 

Em seu estudo sobre plantas trepadeiras, advogou a tese de que tais 
plantas foram, no passado, arbustos vigorosos, que, habitando florestas 
sombrias e compactas, distenderam-se, apoiando-se em outros vegetais 
mais altos para alcançar a luz. Essa transformação da espécie constituía, 
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para o autor, exemplo de 'adaptação cumulativa' e 'prova da luta pela 
vida, entre as plantas' (AMN, 1876: 133). Ao longo do texto, Ladislau 
Netto foi retomando o já citado trabalho de Darwin sobre o assunto, 
concordando com algumas de suas conclusões e contestando outras. Para 
ele, as gavinhas - estruturas de fixação de algumas trepadeiras que não 
dão a volta completa em torno do suporte, como geralmente, fazem os 
caules desse tipo de planta - originavam-se por "insuficiência orgânica". 
Darwin, diferentemente, considerava que as estruturas dessas plantas não 
apresentavam a circunvolução total devido a modificações sofridas 
secundariamente (AMN, 1876: 134). 

No resumo do curso de botânica, apareceram, igualmente, várias 
concepções evolucionistas, dentre as quais uma referência explícita à teoria 
da descendência comum, ao afirmar que "a identidade de construtura que 
oferecem todas as células, tanto vegetais como animais, justifica no mais 
alto grau a perfectibilidade da doutrina evolutiva que lhes dá por fonte o 
reino dos protistas" (AMN, 18 7 8: 19 3). 

Entretanto, é preciso ressaltar que, em ambos os trabalhos, Ladislau 
Netto compreendia o surgimento das variações e, por conseguinte, das 
adaptações como resultantes unicamente de hábitos condicionados pelas 
circunstâncias sob as quais os organismos vivem, tal como concebido por 
Lamarck. 24 O próprio Darwin não negava essa possibilidade para explicar o 
surgimento das modificações, mas rejeitava a exclusividade desse fator e 
admitia a existência de variações espontâneas devido a causas ignoradas. 
Já na introdução de A Origem das Espécies, Darwin observou: 

os naturalistas assinalam, como únicas causas possíveis para as variações, 
as condições exteriores, tais como o clima, a alimentação, etc. Pode ser 
verídico, num sentido bastante restrito, como veremos mais tarde; mas 
seria absurdo atribuir como únicas causas possíveis para as variações, as 
condições exteriores. (Darwin, s.d.: 18) 

Em um trabalho posterior, que não foi publicado nos Archivos, Ladislau 
Netto teve oportunidade de explicitar suas concepções sobre a evolução 
dos organismos. Nesse texto, apresentado como conferência pública na 
Sociedad Cientifica Argentina, mencionou seus estudos sobre as trepadeiras, 
afirmando que "essas plantas ofereciam a mais acabada prova da seleção 
natural e da adaptação do indivíduo a seu meio de existência no reino 
vegetal" (Netto, 1882: 153). Basicamente, referia-se ao fato, já mencionado, 
de que as trepadeiras foram, no passado, arbustos que, "condenados a 

60 



O Evolucionismo na Produção Cientifica do Museu Nacional... 

sucumbir sufocados pelas densas folhagens das árvores vizinhas, resistiram 
e deixaram filhos a quem transmitiram toda a energia de suas forças" . 
Assim, do esforço de sucessivas gerações, os "galhos, a princípio de dois 
ou três metros de altura, se converteram em delgadas cordas de trinta e 
mais metros de extensão" (1882 : 154) . 

Lendo essas afirmações, é plausível concluir que, para Ladislau Netto, 
o hábito de um ser vivo modificava sua estrutura, de modo que, com o 
tempo, ela se tornava muito diferente da estrutura de um outro organismo 
que não a tivesse utilizado da mesma maneira e, à medida .que as 
transformações ocorriam, a seleção natural atuava, selecionando, assim, 
as variações surgidas do esforço dos indivíduos em se adaptarem ao 
ambiente. Tal interpretação não inclui a idéia de Darwin (s.d.: 131), que 
aparece em A Origem das Espécies, segundo a qual a seleção também atua 
sobre variações que não resultaram da necessidade de o organismo se 
adaptar ao meio e, portanto, não são devidas a causas exteriores, mas 
originárias de causas ignoradas. Nesse particular, Ladislau Netto se 
aproximava de Haeckel, para quem os fatores lamarquistas eram a força 
geradora da variação que, apesar de ser adaptativa para o indivíduo, passaria 
pelo teste da seleção natural quando o organismo entrasse em competição 
com outras espécies. 

É interessante observar que as posições assumidas por Netto para 
interpretar os fenômenos biológicos, dando relevância ao estímulo 
ambiental como causa das transformações dos seres vivos, reapareceram 
quando ele se manifestou quanto à evolução da humanidade. A mesma 
lógica que regia a organização do mundo vegetal e animal, no entender de 
Ladislau Netto, orientava a natureza humana. Assim, ele traçou um 
paralelismo, afirmando que "as lutas e paixões da humanidade, as ambições 
insaciáveis e os sentimentos eternos de vingança têm seus simulacros 
tanto no fundo do Oceano, como no seio das florestas, nos areais ardentes 
do deserto e nas ermas regiões da cordilheira" (Netto, 1882: 157). 

Ladislau Netto encerrou sua conferência, apontando os fatores 
(externos) que considerava eficazes para modificar o ser humano e distanciá
lo, cada vez mais, dos organismos primitivos aos quais estava ligado pela 
origem: "ante estes exemplos ensinadores da natureza, procuremos, 
senhores, por meio da cultura da inteligência e pelo mais amplo 
desenvolvimento das leis sociológicas, romper as cadeias que nos escravizam 
ao resto da criação" (1882: 158) . 
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Notável, por fim, é verificar, ainda nesses escritos, o esforço de Ladislau 
Netto para não dissociar o pensamento evolucionista do religioso. Já no 
início da conferência, afirmou ser verdade que homens eminentes em 
ciências exatas, doutrinas políticas e sociais, radicados ainda na filosofia 
escolástica, perguntavam-se 'cheios de pavor' se as teorias evolucionistas 
não seriam 'um cataclismo em que submergiriam as crenças religiosas'. 
Aos que assim pensavam, pediu que ficassem tranqüilos, pois 

a nova doutrina, de verdadeira e sedutora que é, antes de vencer, convence. 
Conquistadora da razão, ela oferece, pela maneira rápida com que se assi
mila no seio da sociedade, a mais eloqüente prova de sua perfeição( ... ) sem 
pretender provocar conflitos na órbita da religião( ... ), antes, ao contrário, 
submetendo-se a seu irresistível domínio. (1882 : 148) 

Em trabalho de 1878, anterior, portanto, à publicação dessa 
conferência, já aparecia a idéia de um Criador orientando o processo de 
transformação da vida. Nessa oportunidade, Ladislau Netto, depois de citar 
alguns exemplos de vegetais com adaptações ao frio intenso, ao ambiente 
aquático, afirmou: "os vegetais armados deste modo pela natureza para a 
luta pela vida são os Alexandres e os Napoleões do mundo vegetativo; deu
lhes o Criador toda a energia dos conquistadores e não há de cortar-lhes o 
passo" (AMN, 1878: 198). Ele procurava, assim, conciliar ciência e religião, 
ao não renunciar à crença de um Criador dirigindo o processo evolutivo. 

As publicações de Fritz Müller 

Os trabalhos de Fritz Müller, 25 naturalista viajante do Museu Nacional 
no período de 1876 a 1891, seguiram uma outra direção, e como é de 
amplo conhecimento, constituíram um autêntico breviário das teses 
darwinistas , fato reconhecido pelo próprio Darwin, com quem manteve 
correspondência desde 1865 até a morte do naturalista inglês. Segundo 
Francis Darwin, essa correspondência foi uma fonte de prazer para seu 
pai; tinha até a impressão de que, de todos os amigos que seu pai não 
chegou a conhecer pessoalmente, Fritz Müller foi aquele por quem tinha o 
maior apreço (Darwin, 19 58). 

Diferentemente do diretor do Museu, Müller trabalhava com a idéia 
de que as variações poderiam surgir por causas desconhecidas e, por essa 
razão, era mais fiel aos preceitos de Darwin. Desde seu famoso trabalho 
Für Darwin ,26 suas convicções já estavam claras . Nesse texto, detalhou 
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vários aspectos sobre a biologia de crustáceos. Ao estudar as diferenças 
entre machos e fêmeas de várias espécies, 27 verificou que nos apêndices 
locomotores das fêmeas de algumas dessas espécies desenvolvia-se uma 
estrutura que facilitava o aprisionamento delas pelo macho, durante o 
'ato amoroso'. Como essa estrutura estava presente em algumas poucas 
espécies, Müller sugeriu que ela tivesse aparecido por acaso e, por ser útil, 
fora selecionada. Argumentou que 

sua presença terá de ser encarada não como obra de premeditado desejo, mas 
como a de um acidente tornado uso pela seleção natural. E, concluiu; 'não 
podemos perceber porque o Criador muniu só estas poucas espécies de um 
aparelho que ele julgou inteiramente compatível com o 'plano geral de estru
tura' dos Amphipoda e, entretanto, recusou-o aos outros que vivem sob as 
mesmas condições externas e os igualam, ainda, na extraordinária lascívia'. 
(1990: 20-21) 

Nessa mesma obra, estudando o desenvolvimento embrionário dos 
crustáceos superiores, verificou a presença de um determinado tipo de larva, 
até então considerada inexistente nesses crustáceos. Isto contribuiu para 
dar expressão à idéia de que o embrião, ao se desenvolver, passava pelas 
mesmas transformações sofridas pela espécie no correr dos tempos, 
generalizada por Müller como 'lei de recapitulação'. 

Retomada por Haeckel, tal idéia foi elaborada como lei biogenética 
fundamental ou da recapitulação filogenética. 28 Essa lei biológica, sem 
dúvida, foi uma das mais populares não só entre os biólogos do século 
XIX. Darwin, em sua autobiografia, lamentou o fato de ter perdido a 
precedência dessa formulação que se tornou tão conhecida e aceita naquele 
momento e sobre a qual afirmava ser de sua autoria, embora reconhecesse 
não ter conseguido 'impressionar' seus leitores. 29 

É fato, portanto, que Müller, quando começou a trabalhar no Museu 
Nacional, em 18 7 6 , já era divulga dor das idéias de Darwin, reconhecido 
internacionalmente havia mais de dez anos, desde a publicação de Für 
Darwin em 1864, na Alemanha, e em 1869, na Inglaterra, editada por 
sugestão do próprio Darwin. Esse traço do currículo do cientista, aliás, foi 
destacado por Ladislau Netto no ofício endereçado ao ministro, solicitando 
autorização para contratá-lo: 

O Dr. Frederico Müller que tão relevantes serviços há prestado à ciência e que tão 
alta graduação ocupa atualmente no mundo científico pelos seus descobrimen
tos, em grande parte publicados em colaboração com o ilustre precursor Carlos 
Darwin,( ... ) como o provam os impressos que de ambos possuo.30 
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Durante os anos em que trabalhou no Museu, publicou, na revista 

Archivos, quinze trabalhos (dez sobre insetos e cinco sobre crustáceos). 31 

A análise desses textos revela a diversificação de seus interesses: estudos 

de classificação, anatomia, fisiologia e desenvolvimento animal; revela 

também sua preocupação em apresentar evidências da seleção natural. 

