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Introdução 

A recepção da teoria de Darwin no Brasil, nas décadas seguintes à 

publicação de A Origem das Espécies (1859), foi controvertida tanto no meio 

científico quanto no meio intelectual. Esta análise sobre o tema prende-se 

principalmente ao debate que se travou no meio científico, pois considera 

que as diferenças refletiam as linhas teóricas que orientavam os trabalhos 

dos cientistas, e estes, como todo o sistema de conhecimento, inseriam-se 

no contexto cultural mais geral do país .1 

Neste artigo são analisadas particularmente as controvérsias que 

surgiram em torno da idéia de evolução, juntamente com a questão da 

origem do homem e a da teoria das raças contidas na teoria da seleção das 

espécies de Darwin, mas que eram também objeto de teorias que orientavam 

ciências, como a antropologia ou a geologia. No Brasil, nas últimas décadas 

do século XIX, tanto o evolucionismo quanto a teoria racial eram eixos 
I 

orientadores das ciências naturais que moldavam o pensamento dos 

intelectuais que idealizavam a nação (como aconteceu em tantas outras). 

O processo de recepção das ciências engendra um complexo de relações, 

que constituem um aspecto não negligenciável do desenvolvimento da produção 

científica. De um lado, ocorre por interação dos processos de racionalidade e 

estilos científicos; de outro, depende das condições de receptividade no meio 

em que se reproduzem (condições estas que podem ser institucionais ou 

político-ideológicas).2 Nesse sentido, verificam-se tais condições dando ênfase 

ao complexo de relações sociais das ciências. 
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No Brasil, desde meados do século XIX, os intelectuais buscavam 
inserir o país, pela construção da sua história, na marcha temporal da 
'civilização' . Porém, do ponto de vista social, esta 'marcha' encontrava 
um empecilho considerável: a escravidão, uma instituição muito combatida. 
Ainda assim, para os teóricos das raças e construtores da civilização 
'nacional', a questão, no século XIX, não foi inserir os negros escravos na 
sociedade, pois estes eram considerados estrangeiros. A questão foi inserir 
os índios nessa construção social do país, pois eles se apresentavam como 
alternativa à mão-de-obra escrava, e, além disso, conheciam o interior do 
país, que se pretendia explorar. A prática e o desenvolvimento das -ciências 
naturais acabariam contribuindo para dar um lugar social a esses grupos 
que estavam na iminência de se tornarem cidadãos. É neste debate ideológico 
que se pode situar a recepção do darwinismo social no Brasil. Porém, o 
darwinismo no Brasil não foi unicamente social; na biologia ele também 
teve repercussão. 

Desde a segunda metade do século XIX, à época em que Darwin 
publicava o seu famoso livro The Origins of Species (1859), as ciências 
naturais desenvolvidas no país passaram a integrar novas áreas que eram 
parte do contexto científico internacional. Foi nessa época que se 
desenvolveram novos ramos das ciências naturais, como a antropologia e 
a geologia, ambas prática e conceitualmente diferentes das velhas etnografia 
e mineralogia, respectivamente. E foram principalmente essas ciências que 
abordaram a questão da evolução, criando partidos e resistências ao 
darwinismo; contudo, não somente nelas o darwinismo foi objeto de debate. 
Na botânica e na zoologia, os efeitos do darwinismo se fizeram sentir, 
embora as conclusões nem sempre fossem a seu favor. 

O Brasil era um país alvo de viagens naturalistas, aliás, como o foi toda 
a América Latina. Da viagem do Beagle e do diálogo entre Bates e Wallace, 
consolidou-se a conhecida teoria darwinista (Ferreira, 1990). Bates e Wallace 
permaneceram vários anos na Amazônia brasileira, colhendo espécies e 
estudando as singularidades e o desenvolvimento naquele meio físico tão 
especial. Darwin passou quatro meses no Brasil em 1832; durante a sua 
viagem à América do Sul, tendo pela primeira vez entrado em contato com a 
floresta tropical, numa passagem do seu diário, escreveu (Darwin, 1890: 9) : 
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Brasil, 29 de fevereiro- O dia passou deliciosamente. Mas 'delícia' é termo 
insuficiente para exprimir as emoções sentidas por um naturalista que, pela 
primeira vez, se viu a sós com a natureza no seio de uma floresta brasileira. 
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Quando da sua passagem pelo Rio de Janeiro, Darwin visitou o Jardim 

Botânico, onde observou que 

cresciam plantas muito conhecidas pela grande utilidade de suas proprie
dades. As folhas da cânfora, da canela e do cravo desprendiam um aroma 
muito delicioso; e a fruta-pão, a jaca e manga disputavam a primazia da 
magnificência da folhagem. A paisagem dos arredores da Bahia quase que 
se caracteriza por estas duas últimas árvores. (Darwin, 1890: 23) 

Apesar de Darwin ter visitado o Jardim Botânico e ter exaltado a 

natureza do país, não fez referências aos naturalistas brasildros nem 

tampouco visitou o Museu Nacional que, à época, já possuía uma exposição 

de história natural aberta ao público. 

Mas o Brasil não foi somente o palco da elaboração da teoria da 

evolução por seleção natural; também foi neste país que nasceu 

imediatatamente um suporte a ela. Aqui surgiu uma das mais importantes 

interpretações da teoria na área da biologia: a de Fritz Müller. O naturalista 

era um imigrante alemão que habitava uma pequena cidade do sul do país 

- Desterro, na província de Santa Catarina. Em 1864, ficou conhecido no 

meio científico internacional pela publicação de um pequeno livro Für 

Darwin, no qual demonstrou, através de estudos embriológicos em 

crustáceos, a teoria de Darwin. 

Müller descobriu a forma larval náuplio3 nos crustáceos superiores 

(malacóstracos), que, anteriormente, era atribuída apenas aos inferiores 

(entomóstracos), mostrando, assim, que durante o estágio embriológico os 

crustáceos superiores passavam primeiramente pelo estágio de larva náuplio; 

comparou os apêndices dos crustáceos, machos e fêmeas, do gênero Tanais, 

demonstrando o dimorfismo sexual; fez estudos sobre respiração aérea de 

crustáceos, bem como comparou a estrutura do coração nos amphipoda e 

isopoda. 4 Neste mesmo trabalho, Müller lançou as bases para a lei da 

biogenética de Ernest Haeckel - a ontogênese recapitula a filogênese -, quando 

afirmou que "No curto período de poucas semanas ou meses, as formas 

cambiantes do embrião e das larvas fazem passar diante de nós uma figura 

mais ou menos exata das transformações sofridas pela espécie no correr dos 

tempos, até atingir o seu estado atual" (Müller apud Castro, 1992: 82). 

A repercussão ao livro de Müller nos círculos científicos alemães e 

ingleses foi imediata, sendo que a sua tradução para o inglês foi sugerida 

pelo próprio Darwin, em 1869. Müller tornou-se amigo e colaborador de 

Darwin, com quem trocava correspondência, abordando seus estudos sobre 
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diferentes grupos de animais e vegetais e a inter-relação entre eles, bem 
como enviava material para estudo (Müller, 1865). 

Fritz Müller, que residia no país desde 1852, produziu a maioria dos seus 
248 trabalhos científicos praticamente isolado do centro científico e cultural do 
Brasil; somente depois de ter se tornado conhecido internacionalmente, que 
passou a ter algum financiamento institucional no país. 

Em 18 7 6, foi contratado como viajante naturalista do Museu 
Nacional, e seu trabalho consistia em enviar material para enriquecer as 
suas coleções. Durante o tempo em que atuou como naturalista do Museu, 
de 1876 a 1891 , Müller publicou nos seus Archivos nada menos do que 17 
trabalhos sobre insetos, crustáceos e fertilização das plantas, todos 
relacionados à teoria darwinista. 5 Apesar da importante produção científica, 
os trabalhos desse pesquisador não obtiveram, no Brasil, o mesmo impacto 
e reconhecimento que alcançaram na Alemanha ou com o próprio Darwin. 
Segundo Roquette-Pinto, diretor do Museu Nacional entre 1926 e 1936, 
isso se deu por ter Müller publicado a maioria dos seus trabalhos em revistas 
científicas, além de terem sido suas observações extremamente 
especializadas no campo da biologia. Segundo Roquette Pinto, Müller era 
"um dos maiores monumentos científicos criados na América do Sul", 
mas "a sua inquebrantável moral, o seu gosto pela ampla liberdade e mesmo 
os seus princípios filosóficos que o levaram a abençoar o cabo do machado; 
tudo isto explica o incidente: Fritz Müller perdeu o emprego em 1891" 
(Roquette-Pinto, 1929: 21). 

Na década de 70, começaram a se esboçar as posições dos brasileiros 
em relação ao darwinismo. E, embora a teoria tivesse defensores no meio 
científico brasileiro, encontrou muitos contestadores. Porém, o mesmo não 
aconteceu em relação à idéia de evolução. Essa idéia ganhou um sentido 
mais amplo no Brasil nessa época e apresentava-se dividida entre o que se 
chamou 'darwinismo' (tido como um sistema de idéias relativo aos 
princípios característicos da evolução entendida por Darwin) e o que foi 
simplesmente evolucionismo. Ao se observar as controvérsias surgidas no 
país sobre a teoria da seleção das espécies, percebe-se que há uma corrente 
contrária, também evolucionista, mas cuja relação teórico-epistemológica 
não pode ser remetida a Darwin. 

100 



Controvérsias Evolucionistas no Brasil do Século XIX 

As Resistências a Darwin 

Do ponto de vista das relações sonms nas ciências, particularmente 

sobre a questão do darwinismo, o Brasil pode ser considerado um país sui 

generis . Além da discreta presença de Fritz Müller, correspondendo-se com os 

grandes da Europa, havia a figura política do Imperador, exercendo um papel 

preponderante nessas relações e também correspondendo-se com vários 

cientistas renomados. 

Pedro II foi um dos únicos governantes a ser eleito para um dos oito 

lugares reservados a sócios estrangeiros na Academia de Ciências de Paris e 

o único brasileiro a ser admitido.6 Ele foi membro da Academia de Paris não 

por sua produção científica, mas pelas discussões que travou com os cientistas 

e também pela 'generosidade' com que financiou inúmeros trabalhos 

científicos. 7 A análise da recepção e da resistência à teoria de Darwin no país 

mostrou uma relação triangular que envolvia a figura política do Imperador, 

além dos cientistas brasileiros (em geral formados na Europa) e os colegas 

europeus, inclusive o próprio Darwin e o seu grande opositor, Quatrefages. 

No tocante à questão do darwinismo ou da oposição a ele, a 

correspodência trocada entre Pedro II e Quatrafages de Bréau revelou-se 

uma fonte importante. Nessa correspondência, que durou do início dos 

anos 70 até a morte de Pedro II, em 1891, observa-se que este sempre 

concordou com as teses antidarwinistas de Quatrefages e mesmo 

incentivou-as, enviando-lhe, por intermédio do Museu Nacional, ossos 

fósseis e materiais indígenas para serem analisados. 8 Em uma de suas 

cartas, o Imperador dizia por exemplo: "A doutrina da evolução é muito 

decepcionante, embora se apóie sobre muitos fatos". 9 

Em outra carta, ele dizia: 

Agradeço-lhe a carta, tão interessante, do dia 29 de dezembro. O estudo da 

geologia é um dos que mais me atraem e gosto muito de ver os fatos constata

dos por autoridades como vós. ( ... ) Acabo de ler a coleção de cartas de meu 

amigo Agassiz, publicadas pela viúva. Que teoria audaciosa, e como ele não 

desejava enganar-se sobre os fatos. Nós conversamos seguidamente sobre 

isto, nas duas vêzes que ele esteve no Rio. ( ... )A questão das origens é um tema 

de discussão, que cu gostaria de conhecer a sua opinião atual, principalmente 

sobre os macacos antropomórficos. Nada me repugna mais do que admitir, 

como hipótese, esta evolução para a espécie humana, mas se são os fatos que 

me faltam, eu temo mesmo dizer, como Gaudry, que seria o "cynoppitecus". 

Hartman acaba de publicar um livro sobre os 'antropomorfóides', mas ele é 

apenas um filósofo de uma escola que eu combaterei sempre os princípios. 10 
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Página do livro da correspondência de Agassiz, lido e anotado por D. Pedro II 
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Fonte: Agassiz (1885). 

Mesmo depois de ter deixado o governo do Brasil, pouco antes de sua 
morte, Pedro II reafirmava suas convicções contra o evolucionismo: "Eu temo 
lhe dizer o quanto a leitura de Van den Ghegn me interessou. Mas eu continuo 
a crer que o primeiro homem não foi negro, nem descendente do macaco. Eu 
repetiria com o autor que vale mais a ignorância cega do que a ilusão da ciência". 11 

As questões sobre a descendência dos homens foram talvez as que 
mais partidarismos criaram, e elas se cruzaram nas discussões com as da 
origem tanto do homem quanto da sociedade e acabaram por buscar 
explicações para diferenças raciais e culturais. No Brasil, os métodos 
utilizados para explicar as diferenças foram basicamente aqueles 
institucionalizados na França pela antropologia craniométrica e 
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antropométrica de Paul Broca e Quatrefages; nesse sentido, foram essas 
teorias que repercutiram e com grande força debateram com a teoria 
darwinista. No Brasil, essa antropologia começou a se desenvolver a partir 
da segunda metade do século XIX, ainda dividida entre a velha etnografia 
e as novas práticas de analisar fósseis e datar a terra e a cultura social. 