Müller realizou estudos que buscaram estabelecer o significado de 

estruturas, aparentemente sem função, numa tentativa de poder reconhecê

las como vestigiais e, desse modo, mostrá-las como prova de parentesco 

com outros organismos e, portanto, como prova de evolução desses seres. 

Procurou identificar estruturas análogas que, por desempenharem funções 

semelhantes em indivíduos de espécies diferentes, também poderiam 

representar prova de evolução (convergência adaptativa) 32 ou mais 

especificamente da seleção natural. 

Como seus trabalhos constituem a maior parte das publicações de 

zoologia, pois é o autor de quem foi reproduzido o maior número de artigos, 

suas idéias acabaram por marcar fortemente a linha editorial dos Archivos. 

Outros estudos de Müller, que não foram publicados na revista do 

Museu, tiveram importância capital para o evolucionismo, pois trataram 

de fatos biológicos considerados exemplos de mudanças evolutivas 

decorrentes da seleção natural. Este estudioso descreveu casos em que 

espécies diferentes de borboletas, todas com gosto desagradável para aves 

insetívoras, suas predadoras, exibiam o mesmo padrão de coloração, 

tornando-se muito semelhantes umas às outras, apesar da inexistência de 

parentesco. Por seleção natural, convergiam na aparência, e todas ficavam 

protegidas dos predadores, que, por sua vez, aprendiam a evitar insetos 

com aquele tipo de coloração. Esse fenômeno tornou-se conhecido como 

mimetismo mülleriano. 

O naturalista viajante do Museu teve sua obra extensamente divulgada 

na Europa, tornou-se um dos maiores defensores de Darwin e um dos 

poucos apontados na literatura sobre o darwinismo33 como adeptos da 

teoria sobre a seleção natural. Sua perspectiva teórica, no que diz respeito 

à compreensão sobre como surgiam as variações, não reaparece nas obras 

de seus colegas no Museu. Já a idéia de recapitulação durante o 

desenvolvimento embrionário, sobretudo na versão apresentada por Haeckel, 

foi inteiramente absorvida pelos zoólogos; em particular, Alípio de Miranda 

Ribeiro, que integrou o quadro do pessoal do Museu Nacional desde 1894. 
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Os trabalhos de João Joaquim Pizarro e de outros 
na tu r alistas 

João Joaquim Pizarro, médico, diretor da seção de zoologia do Museu 
entre 1871 e 1883, era, segundo Lacerda (1905: 60), "um transformista 
radical e exagerado", que, com suas palestras, escandalizou, mais de uma 
vez, o auditório feminino durante os cursos do Museu, ao tratar da 
descendência do homem, frisando os pontos comuns que o ser humano 
mantinha com os "macacos". 

Há um único artigo desse autor publicado em Archivos, no ano de 
1876, que recebeu de Mello Leitão (1937: 236) comentário desabonador, 
ao sugerir que teria sido melhor se o texto tivesse ficado guardado 'entre 
papéis esquecidos' . Trata-se do estudo de um animal que, segundo o diretor 
da seção de zoologia, assemelhava-se "a um sapo no terço superior de seu 
corpo e à peixe nos dois terços posteriores" (AMN, 1876: 32) . 

Nesse trabalho, dedicado aos "professores Darwin, Haeckel e Charles 
Martins" , o autor declarou sua adesão ao evolucionismo, já na abertura do 
trabalho, ao relacionar o desenvolvimento das ciências naturais no Brasil 
à obra de Darwin. Na sua avaliação, 

o bom caminho e o progressivo desenvolvimento que começa a ter no Brasil 
o estudo das ciências naturais, graças à paternal solicitude do seu Imperante, 
pode-se dizer que é em boa parte devido ao impulso grandioso que ao movi
mento científico deste país deu o gênio de Darwin com a publicação do seu 
trabalho sobre a origem das espécies. Verdadeiro monumento de paciência e 
de gênio veio este livro despertar a atenção dos povos do continente sul
americano cujos filhos pareciam dormir o sono da indiferença sobre o mun
do de preciosidades que entesouram as suas terras. (AMN, 1876: 31-32) 

Pizarro deixou claro que não fora possível realizar "um estudo sério e 
minucioso" porque só possuía um exemplar que não poderia dissecar, razão 
pela qual apenas iria apresentar uma sucinta descrição. Tal descrição, no 
entanto, foi acompanhada de várias observações com o propósito de mostrar 
que o espécime analisado poderia ser "uma forma transitória", um 
intermediário entre dois grupos, ou, em suas palavras, "um animal, que, 
como alguns outros! apresentam características de classes distintas e que 
constituem prados como argumentos de grande valor pelos sectários da 
doutrina evolutiva" (AMN, 1876: 35). 
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Encontrar seres VIvos que representassem formas de transição entre 
dois grandes grupos tornou-se um dos muitos programas de trabalho 
científico estimulados pelas idéias evolucionistas. A existência de 
organismos intermediários poderia constituir provas do processo evolutivo 
em ação, evidências de que teria havido um ancestral comum. As pesquisas 
do embriologista russo Alexander Kowalevsky, iniciadas na década de 60, 
tiveram grande impacto sobre os pesquisadores da época, pois mostraram 
que animais como a ascídia, considerada, até então, um invertebrado 
(molusco), apresentava uma estrutura - a notocorda - característica de 
animais superiores (os cordados). 34 

O trabalho de Kowalevsky fortaleceu as idéias de Haeckel e Müller 
de que o desenvolvimento do ser recapitulava os estágios de 
desenvolvimento de seus ancestrais (Montgomery, 1988), uma vez que 
se tratava de um animal cordado que mantinha características de um 
invertebrado. Ao mesmo tempo, estimulou os pesquisadores a procurarem 
·outros organismos intermediários; Haeckel foi um dos maiores entusiastas 
dessa linha de investigação . 

Considerando as expectativas daquele momento, Pizarro, ansioso por 
oferecer uma contribuição original que pudesse constituir, conforme suas 
próprias palavras, "argumentos de grande valor pelos sectários da doutrina 
evolutiva", talvez tenha se apressado em descrever um animal que mal 
estudou, e concluído que estava diante de uma "forma transitória" (AMN, 
1876: 34). Contudo, as ilustrações que acompanham o artigo parecem 
indicar que se trata de uma larva de anfíbio em processo de metamorfose 
e não de um animal intermediário entre peixes e anfíbios. O autor chegou 
a considerar, no próprio texto, a possibilidade de ser, de fato, uma larva, 
mas a descartou, sob o argumento de que, na metamorfose de um autêntico 
girino, a cauda desaparecia à medida que as patas surgissem, o que, na 
sua avaliação, não estava ocorrendo com o exemplar em estudo. 

Miranda Ribeiro (1945), em conferência datada de 1916, criticou 
duramente Ladislau Netto por atrair "o ridículo sobre o Museu, publicando 
cincadas colegiais no seu órgão de 'propagação dos estudos e conhecimentos 
das ciências". Uma dessas 'cincadas' era justamente o artigo de Pizarro 
que, no dizer de Ribeiro, tornou-se "célebre" e motivo de "sorrisos 
sublinhados" entre estrangeiros (Ribeiro, 1876: 48). De toda forma, o 
trabalho de Pizarro revela a adesão quase incondicional de certos 
pesquisadores do Brasil ao debate evolucionista travado no final do século. 
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Outros autores que publicaram trabalhos na área de zoologia e 
botânica nesse período foram Nicolau Moreira e Hermann von Ihering. 
Emílio Goeldi35 publicou apenas um extenso relatório descrevendo sua 
investigação e apontando algumas conclusões sobre a moléstia do cafeeiro 
que estava dizimando as culturas desse produto na região fluminense. 

Nicolau Moreira, vinculado à seção botânica do Museu desde 18 72, de 
onde saiu apenas em 1883, publicou um único artigo, curiosamente, sobre 
insetos, no volume N da revista, editada em 1881.36 Trata-se de um estudo 
essencialmente descritivo das características morfológicas das fases larvais 
de uma determinada borboleta. É digno de nota um questionamento que fez 
sobre a origem da cor dourada que caracterizava a larva que estudou; ele 
levantou a hipótese de que o meio, no caso a alimentação, poderia influir na 
determinação da cor, afirmando que "não seria desarrazoado aceitar esta 
hipótese à vista dos conhecimentos adquiridos sobre a influência que exercem, 
na morfologia, as diversas condições de existência em que se acham os 
animais e vegetais" (AMN, 1881: 10). Esse posicionamento de valorizar a 
interferência do meio na determinação das características dos seres vivos 
talvez o aproxime mais das convicções de Ladislau Netto do que das de 
Müller, em relação às explicações sobre como surgem as variações. 

Hermann von Ihering, 37 naturalista viajante do Museu entre 1883 e 
1891, estudava os moluscos da América do Sul. Sua contribuição nos 
Archivos resume-se a um único trabalho, publicado em 1892, quando já 
estava fora dos quadros da instituição. Nesse detalhado estudo de um 
certo tipo de molusco, é perceptível sua orientação evolucionista ao deixar 
claro que seu objetivo era discutir a posição sistemática do animal a partir 
de estudos anatômicos que visavam a estabelecer os laços orgânicos, as 
afinidades que o tal animal mantinha com outros representantes e, assim, 
contribuir para a construção da genealogia do grupo. 

Esses vários artigos de zoologia e botânica, publicados na revista do Museu, 
no período entre 1876 e 1892, revelam que seus autores incorporaram, 
diferentemente, o ideário do darwinismo biológico, ao descreverem e 
interpretarem os fenômenos estudados. A idéia de seleção natural, combinada 
ou não com a presença de um Criador dirigindo o processo evolutivo, assim 
como compreensões variadas sobre como surgiam as adaptações nos organismos, 
nortearam as pesquisas publicadas, e espelham, na verdade, o ecletismo que 
dominou as discussões evolucionistas nas três décadas que se seguiram à 
publicação de A Origem das Espécies, como será discutido posteriormente. 
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Além disso, analisado o conjunto das publicações, nessas áreas de 
conhecimento, ficou patente que os assuntos predominantes nas páginas 

da revista representavam questões significativas para o debate que vinha 

ocorrendo no interior das ciências naturais sacudidas pelo evolucionismo 
pós-Darwin . Chama a atenção o fato de que estudos aplicados, cujos 
conteúdos estavam voltados para questões locais, como os problemas 
agrícolas brasileiros, não tenham sido temas freqüentes na revista do 
Museu. A produção de Nicolau Moreira, por exemplo, dirigida para questões 
práticas, citada anteriormente, não foi publicada nos Archivos , mas em 
periódicos especializados como Revista Agrícola ou O Auxiliador.38 

Essa característica parece se coadunar com o projeto editorial da 
revista, anunciada por Ladislau Netto, de fazer dos Archivos um meio para 
revelar aos 'países estranhos' o 'nosso avanço no estádio da civilização' . 
Isto significou fazer escolhas, privilegiando, nos conteúdos relacionados à 

zoologia e à botânica, assuntos sintonizados com o movimento científico 
que vinha dominando as ciências naturais naquele momento. 