Quatrefages, em suas cartas ao Imperador, manifestava grande 
interesse pelo Brasil e pelo que se realizava em suas instituições científicas, 
ao mesmo tempo que discutia com o amigo suas teorias e publicações. 
Assim, por exemplo, numa carta de 18 7 3, depois de perguntar pelos 
trabalhos do Museu Nacional, comentava sobre a publicação dos resultados 
de seus estudos recentes nos quais introduzia a sua teoria das raças: 

É uma craniologia geral aplicada à caracterização das raças humanas . ( ... ) 
Embora ainda pouco avançado, este estudo já deu bons resultados que 
confirmam em todos os pontos as idéias as quais haviam conduzido muitas 
das minhas pesquisas anteriores. Eu espero que seja reconhecido mais e 
mais que os tipos pré-históricos os mais antigos têm ainda representantes 
nas populações atuais; que o desenvolvimento das qualidades e das facul
dades humanas é independente da forma dos crâneos; o crâneo de 
Neanderthal, que alguns antropólogos pensaram que podia pertencer ape
nas a uma espécie de besta bruta e feroz, se encontra não somente entre os 
australianos, mas entre nós, no tempo e no espaço. 12 

O diálogo de Quatrefages com o Imperador foi sempre no sentido de discutir 
as teorias. Pouco tempo depois de ter sido publicado o livro de Quatrefages sobre 
as raças, Pedro li enviou-lhe os fósseis do Brasil para serem analisados, inclusive 
amostras dos que haviam sido descobertos pelo dinamarquês Lund no ano de 
1840, na região do centro-leste chamada Lagoa Santa, província de Minas Gerais. 
Pedro li enviou fósseis também para Vrrchow, na Alemanha, na mesma ocasião. 

Os fósseis de Lund foram um dos pontos fortes da controvérsia 
entre os que professavam o darwinismo e os resistentes à sua aceitação. 
Para Quatrefages, esses fósseis não representavam a antigüidade do 
homem americano, pois eram fósseis bem mais recentes do que seriam 
os do homem de Neandhertal, mas não diferiam culturalmente deste, 
conclusão a que chegara pela craniometria. Isso significava que eles podiam 
ser "comparáveis às bestas brutas e ferozes". 13 Em 1874, Quatrefages pedia 
ao Imperador para ordenar que se realizassem novas expedições nas 
cavernas onde estivera Lund, pois, para ele, Lund havia acred~tado ter 
encontrado ossos humanos contemporâneos de espécies animais fósseis, o 
que ele colocava em dúvida. 
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Sob a mesma perspectiva teórica de Quatrefages situava- se, por 
exemplo, a antropologia dos médicos João Batista de Lacerda e Rodrigues 
Peixoto, ambos do Museu Nacional, a qual mereceu enormes elogios do 
próprio Quatrefages. O trabalho de Lacerda e Peixoto, em 1878, ganhou 
ainda o reconhecimento da comunidade francesa de antropologia, pois, 
nessa ocasião, eles foram homenageados com medalhas na Exposição 
Antropológica de Paris. 14 

Lacerda e Rodrigues Peixoto examinaram os fósseis encontrados por 
Lund e o seu resultado foi publicado no primeiro número dos Archivos do 
Museu Nacional, em 1876.15 Nesse trabalho, Lacerda, que foi mais tarde o 
substituto de Ladislau Netto na direção do Museu Nacional, e Peixoto 
analisaram vários crânios de índios de diversas regiões do país, como São 
Mateus, Ceará etc. e os compararam ao crânio da coleção de Lund. Alguns 
desses crânios foram classificados como sendo de índios botocudos, que os 
autores acreditavam ser os tipos mais primitivos, incluindo aí o tipo Lagoa 
Santa. Sobre o tipo Ceará, que eles comparavam ao crânio encontrado por 
Lund, diziam: "A um crâneo assim constituído deve ter correspondido um 
grau de inferioridade intelectual muito próximo ao dos macacos 
antropomorfos" (Lacerda & Peixoto, 1876: 68). Lacerda e Peixoto chegaram 
a aproximar o homem do macaco, mas não admitiram a relação de 
descendência. Eles explicaram, no seu texto, que entendiam a tradição 
antropológica a partir de 

Retzius, Morton, Prichard, Wagner [que] se dilatou servindo de base para 
os 'moderníssimos' estudos de Broca, Pruner-Brey, Quatrefages, Virchow, 
Topinard e outros, cujos trabalhos mais práticos e cujas vistas mais largas 
tendem hoje a nos dar uma nova face à ciência antropológica. (Lacerda & 
Peixoto, 1876: 47) 

Na conclusão desse trabalho, em que usaram o método craniométrico 
tal como Broca e Quatrefages, Lacerda & Peixoto (18 7 6: 4 7) fizeram algumas 
considerações comparativas, deixando entrever algum princípio 
evolutionista: 
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O predomínio da dolicocefalia nesta série vem trazer mais um argumento 
valioso para provar que o tipo das raças americanas em geral é dolicocéfala; 
por outro lado a existência na série de alguns subdolicocéfalos e de um 
mesaticéfalo parece indicar que o tipo primitivo da raça dos Botocudos tende 
a modificar-se pelo cruzamento com outra raça de tipo diferente, e essa 
presunção é tanto mais bem fundada, quanto vemos aparecer na mesma 
série crânios 'mesorrinios' e 'leptorrinios', o que inculca mistura de raças. 
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E continuam: 

Pela sua pequena capacidade craneana os Botocudos devem ser colocados a 
par dos Neo-Caledonios e dos Australianos, isto é, entre as raças mais notáveis 
pelo seu grau de inferioridade intelectual. As suas aptidões são, com efeito, 
muito limitadas e difícil é fazê-los entrar no caminho da civilização. ( .. . ) 
O crânio fóssil da Lagoa Santa, uma das preciosidades da nossa coleção, 
assemelha-se muito por seus caracteres aos crânios dos Botocudos. O seu 
índice cefálico é representado por 69, 72, indica uma dolicocefalia superior à 
dos patagônios e dos esquimós, as duas raças mais dolicocéfalas do mundo. 
( .. . )o que leva-nos a admitir que no decurso de muitos séculos a raça dos 
Botocudos não tem subido um só grau na escala da intelectualidade; o seu 
ângulo facial de Cloquet é de 67°. É um representante da raça prehistórica, 
contemporânea do cavalo fóssil e outras espécies já extintas. 

E, numa defesa da idéia poligenista, terminam o artigo dizendo: 

Se é verdade que a formação do novo continente precedeu à formação do 
velho mundo, como quer Lund, fundado nas suas observações geológicas 
sobre o 'plateau' central do Brasil, se é exato, como diz Morton, que as 
mesmas crenças, os mesmos costumes, os mesmos ritos e até a mesma 
Hngua se encontram com pequenas diferenças em todos os povos esparsos 
no imenso terrritório da América, não será talvez arrojada a proposição de 
Simonin quando diz que o Indio americano é um produto do solo americano! 
[E, então, concluem:) Seja-nos, pois, lícito declarar que a respeito de tais 
questões não temos opinião formada, e quando no círculo das hipóteses 
prováveis houvéssemos de aceitar alguma, seríamos poligenistas com 
Agassiz. É possível que a América fosse um dos centros da criação e que 
mais tarde povos emigrados da Ásia ou de outros pontos do globo, mais 
próximos, viessem fundir-se com a raça primitiva, produzindo a raça atu
al. Tal é um dos grandes problemas propostos à ciência do presente e que 
talvez a ciência do futuro chegue a demonstrar. (Lacerda & Peixoto, 1876: 74) 

Esse trabalho de Lacerda e Peixoto recebeu comentários favoráveis de 
Quatrefages em Paris. Em uma das sessões da Academia de Ciências de Paris, 
em 1883, Quatrefages disse que estava feliz por elogiar o importante trabalho 
dos dois cientistas brasileiros, pois, conforme a sua teoria, analisavam as 
diferenças entre os crânios dos botocudos, os analisados por Lund e os de 
Maracá, observando que, estes últimos, embora menos dolicocéfalos do 
que os dos botocudos, apresentavam os demais caracteres, demostrando 
estreita identidade entre eles (Quatrefages, 1883) . 