Os Propósitos do Museu e a Produção Científica nas 
Primeiras Décadas da República 

Às vésperas da República, o Museu foi reorganizado nos termos do 
Regulamento de 1888.39 Em essência, houve mudança na organização 
das seções, que, conforme observa Lopes (1997: 159- 160), longe de 
constituir medida burocrática, refletia as mudanças nas concepções 
científicas da época, representando um ajuste às novas especialidades 
que se constituíam e ganhavam espaços no Museu como a antropologia, 

a paleontologia e a embriologia . 
Com efeito, as três especialidades estavam diretamente relacionadas 

com o desenvolvimento das teorias darwinistas. Bowler (1992: 29) sustenta 
que o evolucionismo darwinista contribuiu para a expansão de várias áreas 
de pesquisa que poderiam ser agrupadas em duas grandes categorias: a 

que envolvia os estudos de adaptação, distribuição geográfica e especiação, 
campos explorados sobretudo pelos naturalistas, e a que se referia à 
reconstrução da história da vida por meio de evidências e provas fornecidas 
pela paleontologia, anatomia e embriologia. Os estudos antropológicos e 
arqueológicos, particularmente os de antropologia física, também se 
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expandiram com o darwinismo, porque, conforme já foi apontado 

anteriormente, dentre outras razões, despertava interesse o estabelecimento 

das origens dos diferentes povos . 

Uma outra mudança significativa foi a substituição dos cursos públicos 

por conferências públicas. De acordo com o novo regulamento, o Museu, a 

partir daquela data, passaria a ministrar sempre que fosse conveniente aos 

interesses da instituição e da ciência "conferências públicas sobre os assuntos 

concernentes à especialidade de cada seção". 40 

A intenção dessa mudança já havia sido registrada em relatório do 

diretor, datado de 1886, dirigido ao ministro da Agricultuni, no qual 

apresentava uma avaliação negativa sobre os cursos públicos que tanto 

defendera em anos anteriores. Ladislau Netto afirmou que os cursos 

públicos eram, "de todos os ramos de serviço do Museu, o menos útil e o 

mais dispensável, quer para o proveito desta repartição, quer em benefício 

do público". Continuando sua argumentação, deixou entrever que os cursos 

não tiveram a freqüência esperada, ao observar que "o país não tem ainda 

o paladar preparado para estes apreendimentos cotidianos, não obrigados 

por matrícula ou por inscrição regulamentar adstrita a exames do respectivo 

aproveitamento no fim do ano escolar". Na conclusão de suas considerações, 

deixou claro que o assunto, "na próxima reforma do Museu Nacional", 

poderia ser "estudado com aplicação à natureza e às circunstâncias desta 

instituição". 41 Em sua avaliação, obviamente, não chegou a cogitar a 

possibilidade de que os cursos pudessem ter sido desinteressantes ao público 

para o qual eram dirigidos que, aliás, era bastante diversificadoY 

Não foi, por acaso, então, que essa reforma retirou dos propósitos da 

instituição a função de 'ensino das ciências físicas e naturais', que constava 

do Regulamento de 1876,43 mantendo apenas o objetivo de "o estudo da 

História Natural, particularmente do Brasil, cujas produções deverá coligir 

e conservar sob sua guarda, devidamente classificadas de modo a serem 

expostas ao público" (Regulamento de 1888: 523). 

Com o advento da República, duas outras reformas, que introduziram 

várias modificações administrativas, ocorreram ainda sob a administração 

de Ladislau Netto, dentre as quais, a obrigatoriedade da assinatura diária 

do ponto, que provocou a demissão dos naturalistas viajantes Fritz' Müller 

e Hermann von Ihering em episódio desgastante, sobretudo para o diretor. 44 

Em relação às finalidades da instituição, permaneciam, basicamente, 

as mesmas, exceto a abrangência dos estudos de história natural que 
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deveriam se tornar extensivos ao globo, com especial atenção ao Brasil. 
Lopes (1997: 162) avalia essa mudança corno expressão do reforço de 
um modelo de museu metropolitano e universal, modelo este, considerado 
a vocação da instituição. 

Efetivamente, a divisão em quatro grandes seções, abrangendo várias 
áreas de conhecimento; a organização de coleções, que não se restringiam a 
representantes da natureza do Brasil;45 e o desenvolvimento de pesquisas, 
várias das quais sobre ternas similares aos dos grandes museus europeus, 
apontam para esse modelo que, em linhas gerais, assim permaneceu por quase 
toda a administração seguinte à de Ladislau Netto.46 Havia, no entanto, no 
interior da própria instituição, críticas a essa organização. Alípio de Miranda 
Ribeiro, da seção de zoologia, julgava-a anacrônica em texto escrito em 1916; 
na sua avaliação, não havia razão para sustentar um "museu complexo", em 
urna época do "domínio da especialidade" e propôs a dissociação "dos quatro 
museus concentrados nesta casa" (Ribeiro, 1945: 61), referindo-se às seções 
de geologia, botânica, zoologia e antropologia. 

Os anos iniciais da República foram, para o Museu, um período 
bastante tumultuado não só pela saída de vários pesquisadores, mas 
também pela saída definitiva do próprio Ladislau Netto, em dezembro de 
1893. Para substituí-lo, foi nomeado Domingos José Freire, professor 
aposentado de Química da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que 
permaneceu no cargo até janeiro de 18 9 5. 

Freire, bacteriologista, destacou-se, no final do século XIX, por ter 
descrito o micróbio que julgava ser o causador da febre amarela e 
desenvolvido urna vacina com a qual acreditava poder cornbatê-la. 47 

Dirigindo o Museu por curto período, não publicou nenhum trabalho nos 
Archivos e recebeu, de seu sucessor no cargo, a dura crítica de que "durante 
o tempo em que esteve em exercício, limitou a sua tarefa a assinar o 
expediente" (Lacerda, 1905: 68). 

Lacerda assumiu em 1895 e dirigiu a instituição durante mais de 20 
anos, até agosto de 1915. Nessa administração, também aconteceram várias 
mudanças; é bastante nítida a orientação crescentemente voltada para 
atividades experimentais, representada pela instalação de laboratórios, corno 
resposta às exigências de estudos aplicados que cresceram, sobretudo, no 
início do século, dirigidos para as questões de saúde e higiene da população 
ou mesmo as pragas agrícolas. 

Lacerda deixou explícito o valor que atribuía aos estudos 
experimentais e aplicados, ao afirmar que 
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modernamente a missão dos museus não está reduzida, como outrora, a 
ser um simples repositório de objetos interessantes expostos às vistas do 
público, que nem sempre sabe tirar reais vantagens para a sua instrução, 
de um exame perfunctório de tais objetos. O seu campo de ação é mais 
amplo, por isso que nele se inclui hoje a parte investigável da ciência, a 
pesquisa experimental, exercitada ao lado da sistematização, da coordena
ção e da classificação dos espécimes naturais e das coleções. Não se conhece 
hoje um bom museu de história natural que não tenha laboratórios, e onde 
não se estudem questões de biologia com todos os recursos técnicos da 
ciência moderna. (1905 : 72) 

Durante os anos da administração Lacerda, em harmonia com os 

preceitos preconizados por ele, foram instalados o Laboratório de biologia, 

especializado em bacteriologia; de química vegetal; de entomologia e de 

fitopatologia, destinados a tratar dos problemas da produção agrícola; e o 

de química geral, dedicado à análise de adubos, terras, rochas e minerais. 

Todos, portanto, diretamente relacionado~ com questões de interesse econômico. 

Nesse período, foram publicados nove volumes da revista Archivos, 
contendo 50 trabalhos das mesmas áreas de conhecimento, já constantes 

nas publicações anteriores, exceto pela inclusão de alguns artigos referentes 

à bacteriologia, como se pode constatar na Tabela 2. 

Tabela 2 - Número de trabalhos publicados nos AMN, por tema e por volume. 

Brasil - 1895-1915 

Vol./ Área de IX X XI XII XIII XIV XV XVI TOTAL 

conhecimento (1876) (18 79) (1878) (1876) (1876) (1876) (1876) (1876) 

Zoologia 04 03 os 19(34%) 

Fisiologia 01 02 02 01 06(11%) 

Arqueologia 04 04 01 09(16%) 

Paleontologia 01 01(2%) 

Botânica 01 01 02(4%) 

Geologia 01 04 02 07(12%) 

Antropologia 02 02 03 07(12%) 

Outros* 01 01 03 05(9%) 

TOTAL 10 13 11 08 01 04 01 08 56 

* Incluem-se nessa categoria, os editoriais, prefácios, necrológios e relatórios. 
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A análise global dos assuntos tratados revela que a metade dos 
trabalhos concentrou-se na área zoológica, com estudos da fauna brasileira; 
a outra metade distribuiu-se pelos demais temas, com poucos artigos em 
cada um deles . Há pesquisas sobre fósseis, flora, cultura indígena, 
formações geológicas e doenças, todas referentes ao Brasil. 

Alguns deslocamentos de interesse podem ser observados, quando se 
compara, nas Tabelas 1 e 2, a freqüência de estudos em determinadas 
áreas nos dois períodos . Na administração Ladislau Netto, os trabalhos de 
antropologia, arqueologia, geologia e fisiologia somados representavam 
cerca de 50% do total das publicações . Na administração Làcerda, essa 
cifra baixou para 18%. 

Em parte, essa alteração pode ser justificada pela mudança de interesse 
do próprio Lacerda, que passou a privilegiar a bacteriologia em suas 
pesquisas. Nesse período, o novo diretor do Museu publicou quatro trabalhos 
sobre esse tema, referentes à febre amarela e ao beribéri, dois de fisiologia 
e nenhum de antropologia. Lacerda foi um dos que mais contribuiu com 
publicações nessas duas últimas áreas, nos anos anteriores. Dos sete 
trabalhos relacionados à antropologia, publicados entre 1876-1892, quatro 
são de sua autoria, além do resumo do curso de antropologia é todos os 
seis de fisiologia. 4s 

Vários dos assuntos investigados nessa fase eram similares aos 
desenvolvidos por grandes Museus de História Natural europeus, não por 
simples coincidência, mas como parte do programa de trabalho estabelecido 
por Lacerda. Como ele próprio levantou, no Museu de Paris, Claude Bernard 
trabalhou com fisiologia vegetal e animal e pesquisou a ação de substâncias 
venenosas, como o curare; mais recentemente, assinalava, Physalix e 
Bertrand estavam estudando a natureza e a ação dos venenos de cobras. No 
Museu Britânico, lembrou, foram realizados estudos de fisiologia e histologia 
de peixes elétricos, animais fosforescentes e plantas carnívoras, e estavam 
sendo iniciados estudos sobre a biologia do mosquito. Com essa síntese, 
concluiu serem esses temas "parte integrante e essencial do programa dos 
museus mais bem organizados do mundo", e o Museu do Rio de Janeiro não 
deveria constituir "exceção a essa regra" (Lacerda, 1905: 72). 

De fato, alguns assuntos citados reaparecem nas publicações dos 
Archivos, como os estudos de fisiologia sobre o curare e plantas venenosas; 
estudos das adaptações de plantas carnívoras e alguns trabalhos descritivos 
sobre dípteros parasitas, ordem de insetos que reúne moscas e mosquitos, 
transmissores de diversas doenças. 49 
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Em relação à bacteriologia, como é de amplo conhecimento, no início 
do século XX no Brasil, os conteúdos dessa área eram requeridos para 
fundamentar e implementar as propostas de mod~'Tnização dos centros 
urbanos, que previam, entre outros aspectos, o combate às epidemias . O 
Museu se envolveu, ainda que timidamente, em pesquisas sobre a febre 
amarela, tentando identificar seu agente causador. 

Lacerda publicou três estudos, 50 todos com base em atividades de 
observação e experimento, nos quais descreveu um micróbio associado à 
doença, diferente do que foi encontrado por Domingos Freire. Identificou-o 
como o agente causador da febre amarela e, desse modo, tanto quanto 
Freire, contrariou as conclusões, elaboradas pela Comissão Americana 
em Havana (1900) e pela Comissão Francesa no Rio de Janeiro (1901-
1905), de que o micróbio da febre amarela não era visível com os recursos 
de que dispunham. Lacerda publicou ainda um outro trabalho51 em que 
apresentou suas observações sobre o microrganismo que identificou como 
responsável pelo beribéri. 

O paradigma da 'era pasteuriana', de acordo com o qual as doenças 
eram, em geral, causadas por um agente biológico, dominava o meio 
científico naquele momento, e Lacerda, como a maioria dos pesquisadores 
da época, passou a procurar e 'encontrou' os microrganismos que estariam, 
respectivamente, causando a febre amarela e o beribéri. 

Em ambos os casos, o diretor do Museu Nacional estava convicto de 
que a primazia da descoberta do agente causador lhe seria em breve 
atribuída. No final de seu trabalho, em que julgou ter definitivamente 
descrito o agente causador da febre amarela, Lacerda declarou: 

O micróbio da febre amarela está finalmente descoberto. 
E se porventura deve resultar daí uma glória para o país da América em que 
essa importante descoberta realizou-se, essa glória ninguém poderá 
doravante disputar ao Brasil. (AMN, 1909: 214) 

Em relação ao beribéri, afirmação semelhante constou do final do 
trabalho, embora a convicção sobre o acerto de seu achado ainda não 
estivesse tão consolidada. Deixou registrada sua expectativa: 

Se, como espero, depois de divulgada em outros centros científicos a desco
berta feita agorp. no Brasil for ela por outros pesquisadores confirmada, a 
glória desse fato caberá ao nosso país e dela muito naturalmente 
comparticipará esta ilustre Associação de médicos, cujos esforços tenham 
convergido para o mesmo fim. (AMN, 1909: 250) 
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Trabalhos posteriores, no entanto, mostraram que os organismos, 
descritos por Lacerda, não tinham relação com as doenças. A febre amarela, 
por ser provocada por um vírus, de fato não poderia ter seu agente 
visualizado com as técnicas disponíveis na época, e o beribéri, doença 
decorrente da falta de vitamina B

1 
no indivíduo, não está associado a 

nenhum tipo de microrganismo. 
Benchimol (1999), no entanto, chama atenção para a particularidade 

das convicções de Lacerda que insistia no caráter polimórfico do germe 
responsável pela febre amarela, isto é, que o micróbio se apresentava sob 
diferentes formas, dependendo da fase de vida em que se encontrava e do 
ambiente. O polimorfismo do germe associado à febre amarela era o principal 
argumento de Lacerda para contraditar as conclusões das comissões que 
proclamavam a invisibilidade desse micróbio . No sangue, informava o 
pesquisador do museu Nacional, a "forma de tórula" era pouco visível; já 
no fígado, quando assumia a "forma de células redondas", com "brilho 
opalino",. era perfeitamente observável (AMN, 1907: 7-8) . 

As concepções sobre a fluidez das formas microbianas tiveram seu 
auge entre 1865 e 18 75, lembra Benchimol, mas mantiveram sua 
relevância "como objeto de pesquisa, associado às idéias darwinistas e aos 
estudos de hereditariedade que começaram a ganhar vulto em fins do século 
XIX" (1999 : 195, 197) . 

O polimorfismo, no limite, significava uma espécie de organismo se 
transformando em outro, já que os defensores dessa propriedade dos seres 
vivos admitiam que fermentos e bactérias se alternavam na forma, ou 
seja, certos fungos podiam aparecer como bactérias, por exemplo. O meio 
era determinante para favorecer o surgimento de uma ou outra forma . No 
caso da febre amarela, o micróbio variava sua forma, caso o meio fosse 
líquido (sangue) ou sólido (tecidos). 

Benchimol adverte, com justeza, que o alinhamento de Lacerda com 
o polimorfismo, que o levou a acreditar que determinado fungo seria o 
causador da febre amarela, é expressão de seu antifixismo . Na sua 
avaliação, o diretor do Museu Nacional "teve atuação marcante nas duas 
vertentes do antifixismo, aquela que dissolvia fronteiras taxionômicas 
no mundo microscópico, e a que sopesava os efeitos da interação das 
raças no mundo macroscópico" (1999 : 199). 

A raiz desse antifixismo de Lacerda no que diz respeito aos fatos 
biológicos parece estar na sua identificação com os preceitos teóricos de 
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Claude Bernard, de quem era, conforme suas próprias palavras, "um fanático 
admirador", e dizia estar "sempre disposto a ouvir os seus conselhos e a 
pôr em prática os seus preceitos". Declarava ainda, sem inibição: "foi ele 
que me guiou os passos vacilantes nos meus primeiros ensaios sobre a 
febre amarela, e é ainda ele que fortalece o meu espírito e ilumina o meu 
entendimento neste debate" (AMN, 1909: 203). A interpretação do diretor 
do Museu, de que os micróbios da febre amarela tinham forma cambiante, 
dependendo do meio em que se encontravam, era perfeitamente compatível 
com a perspectiva de Claude Bernard de que o organismo interagia com o 
meio, e o tipo de interação dependia do nível de organização do ser vivo. 

A fisiologia bernardiana, por sua vez, na visão de Conry (1974: 3 70), 
facilitou o encaminhamento do evolucionismo na França, para a vertente 
lamarquista que via o organismo como um sistema integrado capaz de se 
auto-ajustar às oscilações do meio. Lacerda estava, sem dúvida, próximo 
dessa convicção. 

Ç)s estudos de Lacerda sobre o curare e plantas venenosas seguiram, 
conforme suas palavras, "estritamente as linhas que em estudos 
semelhantes traçaram Bernard e Vulpian, os dois grandes mestres da 
Fisiologia dos venenos" . Com isto, estava querendo dizer que combinava o 
"método experimental" com a "lógica da indução" (AMN, 1909: V) . 

Na publicação sobre as plantas venenosas, além de discutir o papel 
dos venenos sobre as células dos organismos, Lacerda reservou um espaço 
para tecer considerações sobre como imaginava ser o processo de criação dos 
sábios (os cientistas). "A ciência", argumentou, "são as idéias"; "o fato ou o 
fenômeno não passa de uma impressão recebida pelos nossos sentidos e 
apreciada pelo nosso entendimento" (AMN, 1909: 12). Essa qualidade de 
poder compreender as 'coisas criadas' era atribuída, no entanto, a Deus. 
Darwin é citado como exemplo de "homem dotado pelo Criador de faculdades 
de análise e de generalização extraordinárias" (AMN, 1909: 11). Nessa 
menção a Darwin, Lacerda o descreveu como tendo sido aquele que 

empreendeu a mais vasta síntese, que até hoje, a inteligência humana 
conseguiu realizar: a síntese da criação no grande reino dos animais. Ele 
desenrolou a cadeia da sucessão das espécies, durante um lapso de tempo 
incalculável, preenchendo as lacunas que a ação do tempo havia nelas 
produzido, e assim mostrou os pontos de ligação do homem com toda a 
série animal. (AMN, 1 909: 11) 

75 



A Recepção do Darwinismo no Brasil 

Nesse parágrafo, Lacerda, parece aceitar a incorporação do ser humano 
na cadeia evolutiva do reino animal. Em seu texto, publicado em 1905, 
deixava explícito que "a hipótese da origem simiana do homem" tinha "a 

seu favor numerosos fatos anatômicos e embriológicos", mas, ao mesmo 
tempo, contrapunha que "nem esses fatos, por mais sugestivos que eles 
pareçam, nem as considerações de outra ordem, que se tem querido fazer 
valer na comprovação dessa hipótese, esclarecem as dúvidas que a tal respeito 
atormentam o espírito de muitos zoólogos" (Lacerda, 1905: 93-94) . 

A forma de apreciar essa concepção darwinista é coerente com seu 
modo de compreender a ciência, que só poderia ser a "ciência concreta, dos 
fatos provados e das demonstrações experimentais", e, por isso mesmo, 
limitada em seu alcance (AMN, 1909: 12). Ainda no texto sobre as plantas 
venenosas, afirmava, 

as causas primeiras, inacessíveis aos nossos meios de investigação, estão fora 
da órbita da ciência ( ... ) a interrogação porque, referindo-se à razão primeira 
das coisas, é uma palavra surda-muda, que nada pode dizer nem ensinar. 
Como, de que modo, ou por que forma , eis a única-interrogação que à ciência é 
permitido fazer, analisando os fatos. (AMN, 1909: 13- Grifas do autor) 

Também nesse aspecto, Lacerda se aproximava de seu mestre Claude 
Bernard que, de modo semelhante, assim se posicionava: "eu ignoro as 
causas finais porque eu ignoro a causa inicial ( ... ) eu me privo de ambas" 
(Bernard apud Stebbins, 1988: 135) . 

Atendo-me aos trabalhos de zoologia e botânica, constatei que o Museu 
Nacional, além dos assuntos que constavam dos programas de pesquisa de 
grandes museus internacionais, investigou também alguns outros como a 
biologia de crustáceos; vermes oligoquetas (as minhocas); peixes e plantas 
ornamentais (as orquídeas). É interessante lembrar que vermes oligoquetas, 
orquídeas e plantas insetívoras foram objeto de pesquisa de Darwin, embora 
os trabalhos do Museu tenham explorado aspectos diferentes dos enfocados 
pelo naturalista inglês, que, como já foi apontado, estava tentando esclarecer 
os mecanismos geradores das variações nos seres vivos.52 

Do conjunto dos textos, os de Alípio de Miranda Ribeiro, pesquisador 

do Museu desde 1894, são os que mais explicitamente referenciam-se em 
idéias evolucionistas. 53 Foi o pesquisador que mais publicou na revista, no 
período considerado: dentre os 24 títulos de zoologia, 16 são de sua autoria. 
Dedicou-se a estudos de classificação animal, dentre os quais há 7 extensos 
trabalhos sobre peixes brasileiros. 
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Em obra escrita em 1918, comemorativa do centenário do Museu, 
Miranda Ribeiro explicitou sua filiação teórica, destacando, primeiramente, 
o impacto que julgava terem tido as idéias evolucionistas sobre a zoologia. 
Na sua compreensão, desde "esse notável acontecimento na história da 
Biologia", que foi a publicação de A Origem das Espécies, 

estava morta a definição de espécie, mas não o estava a luta pelo processo 
da evolução nem da origem. Partidários e contrários exigiam as provas 
- as séries demonstrativas dos elos da cadeia da evolução. Era natural que 
dessa procura constante das relações de parentesco d'uma espécie para 
outra e das variações de cada espécie, os museus entrassem numa· nova 
fase mais propriamente filosófica, ao passo que o acúmulo dessas provas 
ia gradativamente ligando, entre si, os fatos até então incompreendidos . 
(Ribeiro, 1919: 53) 

Com clareza, Miranda Ribeiro reconhecia as contribuições do 
pensamento evolutivo para o desenvolvimento da ciência zoológica. 
Reservou, nesse mesmo texto, vários parágrafos para exemplificar, com 
achados das últimas décadas, de que forma, "olhando as formas vivas", se 
poderia "constituir a série dos seres animados." (1919: 54) Assim, 
relembrou os estudos que levaram à descrição de animais intermediários 
ou de fósseis, ambos peças fundamentais que vinham permitindo o trabalho 
de reconstrução da filogenia dos grandes grupos. 