A prática científica de Lacerda e Peixoto estava completamente de acordo 
com a antropologia parisiense. Em um outro trabalho, intitulado "Novos 
estudos antropológicos sobre os botocudos", publicado no sexto volume dos 
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Archivos do Museu Nacional, volume este inteiramente dedicado à Exposição 
Antropológica Brasileira de 1882, Rodrigues Peixoto (1885: 208) reafirmava 
a mesma orientação teórico-epistemológica: "Os processos seguidos por nós 
são os da escola francesa, recomendados por Broca nas suas 'Instruções'". 

Neste mesmo sexto volume do Archivos do Museu Nacional, João Batista 
de Lacerda publicou um artigo intitulado "O homem dos sambaquis -
contribuição para a antropologia brasileira" (1885), no qual iniciou dizendo 
que esse trabalho se identificava com os objetivos mais gerais da 
antropologia, buscando solução para os problemas pré-históricos, 
explorando cavernas, visitando necrópoles abandonadas, interrogando 
monumentos carcomidos pelo tempo, decifrando caracteres gravados na 
face desses monumentos, buscando as tradições perdidas das remotas 
gerações humanas: "Dir-se-ia o homem empinhado em uma luta consigo 
mesmo para chegar às fontes, ainda obscuras e misteriosas, da sua origem 
no tempo e no espaço" (Lacerda, 1885: 175). 

De fato, Lacerda ( 1885: 177) não fazia cogitações sobre a idade das · 
culturas nativas do país, ao contrário: 

A questão das origens é um implacável ponto de interrogação que surge a cada 
instante para desconcertar as mais engenhosas combinações e as mais plausíveis 
hipóteses. O fio condutor perde-se no emaranhado desse labirinto e ainda hoje 
não se pode saber ao certo de que manancial provieram as correntes humanas 
que cobriram, desde antiquíssimas Eras, o solo do Brasil. 

Porém, sobre a 'evolução' social desses grupos, dizia que os 
construtores dos sambaquis eram inábeis, tinham feito obras grosseiras, 
sem formas regulares e prefixas, que não queriam perpetuar ou materializar 
um pensamento qualquer, senão as teriam fundido em outros moldes, 
talhado com uniformidade e um certo cunho artístico. E, afirmando a sua 
visão evolucionista, dizia, juntamente com Peixoto : 
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Nas manifestações da atividade cerebral humana, sob o ponto de vista da 
arte ou da indústria, há, é verdade, uma infinita gradação que ascende 
desde o mais ínfrmo representante da espécie até o mais portentoso produto 
dela . Desde o austrálio e o tasmanio, quase nivelados ao bruto até o artís
tico cérebro de Miguel Ângelo ou de Raphael, que inúmeras modalidades, 
que gradação, infinitas para a concepção da beleza e da regularidade das 
formas. O homem dos sambaquis não possuía certamente como os astecas 
e os peruanos, um cérebro afeiçoado às produções artísticas; sua inferiori
dade cerebral estava mesmo colocada a um nível tão baixo que não lhe 
permitia pensar em erguer monumentos cuja existência pressupõe um 
grau de civilização adiantada. (Lacerda & Peixoto, 18 76: 179) 
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Assim, reafirmando a inferioridade social e/ ou intelectual do homem 
do sambaqui, Lacerda e Peixoto concluíram que um sambaqui não podia 
ser considerado um monumento arqueológico, porque 

as raças aborígenes desta parte do novo mundo não deixavam sequer 
vestígios apagados de uma civilização incipiente; elas atravessaram os sé
culos, pela maior parte, na mais profunda barbarie e prolongaram até hoje 
essa longa e tenebrosa fase de sua vida primitiva. ( ... )No mesmo nível de 
civilização, ou melhor dizer de profunda barbarie em que elas apareceram 
se conservam até hoje. (Lacerda & Peixoto, 18 76: 182) 

Um sambaqui teria, segundo Lacerda, a mesma origem dos 
'kjokhenmoddins', da Dinamarca. Na segunda parte desse trabalho, Lacerda 
discutiu suas conclusões anteriores sobre as medições dos ossos encontrados 
no sambaqui e concluiu da mesma forma: 

Tudo pois nos leva a crer que esse tipo, cujos restos foram exumados dos 
sambaquis do Paraná e Santa Catarina, ocupava um nível muito baixo na 
escala humana; e que ele pode ser equiparado aos povos mais selvagens 
que hoje conhecemos . Entre esses há um com o qual o tipo do sambaqui 
oferece as maiores analogias morfológicas do crâneo: são os Botocudos. 
(Lacerda, 1885: 202) 

Sobre esse trabalho e todo o número seis dos Archivos do Museu 
Nacional, pronunciou-se novamente Quatrefages na Academia des Sciences 
de Paris (1885: 467). Além de um breve comentário sobre o trabalho de 
Charles Hartt que tratava também dos sambaquis, Quatrefages se deteve 
no artigo de Lacerda, concordando com as suas conclusões sobre serem os 
sambaquis 'koekkenmoedings' do Brasil e concordando também com as 
medidas dos treze crânios de sambaquis que Lacerda analisou. Sobre isso, 
acrescentou qu~ tendo os resultados apontado para a pouca homogeneidade 
de caracteres da população, ficava provado que eles se assemelhavam aos 
botocudos, o que testemunhava em favor da antigüidade dos elementos 
etnológicos dessas tribos. 

Quatrefages também concordava e elogiava o trabalho de Lacerda e 
Peixoto sobre os botocudos, pois os 12 crânios analisados davam um quadro 
detalhado das medidas, e concluía que, pelos caracteres que apresentavam, 
os botocudos se aproximavam da raça fóssil de Lagoa Santa e, pelos 
caracteres faciais, aproximavam-se da raça dos sambaquis, o que, para 
Quatrefages, poderia ser indício de que houvera cruzamento dessas raças. 
Ao fazer tantos elogios e comentários sobre as análises dos brasileiros, 
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Quatrefages 'consagrava', na Academia de Ciências de Paris, uma visão 

científica que hierarquizava diferentes grupos sociais. 