Sua adesão às teses recapitulacionistas de Haeckel e de Müller foi 
ainda reafirmada, ao declarar que 

a zoologia estabelecera que todos os seres vivos descendiam um dos outros, 
numa dicotomização constante e que a espécie variava nessa descendência 
transmitindo e abolindo caracteres de acordo com a função . A lógica exigia 
uma síntese dessa análise: e isso foi o que realizou Fritz Müller em 1864 
com a publicação de Für Darwin onde fundamentou a lei ontogenética. 'O 
desenvolvimento dos animais é uma recapitulação abreviada da sua histó
ria evolutiva"'. (Ribeiro, 1919: 57) 

Miranda Ribeiro, contudo, não se envolveu, especificamente, em 
trabalhos de reconstrução filogenética, como Müller, que pesquisou a 
embriologia de invertebrados, mas realizou estudos de identificação e 
classificação animal baseada em anatomia comparada. Em seus trabalhos 
sobre peixes brasileiros, deixou evidentes suas convicções evolucionistas, 
reforçadas por constantes referências a Haeckel e Thomas Huxley (1825-
1895), estudioso da morfologia animal. 
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O pesquisador traçou os fundamentos de suas atividades de 
identificação da fauna em um de seus artigos (AMN, 1907: 25-108), 
explicitando que as classificações zoológicas visavam a "exprimir o 
desenvolvimento das formas animais no tempo e no espaço". Tal como 
Darwin e Haeckel, portanto, admitia ser a finalidade da classificação revelar 
as afinidades genealógicas. Nesse mesmo texto, reuniu argumentos para 
justificar a razão de ter adotado um certo método de classificação para os 
peixes que não coincidia com o de vários autores consagrados, entre eles, 
Haeckel. O que Miranda Ribeiro pretendeu fazer, nesse trabalho, foi 
estabelecer uma classificação que compatibilizasse os conhecimentos 
zoológicos disponíveis naquele momento sobre a fauna ictiológica com os 
critérios utilizados pela sistemática. 

Em fins do século XIX, foram descritos animais, até então reconhecidos 
como invertebrados (moluscos), mas que apresentavam uma estrutura de 
sustentação - a notocorda -, característica de vertebrados. A partir dessa 
revelação, os naturalistas trataram de descobrir onde situar, na escala zoológica, 
esses organismos considerados 'intermediários'. Haeckel os queria em um 
grupo à parte, mas Miranda Ribeiro defendeu sua inclusão entre os peixes e 
listou uma série de características que, na sua compreensão, permitiam 
qualificá-los como "o tipo mais simples" desse grupo (AMN, 1907: 117). 
Parecia-lhe lógico abrigar em um mesmo grupo os 'intermediários', que 
estariam na origem dos peixes vertebrados, como também os peixes 
pulmonados, considerados os representantes atuais dos ancestrais dos anfibios. 
No entanto, sua ousadia de passar a utilizar critérios próprios de classificação 
acarretou-lhe críticas contundentes, registradas por Mello Leitão (1937: 247) 
e Pinto (1994). 

Em 1907, Miranda Ribeiro também publicou um texto intitulado 
O Porquinho da Índia e a Teoria Genealógica,54 no qual se posicionou a favor 
da tese de que esse animal era capaz de cruzar com a preá, contrariando, 
assim, conforme deixou claro, as conclusões de Haeckel. Havia uma 
controvérsia na época sobre a viabilidade desse cruzamento . Essa 
impossibilidade de cruzamento era utilizada por Haeckel como exemplo de 
especiação a partir de um ancestral comum, isto é, esses dois animais, 
apesar de serem parentes próximos, não conseguiam mais se cruzar e assim 
constituíam uma prova da formação de novas espécies a partir de um 
mesmo ancestral. Miranda Ribeiro foi cauteloso em suas considerações 
para não deixar dúvida sobre o fato de que suas convicções, apesar de se 
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oporem aos argumentos, de nenhuma forma contrariavam os prinC1p10s 
de Haeckel. Assim, para Haeckel, esses dois animais já poderiam ser 
considerados espécies distintas; para Miranda Ribeiro não. Seus argumentos 
para isso foram referenciados na definição de espécie apresentada por 
Darwin, que o citou quatro vezes ao longo do texto. 

A leitura dos trabalhos publicados por Miranda Ribeiro, no período, 
revela que sua perspectiva como pesquisador foi a de um morfologista e, 
como tal, de um estudioso da estrutura dos organismos vivos ou fósseis. 
No entanto, seu referencial era evolucionista, e buscou em suas 
investigações identificar as semelhanças subjacentes entre as espécies e 
estabelecer as ligações reais entre elas por meio de ancestrais comuns. Não 
é perceptível, em suas pesquisas, o interesse em compreender como os 
animais se adaptavam às mudanças em seu ambiente ou a identificação 
de mecanismos de dispersão geográfica. Como lembra Bowler (1996: 144), 
esse desinteresse marca uma importante diferença entre o morfologista e 
o naturalista de campo. De fato, dois importantes zoólogos do Museu 
Nacional, Müller e Miranda Ribeiro tiveram contribuições totalmente 
distintas. Enquanto, como se viu, o primeiro se empenhou em compreender 
o surgimento e o significado das adaptações dos seres vivos, o naturalista 
brasileiro foi um estudioso da forma animal, centrando seu trabalho na 
descrição e classificação das espécies. 

Os trabalhos de Lacerda e de Miranda Ribeiro foram representativos 
do projeto do Museu do início do século, expresso pelo diretor, para quem a 
instituição "ao lado da sistematização dos espécimes naturais" realizaria 
a "pesquisa experimental" (Lacerda, 1905: 72). 

No conjunto dos textos analisados e publicados nos Archivos, a 
influência mais nítida foi a do evolucionismo haeckeliano nos estudos de 
Alípio de Miranda Ribeiro. Em Lacerda, o evolucionismo veio apenas salpicar 
seus estudos bacteriológicos e fisiológicos, cuja marca real é da ciência 
positiva de Claude Bernard. Essa diferença no período Ladislau Netto, no 
qual as discussões evolucionistas foram mais nítidas e diversificadas, 
provavelmente está relacionada não só aos diferentes propósitos da 
instituição, de uma época e de outra, implementados, respectivamente, 
por cientistas cujas perspectivas teóricas eram claramente diversas, mas 
também à própria fase em que se encontrava o debate sobre o tema entre 
os cientistas como ficará evidente na discussão a seguir. 
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Os Significados do Darwinismo na Virada do Século 
e os Naturalistas Brasileiros 

No final do século XIX e início do XX, os referenciais do evolucionismo, 

particularmente do haeckelismo e do darwinismo biológico, nortearam os 

trabalhos do Museu Nacional, ainda que se percebam adesões diferenciadas 

às concepções de Darwin. É preciso ressaltar, no entanto, conforme mostram 

Mayr (1991) e Bowler (1992) que, nos anos subseqüentes à publicação de 

A Origem das Espécies, a aceitação das idéias de Darwin foi, geralmente, parcial 

também por cientistas da França, Inglaterra, Alemanha e dos Estados Unidos. 

Mayr (1991) avalia que as divergências decorreram do fato de que o 

darwinismo nunca constituiu uma teoria monolítica, uma entidade 

unitária, de modo que os leitores da obra de Darwin rejeitaram as concepções 

que julgaram conflitantes com suas convicções e adotaram aquelas com 

as quais se identificavam. As idéias de que o mundo vivo não era fixo55 e 

de que os organismos descendiam de um ancestral comum e se 

transformavam continuamente foram aceitas de forma mais generalizada, 

pelo menos entre os biólogos56 (Coleman, 1977; Mayr, 1982, 1991 ; Bowler, 

1996). A unanimidade, portanto, construiu-se em torno da idéia geral de 

evolução - inconstância das espécies e descendência com modificação. 

Entretanto, a compreensão sobre o processo por meio do qual ocorria a 

transformação não foi consensual. 

A idéia de seleção natural, por exemplo, foi amplamente recusada e 

havia mais de uma razão para rejeitá-la. Uma importante fonte de objeção 

vinha do fato de que ela era entendida como uma explicação materialista, 

isto é, natural, para a diversidade do mundo orgânico e, em princípio, 

prescindia da idéia de Deus. Aceitar a mutabilidade do mundo vivo, 

reinterpretando a Criação especial, a partir das evidências extraídas da 

natureza e apresentadas na Origem das Espécies, não foi tão difícil quanto 

eliminar o desígnio divino das transformações orgânicas e substituí-lo por 

um processo não teleológico, que não opera a partir de um plano pré

fixado, mas apenas orienta a evolução de modo a garantir a adaptação dos 

organismos ao meio cambiante. 

Dessa forma, a seleção era interpretada como um mecanismo que 

não dava oportunidade aos seres vivos de exercerem um papel ativo no 

direcionamento do curso da evolução e, tampouco, de reagir às mudanças 

do ambiente, já que as formas não-adaptativas seriam eliminadas.57 Nessas 
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circunstâncias, mostrava-se, ao mesmo tempo, inconciliável com qualquer 

ação divina e conflitante com a visão teleológica do mundo. Com isso, 

noções caras ao século XIX, como progresso e aperfeiçoamento, perdiam 

força nas explicações sobre as transformações do mundo vivo e de sua 

história. Conseqüentemente, como assinala Mayr (1991: 94 ), a seleção 

natural foi, das formulações darwinistas, a mais rejeitada, não só pelo 

público leigo, mas também pelos filósofos, teólogos e os próprios biólogos. 

O fato de o próprio Darwin admitir, embora com pesos diferentes, tanto 

a seleção natural de variações espontâneas, de causas ignoradas, quanto a 

idéia consagrada por Lamarck de herança de variações adquiridas pelo uso ou 

desuso de partes do organismo, permitiu, numa primeira fase de divulgação 

das idéias darwinistas, uma certa flexibilidade na adesão a elas. O mecanismo 

lamarquista dava oportunidade aos seres vivos de exercerem um papel ativo 

no direcionamento do curso da evolução, em vez de eliminar as formas não

adaptativas, produzidas pela variação espontânea (como na concepção 

darwinista). Essa visão correspondia mais perfeitamente à ideologia liberal 

que dominava o momento, pois não tirava do indivíduo o poder de se adaptar 

ao meio ambiente e a capacidade de dar respostas às exigências deste.58 Assim, 

os que concebiam a evolução dos organismos como um processo mais 

intencional privilegiavam a idéia lamarquista sem, com isso, se caracterizar, 

nessas primeiras décadas pós Origem, uma clara oposição a Darwin. 

No Brasil, durante as décadas de 70 e 80 do século XIX, encontram-se 

ecos dessa fase inicial da expansão do evolucionismo darwinista na atuação 

do Museu Nacional. Como o diretor da instituição afirmou, o Museu estava 

"eficazmente iniciado nas mais elevadas cogitações da filosofia evolucionista" 

(AMN, 1879: 107), e não há evidência, nos trabalhos de zoologia e botânica, 

de qualquer resistência à idéia geral de evolução, e a própria divisão e 

organização das seções sofreu o impacto das idéias evolucionistas. 

No conjunto dos textos científicos publicados na revista, todavia, como 

já mostrado, é perceptível um certo ecletismo na compreensão dos fenômenos 

tratados . Nos Archivos, apareceram explicitamente nos textos de Ladislau 

Netto, ou apenas esboçadas em Nicolau Moreira, concepções que atribuíam 

ao meio ambiente um papel essencial no surgimento de modificações nos 

organismos, cujo sentido era sempre o de aperfeiçoar os indivíduos. Essa 

visão teleológica do mundo natural tinha tanto espaço na revista quanto a 

perspectiva oposta de Fritz Müller que admitia a possibilidade de as variações 

poderem surgir espontaneamente (sem causa conhecida). 
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Convicções à primeira vista contraditórias convivendo na mesma 
instituição não representam uma condição peculiar da atividade científica 
no Brasil, mas apenas reiteram a percepção dos historiadores da ciência de 
que era sobretudo a idéia geral de evolução e não os mecanismos apresentados 
por Darwin que estavam sendo amplamente aceitos e era isto que contava. 
Para além desse fato, o próprio trabalho do naturalista inglês, como já foi 
apontado, também permitia essa flexibilidade nas interpretações. 