Quatrefages fez elogios também aos trabalhos arqueológicos de 

Ladislau Netto, mas com este não foi tão efusivo. Ele dava mostras do seu 

reconhecimento à atividade científica dos brasileiros, pois, em uma das 

cartas ao Imperador, disse: 

o Brasil entra numa via de pesquisas sérias, precisas, que não dizem respei
to apenas à história local, mas também a alguns dos mais curiosos proble
mas da humanidade. Sob este ponto de vista, o trabalho de M. Netto é o 
mais interessante e vai satisfazer a todos os nossos americanistas . Para 
mim, penso que teria, particularmente, muito a estudar nos trabalhos dos 
senhores Lacerda e Peixoto, que me pareceram trazer novas luzes sobre 
questões que são também as minhas. 16 

Ladislau Netto, então diretor do Museu Nacional, foi de fato uma 

figura fundamental do debate sobre o darwinismo no Brasil, porém, 

diferentemente de Lacerda e Peixoto, manifestava-se muito ambiguamente 

sobre a questão da evolução. Netto, que havia se especializado em botânica, 

quando o debate sobre o evolucionismo começou a se disseminar, passou a 

trabalhar nas franjas científicas da arqueologia e da antropologia dos índios 

do Brasil (Castro Faria, 1949). Entretanto, ele iniciou sua discussão sobre 

a teoria da evolução em um trabalho sobre botânica. 

Em 1876, quando lançou o primeiro número dos Archivos do Museu 

Nacional, Ladislau Netto ali publicou um artigo intitulado "Estudos sobre 

a evolução morfológica dos tecidos nos caules sarmentosos" (Netto, 1876: 

2 7), no qual se mostrou simpático às teorias transformistas sem ser 

essencialmente um darwinista. 

Demonstrando familiaridade com os então recentes trabalhos dos 

biólogos alemães sobre morfologia evolutiva, como, entre outros, os de Carl 

Nageli- um adepto do evolucionismo, mas não do darwinismo- e de Julius 

Sachs - um defensor das idéias de Darwin -, além do trabalho do próprio 

Darwin no artigo sobre os movimentos das plantas trepadeiras, de 1865, 17 

Netto comparou suas observações com as desses autores chegando às suas 

próprias conclusões sobre a evolução morfológica dessas plantas . Em sua 

visão evolucionista, sustentou pontos convergentes com a teoria 

lamarckista, como 'herança progressiva' ou 'necessidade de se adaptar ao 

meio', afirmando em uma das passagens do trabalho: 
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os sarmentosos são plantas que deviam ter tido primitivamente proporções 
iguais as dos mais vigorosos e desenvolvidos arbúsculos hoje conhecidos, e 
que habitando as florestas sombrias e compactas das primeiras idades da 
flora atual, onde não lhes era possível o gozo da luz direta do sol, 
distenderam-se por uma constante e aturada do caule para o só crescimen
to longitudinal, até que dado lhes foi atingir a copa do arvoredo e expor com 
as dele suas folhas e vergonteas à elaboração da seiva de que são agentes 
imediatos os raios solares. (Netto, 1876: 30) 

Netto discordou de Darwin quanto à origem das plantas trepadeiras, 
dizendo que o autor de A Origem das Espécies acreditava terem sido primitivamente 
volúveis todas essas plantas, sendo que as que possuíam atualmente apenas o 
movimento revolutivo nos órgãos foliáceos e axilares mais ou menos modificados 
seriam transformações desse tipo original. Para Ladislau Netto esta explicação 
não era satisfatória, embora satisfizesse a doutrina evolutiva (leia-se darwinista). 
Ele, observando tantas centenas de espécies de caules sarmentosos, via que essa 
incompleta ou imperfeita volubilidade dos caules eretos era vestígio de sua 
franca espiralização, no que concordava com Darwin, mas não aceitava a hipótese 
de que, por inaptidão orgânica ou por uma espécie de idiossincrasia, não se 
pudesse submeter esses caules à forma helicoidal dos outros, fazendo unicamente 
os órgãos de tais plantas que mais facilmente podiam se transformar em 
gavinhas e isso exageradamente, por "uma lei compensadora e naturalíssima 
nos preceitos da evolução" (Netto, 1876: 134). 

Neste mesmo ano de 1876, durante a sua aula de botânica no Curso 
Público, oferecido pelo Museu Nacional, fez duras alusões ao trabalho sobre 
plantas insectívoras apresentado por Darwin e Hooker na British 
Association o f Belfast, em 18 7 4. 

Segundo o redator da Revista de Horticultura, Frederico Albuquerque, 
Netto teria afirmado que os dois naturalistas ingleses foram exagerados em 
suas observações para defender suas idéias evolucionistas, chamando-os 
inclu_sive de charlatães (Albuquerque, 1876: 63). A postura crítica de Netto 
em relação ao trabalho de Darwin e Hooker fez com que Albuquerque iniciasse 
duros ataques a ele e às suas preleções botânicas, proferidas durante os anos 
seguintes. 18 Porém, é preciso observar que Ladislau Netto, em 1878, quando 
publicou o programa do seu curso de botânica no Archivos do Museu Nacional, 
numa das passagens em que falou da evolução, mostrou-se adepto das idéias 
de Haeckel: "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 o reino dos Protistas" (Neto, 1878: 193). 
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No mesmo programa disse que na luta pela vida - stuggle for life -, os vegetais 
se transformavam conforme as suas 'predisposições' e que a adaptabilidade 
era a base das leis transformistas, enfatizando, como já o fizera anteriormente, 
o domínio da influência do meio físico na evolução. Numa outra passagem 
do mesmo resumo, em que falou novamente da "luta pela vida" dos vegetais, 
Netto (1878: 198) escreveu: 

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, como o de
monstra a 'Eichornia azurea', a qual sob o nome de 'dama do lago', na 
Bahia, e de 'baronesa' , nas Alagoas, há causado os maiores danos aos rios 
do litoral daquelas províncias. 

Da mesma forma ambígua em relação à evolução, Ladislau Netto 
manifestou-se na Argentina em 1882. Nesta ocasião, fora homenageado 
com uma sessão especial pela Sociedade Científica Argentina. Em Buenos 
Aires, Netto foi obrigado a falar sobre a teoria da evolução, pois um jornal 
argentino, às vésperas de sua fala, anunciou que ele daria uma conferência 
sobre o transformismo. Ladislau Netto, em carta que escreveu ao dr. 
Baillon, 19 na França, disse ter sido apanhado de supresa pela notícia do 
jornal, porque os seus amigos argentinos haviam lhe pedido para expor 
algumas idéias sobre a arqueologia do interior sul-americano, tema que 
ele vinha se ocupando desde 1869. Para ele, isso era um inexplicável mal
entendido, não somente porque estava desprevinido, mas também porque 
o assunto escolhido não era precisamente o que ele trabalhava nesta época.20 

Na conferência, ele afirmou: 

A doutrina da evolução, que espanta a ignorância, irritando a superstição 
do fanatismo, vai ganhando terreno no campo dos refratários ao invés de 
novas legiões de ciência que, com crescente entusiasmo, professam, porque 
é a mais lógica, a mais natural, e por isso mesmo a mais atrativa de todas 
quantas até agora se apresentaram para explicar a admirável epopéia da 
criação. (Netto, 1882: 2) 

Assim, ia aliando evolução e criação e, numa passagem em que 
explicava os seus trabalhos botânicos, definia melhor a sua idéia de evolução: 
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A adaptação dos animais e das plantas aos meios em que vivem, ou melhor, 
para a energia e recursos morfológicos e fisiológicos de que dispõem na luta pela 
vida são, às vezes, a origem destas profundas modificações.( ... ) A nutrição e 
o clima, que tanta influência exercem sobre a natureza do homem e dos 
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animais, e que podem ser consideradas como as bases principais da adap
tação de cada indivíduo à existência que é obrigado a aceitar, tem igual
mente grande valor nas condições biológicas das plantas. A 'struggle for life' 
é um fatal atributo de todos os vivos. A diferença consiste unicamente no 
gênero dos combates, que são sempre de acordo .com as circunstâncias e 
com a configuração dos combatentes . (Netto, 1882: 6-7- Grifos nossos) 

E Ladislau terminava dizendo : "Diante destes exemplos tão 
demonstrativos da natureza, deveríamos procurar por meio da cultura da 
inteligência e pelo desenvolvimento das leis sociológicas, romper as cadeias 
que nos escravizam ainda ao resto da criação!" (Netto, 1882: 21). 

Netto, desse modo, manifestava, na conclusão do seu discurso na 
Argentina, sua preocupacão com a 'evolução social' . De fato, na década 
seguinte, nos anos de 18 80, Ladislau Netto pareceu esquecer sua 
especialidade em botânica e passou a dedicar sua atenção aos estudos 
arqueológicos, vendo-os como suporte da antropologia. Na mesma carta a 
Baillon, ele lamentou deixar um campo seguro de pesquisas, como a botânica, 
para se dedicar ao estudo das populações indígenas, afirmando que o cargo 
de Diretor do Museu Nacional lhe impunha o dever dessa decisão; ele 
afirmava que essa era a única instituição científica brasileira em estado 
de recolher e estudar "os despojos dos últimos representantes de muitos 
milhares de indivíduos que povoaram durante séculos a costa e as planícies 
do interior do Brasil". Justificava tal necessidade dizendo que restavam 
algumas centenas de descendentes "destes antigos mestres da América do 
Sul" (Netto, 1883: 3), que ainda poderiam dar uma idéia, mesmo que 
fraca, de seus ancestrais . Porém, morrendo, como morria, um grande número 
por ano, rapidamente a raça desapareceria completamente ou fundir-se
ia, formando uma imensa mestiçagem. 

Já desapareceram numerosas tribos e com elas sua língua, suas cerimôni
as bárbaras, suas tradições e muitos outros documentos que seriam hoje 
para nós tão preciosas bases de estudo etnográfico. É preciso portanto que 
nos atemos a salvar o pouco que resta, para não sermos condenados por 
nossos sucessores, como dizemos agora que nossos predecessores negli
genciaram o passado. (Netto, 1883: 3) 

Em 1882, no mesmo ano em que foi à Argentina, Netto organizou, 
com êxito, a Exposição Antropológica Brasileira. O objetivo dessa 
exposição, conforme se pode ler na Introdução do Guia, "não é 
simplesmente expor os artefatos e documentos etnográficos relativos 
aos nossos indígenas, mas reuni-los num só repositório público e aí, 

lll 



A Recepção do Darwinismo no Brasil 

como pesadas relíquias, oferecê-las ao culto da Ciência" .21 Foi também 

dedicado à Exposição Antropológica o volume sexto do Archivos do Museu 

Nacional, cujos artigos foram somente sobre indígenas, sendo que, de 

todos, o mais longo, o que ocupou quase metade do volume, foi o do 

próprio Ladislau Netto versando sobre arqueologia. 

Neste artigo, ele começou dizendo que o numeroso material reunido 

para a Exposição o havia animado a publicar suas observações sobre a 

arqueologia dos índigenas brasileiros, mesmo sabendo que era assunto 

controverso. Dizia ainda, como advertência, que olhando a etnologia do 

'Novo Mundo' esta fornecia elementos contraditórios à escola poligenista 

americana, que tinha, segundo ele, em Agassiz o seu representante máximo. 

Ainda no artigo, Ladislau Netto admitia que a evolução dos 'animais 

quadrumanos' à perfectibilidade - os intermediários entre o homem e os 

animais - tinha origem em áreas muito restritas geograficamente. Tal 

fenômeno poderia ter acontecido com o homem em qualquer lugar da Terra. 

Chamava a atenção para o fato de que toda a América ainda estava por ser 

descoberta, mas os primeiros estudos 'dos centros de desenvolvimento 

intelectual primitivo', que se encontravam por todo o solo americano, já 

começavam pelos testemunhos da foz do Amazonas (Netto, 1885). 

Esse artigo de Ladislau Netto foi, como o de Lacerda e Peixoto, elogiado 

na Academia de Ciências de Paris por Quatrefages, tanto mais pela cautela 

com que apresentava as suas conclusões sobre a origem do povo americano. 

Quatrefages não se posicionava, tampouco, sobre as evidências que Netto 

acreditava estar revelando a respeito da origem oriental das antigas populações 

que habitaram a montanha de Pacoval, ilha de Marajá, no Amazonas. 

Analisando as relíquias arqueológicas encontradas, Netto verificou 

que as inscrições simbólicas das cerâmicas davam-lhe elementos 

comparativos com outras culturas, levando-o a concluir que os povos que 

habitaram aquele lugar possuíam uma inteligência superior que podia ter 

decaído em função do meio e muito provavelmente haviam migrado da 

Ásia para os Estados Unidos e daí desceram até chegar a Pacoval. Ele explicou 

também que nas formas de cabeças de marajoarenses, apresentadas na 

exposição, havia verdadeiros símios. Assim, resolveu colocá-las ao 

julgamento público na Exposição Antropológica: 
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A razão que me induziu a colocá- los naquela seção baseia-se na 

convencionalidade em que, ao meu supor, costumavam os 'mound-builders' 

de Marajó representar os seus próprios conterrâneos, dando-lhe com os 
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caracteres físicos, as afinidades ou analogias homonímicas, pelas quais se 
prendiam aqueles a certos animais e em particular aos símios que eles 
supunham seus iguais, senão seus superiores em inteligência. ( ... )tenta
ram gravar ou pintar os simulacros da face humana, acrescendo que, se 
aos povos da América sempre lhes andou pela mente a suposição de have
rem ascendido de qualquer classe de animais,( ... ) é fato averiguado que no 
geral acreditavam ligá-los maior parentesco ao símios. (Netto, 1885: 3 79) 

Ladislau Netto chegava à conclusão de que os próprios índios teriam 
acreditado na sua ascendência simiesca; porém, fez diversas analogias 
com as representações zoomórficas, que se encontravam, em geral, em 
todas as culturas antigas, daí também poder ele afirmar que os antigos 
habitantes de Pacoval descendiam de uma cultura superior. 