As idéias lamarquistas possibilitavam com mais facilidade conciliar 
o evolucionismo com a existência de Deus, orientando o processo de 
transformação. Ladislau Netto não negava a ocorrência da seleção natural, 
compreendendo-a, da mesma forma que Haeckel, como um processo, que 
permitia a manutenção dos indivíduos mais aptos, originários do esforço 
que realizavam para se adaptarem ao meio ambiente. Essa capacidade de 
aperfeiçoamento dos seres vivos, entretanto, era concedida pelo Criador59 

que dirigia, em última instância, todo o processo evolutivo. Tal visão já se 
distancia de Haeckel, que era ateu, e pode se aproximar do evolucionismo 
teísta dos anos iniciais de expansão das idéias de Darwin. De acordo com 
Bowler (1992: 7), essa tendência foi representada por cientistas, que, devido 
a fortes convicções religiosas, aceitavam as transformações do mundo 
natural, mas não abriam mão de compreendê-las como sendo dirigidas 
pelo desejo do Criador. 

Se as idéias evolucionistas de Ladislau Netto, por um lado, permitiam 
conciliar ciência e religião, por outro, favoreciam um posicionamento mais 
otimista quanto ao futuro da humanidade e, por conseguinte, da nação 
brasileira composta de um povo miscigenado e marcado, de acordo com as 
teorias da época, pela inferioridade racial. Partilhava a concepção que 
interpretava a espécie humana como diversificada em raças com valor 
adaptativo muito diferente, o que permitia hierarquizá-las. Ao discutir o 
desenvolvimento da espécie humana, observou que "a raça indo-germânica" 
havia conseguido "a mais alta expressão do aperfeiçoamento humano", e 
completou suas considerações, advertindo que "existe mais diferença entre 
os mais cultos e mais belos tipos desta raça comparados com os mais 
imperfeitos e bestiais indivíduos humanos, do que entre estes últimos e os 
gorilas e chimpanzés" (Netto, 1882: 149). 

No entanto, esses "bestiais indivíduos humanos" poderiam, de acordo 
com sua visão, gradativamente, se aproximar dos brancos e se distanciar dos 
demais animais. Considerando o meio como determinante do desenvolvimento 
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das características, no caso dos seres humanos, a socialização, a cultura e a 
educação poderiam realizar essa transformação. Pensando assim, aconselhou: 
"procuremos senhor, por meio da cultura da inteligência e pelo mais amplo 
desenvolvimento das leis sociológicas, romper as cadeias que nos escravizam 
ainda ao resto da criação" (Netto, 1882: 158). 

Ladislau Netto acreditava, com efeito, no papel civilizador da 
educação, tendo sido reconhecido pelo seu biógrafo como um homem de 
ampla visão dos problemas de ensino, pois, já nos anos de 1880 sugeria a 
importância do ensino prático para a verdadeira aprendizagem (Duarte, 
1950: 239). E, como muitos evolucionistas, que, tal como Lamarck, 
privilegiaram o papel do meio ambiente no desenvolvimento das 
características dos seres vivos, incluindo o ser humano, advogou uma 
educação generalizada para todos os níveis sociais .60 

Fritz Müller, diferentemente, via na imigração uma saída para 
melhorar a qualidade cultural do país. A superioridade do povo alemão, 
comparativamente aos habitantes do Brasil, era por ele ressaltada, e o 
deslocamento em massa dos germânicos para cá acabaria, com o tempo, 
por substituir o nacional. Seu desejo era de que a imigração alemã, no sul 
do Brasil, se tornasse "o poder dominante" e afastasse "um dia, de todo, o 
elemento latino decadente"(Müller apud Mello Leitão, 193 7: 311 -312) . 
Essa intolerância com o latino não se chocava com suas convicções sobre 
a seleção natural; ao contrário, acomodava-se no interior de uma visão de 
mundo em que os menos aptos desapareceriam pela interferência dessa lei 
natural e é possível subentender que, no caso, a convivência com os 
alemães, 'mais aptos', eliminaria o 'latino decadente'. 

As opções teóricas de Fritz Müller também se harmonizam com outros 
aspectos de sua vida pessoal. A objeção de muitos evolucionistas à idéia de 
seleção natural, pelo fato de que ela "destronava Deus" / 1 nunca foi 
partilhada pelo naturalista que, desde a juventude, havia abandonado a 
religião cristã. Em sua biografia, 62 consta sua participação nos movimentos 
organizados na Alemanha, em meados da década de 40 do século XIX, 
contra, entre outros fatores, a influência clerical no governo. Quando adveio 
a reação contra os manifestantes, teve de sair do país, vindo, em 1852, 
para a colônia alemã em Santa Catarina. 

A não identificação do naturalista alemão com os preceitos religiosos 
também foi registrada por Hermann von Ihering, diretor do Museu Paulista 
entre 18 94 e 1916, ao escrever o necrológio de Müller. Logo depois de 
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chegar ao Brasil, ele assumiu o cargo de professor de Ciências Naturais no 
Liceu de Florianópolis; contudo, com a admissão dos jesuítas, em 1865, o 
naturalista teve de deixar o cargo e na percepção de Ihering "era natural 
que ali não houvesse mais lugar para um homem das opiniões filosóficas 
de Müller" (Ihering, 1898: 21). 

Os textos de Müller e Ladislau Netto conviveram, nas páginas dos 
Archivos, durante as décadas de 70 e 80 do século XIX, a despeito de suas 
compreensões distintas sobre a evolução dos seres vivos em geral e do ser 
humano em particular. Esse ecletismo está relacionado ao próprio projeto da 
instituição de se manter sintonizada com o movimento científico e isto 
significava discutir os temas emergentes da época. Além disso, os trabalhos 
de Müller, um autêntico darwinista, e de Ladislau Netto, evolucionista que 
combinava a idéia de Deus com a de seleção natural e privilegiava os 
mecanismos lamarquistas como causa das transformações das espécies, podem 
ser compreendidos naquele contexto em que, na difusão das idéias de Darwin, 
predominou uma certa flexibilidade na compreensão sobre quais seriam os 
mecanismos responsáveis pela origem da variabilidade dos organismos. 

Essas décadas, identificadas como as do 'triunfo inicial' das idéias de 
Darwin, foram separadas do momento da ampla aceitação alcançada pela 
moderna teoria evolutiva, já na década de 30 do século XX, por um "interlúdio" 
em que o pensamento antidarwinista dominou o evolucionismo científico 
(Bowler, 1996: 176). Esse 'interlúdio' , também conhecido como os anos do 
'eclipse do darwinismo', 63 iniciou-se por volta de 1890. 

Em meados de 1880, August Weismann (18 34- 1914) iniciou uma 
série de estudos sobre a hereditariedade, em que procurava responder qual 
seria a fonte das variações dos organismos. Em seus trabalhos, o zoólogo 
alemão negou, de modo categórico, a possibilidade de que qualquer alteração 
decorrente dos efeitos do uso ou desuso de partes ou órgãos de um organismo 
pudesse ser transmitida às gerações seguintes . Ao verificar que as células 
germinativas (germe) , responsáveis pela transmissão das qualidades 
hereditárias dos seres vivos, separavam-se em um estágio bem inicial das 
demais células dos tecidos embrionários que iriam constituir outras partes 
do corpo (soma), passou a defender a idéia de que o germe era totalmente 
independente do soma, de modo que as alterações nos tecidos somáticos (do 
corpo) não interferiam no germe, eram transitórias e desapareciam com o 
indivíduo, sem serem transferidas para os descendentes . 
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Tal conclusão eliminava a possibilidade de que mecanismos 

lamarquistas contribuíssem para originar as modificações nos organismos. 

Na concepção de Weismann, as variações resultariam de causas internas e 

não da influência do meio; as novas formas de vida surgiriam de alterações 

ocorridas não nos indivíduos, mas nas "disposições hereditárias" neles 

contidas, ou seja, de acordo com suas palavras, "a seleção natural atua 

sobre as disposições ocultas na célula germinai" (Wismann apud Jacob, 

1983: 222). Ele imaginou que os determinantes hereditários, no interior 

do germe, entrariam em competição pelo alimento e concluiu, "os mais 

vigorosos predominam na transmissão hereditária, o que explicaria a 

variação em um certo sentido" (Weissmann apud Buican, 1990: 80) . 

As teorias de Darwin, agora purgadas dos mecanismos lamarquistas, 

perderam a flexibilidade original e se tornaram, aos olhos de seus críticos, 

mais dogmáticas. O fato é que o autor de A Origem das Espécies, como já 

apontado, nunca desconsiderou a importância da herança dos caracteres 

adquiridos e, em sua obra, Variação dos Animais e Plantas Domésticas (1868), 

apresentou um mecanismo de hereditariedade - a pangênese - compatível 

com as idéias lamarquistas. Aliás, esse texto, como lembra Bowler (1992), 

era freqüentemente mencionado pelos defensores das idéias de Lamarck 

como prova de que Darwin estava se voltando para essas idéias, 

provavelmente por estar cedendo aos argumentos anti-selecionistas nada 

incomuns depois de 1859; nesse trabalho de 1868, havia um capítulo 

inteiramente dedicado a discutir a influência direta das condições 

ambientais sobre o desenvolvimento das variações nos seres vivos . 

O neodarwinismo, 64 designação para a tendência que aceitou a 

exclusividade da seleção para gerir o processo evolutivo, tal como proposto 

por Weismann, na avaliação de Bowler (1989), longe de promover as idéias 

darwinistas, contribuiu para radicalizar as posições dos evolucionistas. 

Aqueles que desejavam preservar um lugar para a herança dos caracteres 

adquiridos no interior do sistema evolutivo sem excluir a seleção natural 

ou os que estavam tendentes a considerar as idéias lamarquistas não como 

complement51 res, mas sim como uma alternativa à seleção natural 

sentiram-se estimulados a explorar essas possibilidades com o 

recrudescimento do debate em torno do evolucionismo darwinista. 

Os trabalhos de Lacerda, do início do século, como já ressaltado, 

mantinham pontos de contato com o lamarquismo e procuravam mostrar 

que o organismo, na tentativa de responder às mudanças do meio, acionava 
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mecanismos internos que o levavam a se modificar. Do mesmo modo, ao 
discutir o processo de transformação do ser humano, Lacerda atribuía uma 
importante função ao ambiente. Em seu trabalho, no qual apresentou 
apreciação e comentários referentes ao 1!! Congresso Universal das Raças, 
ocorrido em Paris, em 1911, enfatizou o papel do meio na própria 
constituição das raças humanas, agora não mais consideradas espécies 
distintas65 e concordou com a 'opinião geral do congresso', de que 

não há raças superiores e inferiores, sim raças adiantadas e atrasadas. 
As diferenças entre as raças no ponto de vista físico, moral e intelectual 
pensa a maioria do Congresso que são devidas às influências do meio físico, 
às condições sociais sob as quais têm vivido as raças atrasadas de outro 
continente. (Lacerda, 1912: 7) 

Na sua percepção, tais diferenças poderiam ser superadas por 
mudanças nas condições externas determinantes das desigualdades . Por 
isso, considerava que uma nação atrasada deveria "forçosamente receber o 
auxílio e a educação da mais adiantada" (1912: 13). 