A esta sua última afirmação, Quatrefages deu mostras de ter ignorado 
quando elogiou o trabalho, respondendo que um certo número de sinais pintados 
sobre os objetos de Pacoval lhe pareceu ter mais significação hieroglífica, o 
que de fato fazia pensar nas migrações. Porém, dizia Quatrefages, quanto à 
origem, ou à nação mais ou menos civilizada que teria povoado a ilha, não é 
ainda possível afirmar nada a respeito (Quatrefages, 1885: 470). 

Ladislau Netto, que não se valia dos métodos craniométricos, mas 
fazia analogias com a simbologia inscrita em objetos arqueológicos de 
diferentes países, não admitia comparar os índios a bestas. Para ele, os 
antigos habitantes do país descendiam de uma cultura superior. 

Em 1888, Ladislau Netto participou do Congresso de Americanistas, 
realizado em Berlim, no qual presidiu uma das sessões e depois foi distinguido 
com uma homenagem do Imperador alemão. Comunicando, mais tarde, o 
fato ao ministro do governo brasileiro dizia: "coube-me a honra de presidir a 
uma das sessões daquele memorável certame científico e de expor ali pesquisas 
e idéias benevolentes acolhidas a respeito do caráter paleoetnológico das nações 
precolombianas do vale do Amazonas". (Netto, 1891a: 1) Nesse artigo, ele 
deixou apenas entrever seus métodos de pesquisa, mas não discutiu a questão 
do evolucionismo; contudo, comentou que, no mesmo congresso, esteve em 
contato com o professor italiano Vicenzo Grossi, que tinha se interessado 
pelas suas pesquisas no Amazonas. 

A posição ambígua de Ladislau Netto, menos darwinista do que 
evolucionista, certamente contribuiu para não fechar o Museu Nacional 
ao debate. Além da publicação dos trabalhos de Fritz Müller nos Archivos 
do Museu Nacional, havia outros simpatizantes da teoria darwinista na 
instituição, como João Joaquim Pizarro, diretor da Seção de Zoologia. 
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Este, em 1876, publicou um artigo nos Archivos que tratava da classificação 
e morfologia de um exemplar de Batrachychthis remetido do Paraguai ao 
Museu. Pizarro dedicou o artigo à atenção dos professores Darwin, Haeckel 
e Charles Martins (Pizarro, 1876). 

Pizarro era, de fato, um simpatizante da teoria darwinista, pois, como 
chamou atenção Lacerda no seu Pastos do Museu Nacional (1905), costumava 
escandalizar as senhoras por ocasião dos Cursos Públicos do Museu, nos 
quais dava suas palestras sobre a teoria da evolução e enfatizava as 
semelhanças entre o homem e o macaco. Os trabalhos de Pizarro, no Museu, 
se encerraram em 1883, quando ele se aposentou.22 

Os Derivados do Darwinismo: haeckelianos e spencerianos 

Uma característica cultural dos anos 18 70 foi o surgimento dos 
chamados cursos públicos no Rio de Janeiro. O Museu Nacional inaugurou 
o seu em 1876. Pouco antes, em 1873, tinham surgido as Conferências 
Populares da Glória, que foram tribunas tanto para a defesa quanto para o 
combate às idéias darwinistas . Em defesa do darwinismo, partiu o médico, 
Augusto Cezar de Miranda de Azevedo, formado pela Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro, que expôs ao público a concepção biológica de Darwin, 
sob o ponto de vista do monismo haeckeliano (Collichio, 1888). Para ele, 
"Darwin foi, no terreno zoológico e botânico o revolucionário que produziu 
a mesma reforma que Lyell na geologia, assim baqueou nas ciências 
naturais a absurda hipótese teleológica sustentada por Cuvier e ultimamente 
por Louis Agassiz" (Azevedo, 1876: 42). 

Miranda Azevedo já havia manifestado sua posição favorável à teoria 
de Darwin por ocasião de sua prova na defesa de tese na Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, em 1874. Nessa ocasião, discorreu sobre o 
tema: "Do Darwinismo - é aceitável o aperfeiçoamento cada vez mais 
completo das espécies até o homem?" -, no qual defendeu amplamente a 
teoria (Collichio, 1988: 35). Desde então, passou a divulgar as idéias de 
Darwin e Haeckel, proferindo, no ano de 1875, nada menos do que sete 
conferências sobre esse tema nas Conferências da Glória: "O Darwinismo 
seu passado, seu presente, seu futuro" (2 vezes); "Estudo e demonstração 
das Leis fundamentais do darwinismo"; "Os diversos meios de reprodução 
do organismo"; "Sobre a fecundação dos organismos animais"; "Sistema de 
Darwin" ; "Aplicação da doutrina evolutiva do homem" (Fonseca, 1996). 
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Além de Miranda Azevedo, outros conferencistas usaram a tribuna da Glória 
para se posicionarem sobre a teoria de Darwin, como, por exemplo, Feliciano 
Pinheiro de Bittencourt, que proferiu uma palestra, em 1876, sobre o darwinismo, 
cujo resumo foi publicado no Diário do Rio de Janeiro (Fonseca, 1996). 

Uma nota do autor sobre essa conferência dizia que, ao ter tratado 
do darwinismo, isto é, da doutrina evolutiva, tinha procurado mostrar 
que, no estado atual da ciência, era ainda coisa irrisória afirmar que o 
homem descendia do macaco, ou que não era mais do que um macaco 
aperfeiçoado (Bittencourt, 1876). 

Nessa mesma tribuna, em 1876, Antonio Felício dos Santos falou 
"Da moda em relação com a Hygiene", onde reportou que: 

O célebre Darwin, nos últimos desenvolvimentos da teoria evolutiva, estabele
cendo a descendência do homem por transformismo de tipos animais extintos, 
dá-nos um ascendente próximo comum com os símios. Em um dos seus 
últimos livros, a Expressão das Emoções, mostra engenhosamente o nosso pa
rentesco com o nosso primo macaco atual, menos pela igualdade de confor
mação orgânica do que pela analogia das funções cerebrais, e sobretudo pela 
imitação. Sem fazer-me cargo de defender semelhante teoria, não posso deixar 
de concordar que esse é um dos argumentos mais especiosos em prol da 
hipótese do símio antropóide de Haeckel. (Santos, 18 7 6: 109) 

Santos era um heackeliano que aplaudia Darwin, porém, nas 
Conferências da Glória, a teoria darwinista nem sempre foi aplaudida. 
Houve aqueles que a chamaram de teoria subversiva. 