Lacerda, no entanto, mostrava-se apreensivo quanto ao futuro e, 
nessa mesma publicação, discutiu "a crise futura da humanidade" sobre a 
qual escreveu suas "apreciações teleológicas e sociológicas". Recomendou 
"iluminar a consciência das massas por uma educação severa de costumes, 
dar-lhes uma instrução sólida, que fortaleça o seu espírito", sugeriu "um 
sistema bem organizado de proteção à invalidez, à velhice e à infância 
desvalida" e contrapôs as prescrições da moral cristã à "desesperadora 
sentença darwínica", segundo a qual "os fracos ficam se arrastando pelo 
caminho e sucumbem; os fortes vão por diante e triunfam" (Lacerda, 1912: 
101, 106, 108) e, por fim, advertiu: 

os olhos da Ciência mal chegam a ver a superfície do mundo visível. 
A impressão que temos deste mundo pelos sentidos não corresponde fiel
mente à realidade dele. [Para concluir decepcionado que] apesar de todas 
essas lacunas devidas à imperfeição dos nossos sentidos e à limitação da 
nossa inteligência, o orgulho humano, desprezando os ensinamentos da 
tradição e o reconhecimento da sua ignorância, endeusao Acaso, e faz dele 
o maravilhoso fator de todas as magnificências e grandezas do Universo. 
(1912: 109-110) 

A advertência de Lacerda quanto ao acaso decorre de seu entendimento 
de que o processo orgânico de evolução era teleológico, controlado em 
alguma medida por leis biológicas internas ao organismo, combinadas 
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com a idéia de Deus. Ele exaltava a onipotência de um Deus Criador e 
admitia ser a "Religião irmã gêmea da Ciência", e com isto queria dizer 
que as crenças religiosas deveriam preencher "as lacunas insupríveis da 
ciência". Radicalizou a ponto de reconhecer que a Criação constituía um 
mistério impenetrável e os seres humanos estariam condenados a ignorá-lo 
eternamente, de modo que a ciência deveria ficar "encerrada dentro destes 
limites" e a razão humana não poderia se deixar arrastar "até a loucura de 
querer desvendar os segredos divinos". Para ele, "a verdade é que existem 
uns tantos problemas da ciência abstrata ou filosófica, que devem ser 
considerados insolúveis" (Lacerda, 1905: 137, 138). 

Alípio de Miranda Ribeiro, adepto do recapitulacionismo, também se 
identificava com o lamarquismo. Em conferência realizada no início do 
século XX, como parte dos festejos comemorativos de um século de atuação 
do Museu Nacional, Ribeiro fez um apanhado da produção zoológica da 
instituição. É significativo registrar que, nesse trabalho, o zoólogo do Museu 
Nacional apresentou Lamarck como "o fundador da teoria da variabilidade 
da espécie" e ressaltou a importância de ele ter estabelecido "a influência 
do meio sobre os organismos e a transmissão pela herança de caracteres 
adquiridos". Darwin, de outro modo, foi reconhecido como quem juntou 
"as provas confirmativas da variabilidade da espécie", a partir das quais 
"foram soerguidos os princípios que Lamarck levantara" (Ribeiro, 1919: 
51, 52). A idéia de seleção natural sequer foi mencionada como integrante 
das concepções de Darwin, visto apenas como o "homem genial" que 
"soergueu" os princípios lamarquistas. 

No período ent que o evolucionismo se fragmentou em vertentes que 
pretenderam complementar ou mesmo substituir o darwinismo biológico, 
não houve, entre os cientistas que estavam atuando no Museu Nacional 
destacados para a análise, o surgimento de uma tendência que pudesse ser 
identificada como neodarwinista. A vertente que adotaram tinha em comum 
o fato de que compreendiam o processo orgânico de evolução como teleológico, 
controlado em alguma medida por leis biológicas internas ao organismo, 
combinadas ou não com a idéia de Deus. O mais difícil para esses cientistas 
parece ter sido aceitar a inexistência de um plano na natureza. Nessa medida, 
eram evolucionistas, mas se recusaram a aceitar determinadas convicções 
de Darwin que, efetivamente, constituíam o núcleo original de sua teoria. 
Em sua autobiografia, datada de 18 7 6, Darwin escreveu: 
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já não podemos argumentar, por exemplo, que a bela articulação de uma 
concha bivalve deve ter sido feita pór um ser inteligente, do mesmo modo 
que o homem criou as dobradiças das portas. Parece haver tão pouco pla
nejamento na variabilidade dos seres orgânicos e na ação da seleção natu
ral quanto na direção em que sopra o vento. (Darwin, 2000: 75) 

Conclusões 

As idéias evolucionistas que integraram a vida intelectual brasileira 
desde os anos de 1870, influenciando as teorias sociais, jurídicas e políticas, 
assim como a literatura, também foram difundidas e incorporadas pelos 
naturalistas, sobretudo o darwinismo biológico e o haeckelismo. A produção 
do Museu Nacional é exemplar dessa constatação. 

A leitura dos trabalhos científicos realizados pela instituição e 
publicados em sua revista Archivos, editada desde 1876, mostra que as 
concepções do darwinismo exerceram influência não só na escolha dos temas 
e nas interpretações dos fatos biológicos estudados pelos naturalistas do 
Museu, como também na própria organização institucional. Os pesquisadores 
da época estavam familiarizados com as principais publicações de Darwin e 
Haeckel e com as controvérsias geradas a partir das concepções darwinistas. 
Não há registro de resistência à idéia de que os seres vivos evoluíam; mas a 
adesão às proposições de Darwin era diferenciada, provavelmente em função 
de convicções pessoais, religiosas e filosóficas. Essa diversidade coexistiu 
sem conflito aparente, pois não se encontrou, no âmbito da revista, 
explicitação de divergências entre os autores. 

Em toda a América Latina, não só no Brasil, sempre foi perceptível a 
apropriação, no final século XIX, das idéias darwinistas como 'arma 
ideológica'66 para enfrentar as questões sociais emergentes, mas não ficava 
evidente a influência, nessa região, do evolucionismo, especificamente na 
produção científica. A análise das atividades do Museu Nacional revela que as 
idéias darwinistas também foram incorporadas à cultura brasileira por meio 
das investigações em ciências naturais e, na medida em que o evolucionismo 
respondia aos anseios de modernização, contribuiu para o desenvolvimento 
da própria instituição, assim como para a definição dos objetos de pesquisa. 
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Notas 

11 

12 

Segundo Antônio Paim (19 75: 8), Arthur Orlando "evoluiu do positivismo littreista 
para o monismo haeckeliano". 

Iniciadas em 1873, estenderam-se até 1889. As conferências abordavam temas cultu
rais, políticos e científicos. 

Este termo está sendo utilizado com o mesmo sentido atribuído por Lafuente (1986), 
para quem a atividade científica expressa uma realidade concreta; as idéias científi
cas sempre ocorrem ligadas a homens e instituições; seu estudo faz com que o 
pesquisador se defronte com o problema do tempo e espaço histórico e o obriga a um 
diálogo concreto com as fontes manuscritas e documentais. 

Esse estudo é parte de uma investigação mais ampla que abrange, além das atividades 
do Museu Nacional do Rio de Janeiro, também as do Museu de São Paulo e do Pará, 
todos voltados para as ciências naturais. 

O presente estudo não analisa a totalidade das práticas realizadas pelo Museu, haja 
vista que, além dos trabalhos científicos, a instituição desenvolvia atividades didáti
cas e organizava e expunha coleções de objetos e seres. 

Essa concepção também era aceita por Lamarck, embora não fosse rigorosamente a 
mesma idéia. Para Darwin, a transformação dos seres vivos ocorria de modo gradual, 
por meio do acúmulo de "variações pequenas, sucessivas e favoráveis" e não por "modi
ficações notáveis ou súbitas" surgidas repentinamente e aos saltos (Darwin, s.d.: 443). 

Em A Origem das Espécies, Darwin apresentou a idéia de seleção natural como força 
criativa da evolução; estava ligada a três princípios: a variação, a hereditariedade e a 
luta pela vida, ou seja, as variações são produzidas a cada geração e essas variações são 
herdadas, pelo menos uma parte delas, por seus descendentes; os seres vivos produzem 
mais descendentes do que aqueles que podem sobreviver; os sobreviventes serão aque
les que apresentarem as variações que forem úteis nas suas relações com outros seres, 
com as condições físicas da vida, e que tiverem bom êxito em deixar descendentes. 

Ver Saldafia (1996 :7). 

Ver Pestre (1995: 495). 

Nesse Ministério, o Museu integrou a seção de "Instrução Pública, Obras Públicas, 
Saúde Pública, Polícia Civil e Estabelecimentos de Caridade". Ver Lopes (1997: 91). 

Ver Luz (1985: 37), no final da década de 60 do século XIX, em função da guerra civil 
americana, houve um surto notável da cultura algodoeira no Brasil, que, por sua 
vez, estimulou a indústria têxtil no país. De outro modo, a Guerra do Paraguai 
impulsionou vários setores, como o de produtos químicos, instrumentos óticos e 
náuticos, couros, vidros, entre outros. Além disso, com a queda do preço do café, 
houve desvio de capital da agricultura para a indústria, sobretudo têxtil. 

O termo indústria, segundo os critérios da época, está associado a "toda e qualquer 
forma de atividade humana, independente do grau de beneficiamento, do emprego 
de tecnologia ou das relações sociais subjacentes. Assim, a agricultura ou a criação de 
gado são classificadas como indústrias, e atividades meramente extrativas ou de coleta 
simples de materiais da natureza também o são". "Em suma, o uso do termo indústria 
era praticamente sinônimo de atividade econômica". Ver Jatahi (1997:105, 131). 
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Ver Leão (1869: 19) e Relatório do Museu Nacional- Silva (1871: 5). 

Ver os relatórios de Ladislau Netto enviados ao Ministério da Agricultura referentes 
aos anos de 1870. In: Silva (1871: 5) e Netto (s/ d: 6), nos quais fez enfática defesa dos 
cursos públicos, para os quais pedia verba e espaço físico para a realização. 

Ferreira (1996: 23) discute ser essa uma das funções dos periódicos médicos brasilei
ros do século XIX. Guardadas as devidas especificidades, tal função também pode ser 
verificada nos periódicos do Museu Nacional. 

Ver Regulamento do Museu Nacional. In: AMN (1876: XI) . 

Ver documentos contidos nas Pastas 9-54 Arquivo do Museu Nacional. A título de 
exemplo, menciono as bibliotecas de instituições nacionais, como as Faculdades de 
Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro 11, os consulados de inúmeros 
países estrangeiros; os grandes museus de história natural da Europa, América 
Latina e outras sociedades de pesquisa. 

Para uma discussão pormenorizada sobre esse tema, ver Schwarcz (1995: 43-66) . 

VerAMN, 1876: 37-43; 1879:1-14, 15-18; 1878:33-40,51-88. 

Les morsures des serpents venineux du Brésil et le Permanganate du Potasse. Faits cliniques 
recueillis par le Dr. João Baptista de Lacerda (1882). 

Esse tema, de fato, teve grande repercussão, mas também sofreu muitas críticas 
como as de Couty, que acabaram por abalar de modo irreversível sua relação com 
Lacerda, e as de Ihering, publicadas no primeiro volume da Revista do Museu Paulista 
( 1895: 195-206), questionando os resultados experimentais. 

Em 1875, Darwin publicou um estudo intitulado 1heMovements and Habits ofClimbing Plants. 

Ver, a esse respeito, Mayr (1991: 23). 

Ver Martins (1997). 

Nasceu na Alemanha em 1822 e faleceu em Blumenau em 1897. Estudou matemática 
e ciências naturais em Berlim, obtendo título de doutor em Filosofia, em 1841. Fre
qüentou o curso de medicina entre 1845 e 1848. Em 1852, por motivos políticos, 
migrou para o Brasil, estabelecendo-se em Santa Catarina. 

Datado de 1863, foi publicado, primeiramente, na Alemanha em 1864. Por sugestão 
de Charles Lyell, a tradução inglesa, publicada em 1869, recebeu o título de Facts and 
Arguments for Darwin. Em português, a primeira tradução foi feita por Cryptus, pseu
dônimo do zoólogo do Museu Nacional, Alípio de Miranda Ribeiro e publicada nos 
anos de 1907-1908. Em 1990, foi publicada outra tradução, com base na inglesa, 
denominada Fatos e Argumentos a Favor de Darwin, utilizada neste trabalho. 

Dentro da subclasse das lagostas, lagostins e caranguejos, estudou os crustáceos de 
ordem Amphipoda que têm representantes na água doce e salgada. 

Ver, por exemplo, Haeckel (s.d.) 

"Quase nada me deu tanta satisfação, quando eu estava trabalhando em A origem, 
quanto a explicação da grande diferença entre o embrião e o animal adulto, em 
muitas classes, e da estreita semelhança entre os embriões de uma mesma classe. Ao 
que eu me lembre, as primeiras resenhas de A origem não deram atenção a isso. 
Recordo-me de haver expressado minha surpresa a esse respeito numa carta a Asa 
Gray. Nos últimos anos, vários críticos atribuíram o mérito dessa idéia a Fritz Müller 
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e a Haeckel, que sem dúvida a elaboraram de maneira muito mais completa e, em 
alguns aspectos, mais correta do que a minha. Eu dispunha de material para um 
capitulo inteiro sobre o assunto e deveria ter feito a discussão mais longa, pois está 
claro que não consegui impressionar meus leitores. Aquele que consegue fazê-lo, a 
meu ver, merece todo o crédito"(Darwin, 2000: 108-109). 

Oficio datado de 16 de novembro de 1874, endereçado ao ministro da Agricultura, 
Arq. Nac. !F- 77. 

Sobre insetos: AMN, 1879: 19-24; 25-30; 31-36; 37- 42; 43-46 ; 1878: 1-10; 41 -50; 99-
124; 125-134; 1881: 47-85; sobrecrustáceos:AMN, 1881 : 27-34; 1892: 125-135; 135-
152; 155-175; 179-205;207-220. 

A convergência adaptativa constitui prova da ação da seleção natural sobre os orga
nismos porque é um processo em que espécies distintas, estando sujeitas a pressões 
seletivas similares, no ambiente, acabam por apresentar caracteres semelhantes , 
mesmo tratando-se de organismos sem parentesco. 

Ver, por exemplo, Mayr (1982: 511). 

Todos os Cordados apresentam a notocorda - uma estrutura de sustentação - em 
alguma fase de suas vidas. Os vertebrados apresentam-na apenas na fase embrioná
ria, quando é, então, substituída pela coluna vertebral. 

Nascido em 1859, na Sufça, freqüentou a Universidade e o Instituto Dorhn de pesqui
sas marinhas, em Nápoles. Veio para o Brasil no final de 1884 e aqui permaneceu até 
1907, quando voltou à Sufça. Faleceu em 1917. Foi diretor do Museu Paraense. 
A produção de Nicolau Moreira, dirigida para questões práticas relacionadas aos 
problemas agrícolas brasileiros, não foi publicada nos Archivos, mas em periódicos 
especializados . 

Nascido na Alemanha em 1850, veio para o Brasil, em 1880, e aqui permaneceu até 
1920. Foi diretor do Museu Paulista. 

A Revista Agrícola era órgão de divulgação do Imperial Instituto Fluminense de Agri
cultura e O Auxiliador era editado pela Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. 
Domingues (1995: 220) observa que ambas as instituições "atuaram decisivamente, 
nas últimas décadas do século XIX, no sentido de divulgar conhecimentos científicos, 
visando sanar problemas que surgiam na agricultura". 

O regulamento foi baixado em 25 de abril de 1888. Colleção das Leis do Império do 
Brazil de 1888. 

Ver artigo 11, cap . III do regulamento de 1888. Colleção das Leis do Império do Brazil 
(1888 : 525). 

Arq. Nac., IE7-74. 

Ladislau Netto registrou que os cursos públicos eram "freqüentados por todas as 
classes da sociedade", deixando claro que eram dirigidos "às senhoras, aos estadistas, 
aos médicos, aos advogados, aos jornalistas e a todos enfim que prezam as boas 
letras e as ciências naturais" (AMN, 1878: 185). 

No Regulamento de 1876, no artigo 1° do capitulo I, pode-se ler que "O Museu Nacio
nal é destinado ao estudo da História Natural, particularmente da do Brasil, e ao 
ensino das ciências físicas e naturais, sobretudo em suas aplicações à agricultura, 
indústria e artes". 
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Segundo Lacerda (1905 : 66), "com esse regulamento draconiano Ladislau nada mais fez 
do que acumular em torno de si elementos de subversão, levantando conflitos repetidos 
com os seus subordinados que chegaram até o conhecimento do governo". E, completa, 
"a arma que ele tinha açacalado para sua defesa, deu-lhe também um golpe fundo". 

Cito, por exemplo, a fauna ornitológica da coleção do Museu, descrita por Lacerda 
(1905: 88) - em que representantes de países da América do Sul, da Europa, da Ásia, 
da África e da Austrália estavam "de parceria com as aves brasileiras" - ou mesmo a 
fauna ictiológica, mencionada por Ribeiro (AMN, 1903: 67-109), na qual há peixes do 
Oceano Índico, Mar Vermelho, Polinésia, Austrália, Japão, Canadá, Costas setentrio
nais da Europa para citar alguns hábitats. 

Apenas no regulamento de 1911, foi alterada a abrangência dos estudos estabelecida 
para a instituição. Eliminou a referência à história natural do globo e tornou a 
valorizar os estudos voltados para o Brasil. Ver regulamento que baixou com o 
decreto de 15 de dezembro de 1911. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1912. p.3. 

Seus achados, contudo, foram contestadas por George Sternberg, médico americano 
que presidia a American Health Association. Em relatório, aceito pela comunidade 
científica internacional, incluindo o Instituto Pasteur, julgou fracassadas as tentati
vas dos sul-americanos de isolar o micróbio da febre amarela e de produzir uma 
vacina eficaz. Ver Benchimol (1999) . 

Trabalhos de antropologia publicados em AMN (1876, 1881, 1885) e trabalhos de 
fisiologia publicados em AMN (1876, 1879,1878, 1881). 

Sobre o curare (AMN, 1901: 163-173); sobre plantas venenosas (AMN, 1909: 1-137); 
sobre adaptações de plantas carnívoras (AMN, 1897/ 99: 185-189); sobre dípteros 
parasitas (AMN, 1901: 153-156; 1903: 175-179; 1905: 155-161 ; 1907: 229-238). 

Ver(AMN, 1903: 1-66; 1907: 1-24; 1909: 193-217). 

Ver (AMN, 1909: 219-256). 

O Museu publicou sobre crustáceos (AMN, 1901: 1-151; 1903: 111-118, 119-123, 
187- 190; 1905: 121-145); sobre minhocas (AMN, 1903: 125-136); sobre peixes (AMN, 
1903:67-109; 1905: 147-154; 1907:25-128, 129-212; 1909: 167- 186; 1911: 1-503; 
1915: não paginado.); sobre plantas ornamentais (AMN, 1909: 187-192); insetívoras 
(AMN, 1897/ 99: 185-189). Quanto aos trabalhos de Darwin, cito as seguintes publi
cações: em 1862, trabalho sobre orquídeas- "On the various contrivances by which 
British and foreign orchids are fertilized by insects"; em 1875 , sobre plantas 
insetívoras - "lnsectivorous plants"; em 1881 , sobre minhocas - "The formation of 
vegetable mould through the action of worms". 

As publicações nos Archivos, de Carlos Moreira, zoólogo do Museu, desde 1888, exce
tuando-se os relatórios, que trazem considerações sobre o ambiente, são essencial
mente descritivas das formas animais acrescidas de breves informações sobre o 
hábitat em que poderiam ser encontradas. Sua perspectiva de trabalho parece próxi
ma da prática de Miranda Ribeiro. Há em seus textos, freqüentes referências a Darwin 
(AMN, 1903: 159-168), Müller e Huxley (AMN, 1901: 1-151), mas não encontrei 
evidências suficientes que me permitissem concluir sobre suas reais opções teóricas. 
Do mesmo modo, os três artigos de botânica, publicados no período, não foram 
suficientes para permitir qualquer conclusão quanto aos fundamentos teóricos que 
estariam orientando a elaboração desses textos. 
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Ver (AMN, 1907: 227). 

Essa concepção, evidentemente, não era exclusiva de Darwin. Jean Baptiste Lamarck 
(1744-1829) fora seu defensor várias décadas antes. 

Em especial, botânicos, zoólogos, estudiosos da anatomia comparada, da embriologia 
e paleontologia. 

Nos trabalhos de Herbert Spencer, esse era um ponto importante, como mostra 
Bowler (1996: 169-171). 

Sobre essa discussão, ver Bowler (1989: 246-281; 1996: 167-176). 

Ver (AMN, 1878: 198). 

Gutierrez & Della Rocca (1998) revelam o posicionamento distinto assumido pelos 
evolucionistas mexicanos quanto à educação da população. 

Mayr ( 1982) menciona que os oponentes à seleção natural assim se referiam. 

Ver a apresentação de Nomura no livro de Müller (1990); lhering (1898); Lacerda 
(AMN, 1897-1899: XIV). 

A expressão foi cunhada, nos anos 40, por Julian Huxley, zoólogo, neto de Thomas 
Huxley, para se referir ao período em que muitos biólogos rejeitaram a idéia de 
seleção natural de Darwin. Ver Bowler (1992: 5) . 

Termo criado por George J. Romanes, em 1896. Ver Mayr (1991: 110) . 

Nem sempre Lacerda admitiu a unidade das raças humanas. Ao estudar os crânios 
dos Botocudos, trabalho escrito com Rodrigues Peixoto, declarou , em relação à ori
gem do homem americano: "não temos opinião formada", mas admitiu que, "no 
círculo das hipóteses", "seríamos poligenistas com Agassiz" (AMN, 1876: 75), o que 
implicava reconhecer esses índios como espécie diferente da branca. No entanto, ao 
longo do tempo, deixou de ser poligenista retomou o critério de Buffon para definir 
raça e passou a se opor aos poligenistas, ao reconhecer que os di ferentes grupos 
humanos constituíam raças distintas e não espécies já que eram capazes de se cru
zarem, produzindo descendentes férteis (Lacerda, 1911: 6-7). 

Ver observação de Glick (1989: 72), segundo a qual, na maioria dos países hispânicos, 
não se debateram propriamente os mecanismos biológicos da evolução; nesses paí
ses, as principais idéias darwinistas foram adotadas como arma para as batalhas 
ideológicas que dividiram as elites do século XIX. 
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