Encontramos em Miranda Azevedo um dos mais contundentes 
defensores da teoria darwinista que se valeu das conferências populares· 
para divulgá-la. Ele não somente defendeu o darwinismo, como também, 
através dessas idéias, defendeu a política republicana contra o Imperador, 
alegando que a causa principal dos problemas sociais era a ignorância 
daquela teoria pelos que legislam. Nesse sentido, afirmou: 

Por todo mundo civilizado atualmente está grassando a preocupação do pre
domínio militar, e qual a causa dessa preocupação? A ignorância nas leis de 
Darwin na maneira porque são confeccionadas as legislações militares. Pro
curam para o exército os entes sadios, fortes, vigorosos e desprezam, deixam 
para constituir a família, para organizar sociedade aqueles que têm defeitos, 
que são fracos fisicamente. Qual a consequência desse fato? A consequência 
lógica e imediata de uma lei de Darwin da hereditariedade. ( ... )Não será muito 
mais vantajoso conformarmo-nos às consequências das teorias de Darwin do 
que formularmos odiosas leis militares que só servem para armar o despotis
mo e os caprichos dos que governam?". (Azevedo, 1876: 41) 
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Miranda de Azevedo seguiu em sua exposição chamando a atenção 
para as consequências positivas que se poderiam adquirir na educação da 
mocidade e na felicidade dos povos com o estudo das leis de Darwin, evitando 
assim que se 'produzisse um país presa do despotismo e das classes 
privilegiadas'. Essas idéias que, como bem frisou Collichio (1988: 35), 
refletem os pressupostos do darwinismo haeckeliano, como transmissão 
hereditária dos caracteres adquiridos, deixam entrever também a questão 
social da idéia de aperfeiçoamento das raças. 

De fato, nas teses de Miranda de Azevedo pode-se perceber as linhas 
gerais das idéias que viriam fundamentar o que se chamou darwinismo social. 
Nos últimos anos do século XIX, ao lado das teses da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro, onde se discutia a teoria, começaram a aparecer trabalhos 
de intelectuais formados na Escola de Direito de Recife, como os de Sylvio 
Romero e os de Tobias Barreto, baseados no evolucionismo professado por 
Spencer e HaeckeF3 Recife havia se tornado um centro de difusão da cultura 
germânica onde se mantinha um jornal publicado em alemão, dirigido por 
Tobias Barreto. Lá, foram as idéias de Haeckel que ganharam maior expressão, 
além das de Spencer propagadas por Sylvio Romero. 

Como seguidor do evolucionismo spenceriano, Sylvio Romero, em 1888, 
queria fazer uma genealogia da sociedade brasileira seguindo as diretrizes 
da teoria de Darwin. Para ele, "a história de um povo deveria fornecer uma 
explicação completa da sua marcha evolutiva" (Romero, 1949: 43) . Assim, 

uma teoria da evolução histórica do Brasil deveria elucidar entre nós a ação 
do meio físico por todas as suas faces, com fatos positivos não por simples 
frases feitas; estudar as qualidades etnológicas das raças que nos constitu
íram; consignar as condições biológicas e econômicas em que se acharam 
os povos para aqui emigrados nos primeiros tempos da conquista; determi
nar quais os hábitos antigos que se estiolaram por inúteis e irrealizáveis, 
como órgãos atrofiados pela falta de função; acompanhar o advento das 
populações enraizadas e suas predisposições; descobrir assim suas quali
dades e tendências recentes que foram despertando; descrever os novos 
incentivos da psicologia nacional que se iniciaram no organismo social e 
determinaram-lhe a marcha futura . De todas as teorias propostas a de 
Spencer é a que mais se aproximou do alvo. (Romero, 1949: 54) 

Em uma nota de pé de página, ele acrescentou que semelhante 
interpretação 'à la Darwin' era adotada em seus livros: Literatura Brasileira 
e a Crítica Moderna, Estudos sobre a Poesia Popular no Brasil e História da 
Literatura Brasileira (Romero, 1949: 54). Romero era um adepto da 
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mestiçagem e acreditava que a sociedade brasileira, no futuro, seria 'branca', 

o , que, segundo ele, percebia-se pela sua 'história evolutiva'. 

Sobre a teoria da evolução social, Sylvio Romero discutiu muito 
naqueles anos do final do século XIX, quando publicou um grande artigo 
na Revista Brasileira intitulado "O kaeckelismo em sociologia" (1899), numa 
clara alusão à inviabilidade da aplicação da teoria à evolução social. Ele 
lembrou que a aplicação da teoria de Darwin na história, na lingüística, 
no direito, na moral e na sociologia em geral datava de mais de 20 anos; 

enumerou os estudos jurídicos que a aplicavam no Brasil, como os de Tobias 
Barreto, Arthur Orlando, Clóvis Bevilácqua ou Martins Júnio'r, dizendo 
que eles falavam, em seus estudos, de uma ontogênese e de uma filogênese 
do direito e da sociedade. 

Para Sylvio Romero (1899: 201 - Gr:ifos do autor), no entanto, a 
fórmula haeckeliana - "Cada povo que se desenvolve recapitula as fases 

anteriores da evolução da espécie humana" - aplicada à sociedade era 
exagerada e não muito acertada. Ele discordava também de outra lei 
sociológica que dizia: 

Sempre que uma sociedade se desloca de uma região para outra e o grupo 
civilizado se põe em contato e fusão com gentes em períodos inferiores de 
cultura, a história volta séculos atrás e passa a recapitular sumariamente as 
fases passadas da história da humanidade. (1899 : 201- Grifos nossos) 

Sylvio Romero se declarou identificado com o darwinismo poligenista 
e as teorias biológicas que aceitavam uma analogia entre animais e vegetais, 
como a de Tarde. Retomou as idéias de Spencer e a tese de Schiiffe, 
concluindo que as 'raças', por mais estranhas que sejam, mostram um 
'paralelismo analógico' nas várias fases do seu desenvolvimento, e os 
estágios percorridos pelas civilizações de alta cultura e a reprodução da 
filogênese e pela ontogênese é coisa explicável, em alguns casos, pela 
identidade da natureza humana, fundamentalmente a mesma por toda 
parte . Noutros casos, pode ser explicada pela similitude dos meios 
geográficos em várias regiões, capazes de excitar a produção das mesmas 
idéias e tendências e, finalmente, por imitação e adoção de concepções 
alheias. Dizia ainda que um povo comparado consigo mesmo nos vários 

momentos de sua própria evolução pode aqui e ali passar por similitudes 
mais ou menos profundas, não se repetindo, mas desdobrando-se. 

Nos últimos anos do século XIX, o debate sobre o evolucionismo cresceu 
muito no Brasil e, tal como as conclusões de Romero, que pareciam contrariar 
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não somente algumas interpretações 'darwinistas' da sociedade, as conclusões 
da antropologia herdeira de Quatrefages ou a de Ladislau Netto (para quem 
o meio causara a decadência da 'cultura superior') ganharam espaço. Mas 
essas interpretações não foram as únicas que surgiram. 

A Revista Brasileira, publicada no Rio de Janeiro, mostrou que na década 
de 90 do século XIX, além das conclusões de Romero sobre os exageros da 
interpretação do haeckelianismo social, mais um debate surgiu sobre a 
ascendência do macaco ao homem. Este se deu em torno do estudo de Dubois 
sobre o Pithecanthropus e travou-se entre Hermann von Ihering, diretor do 
Museu Paulista, e o zoólogo Carlos Euler, um adepto de Haeckel, que dizia 
ser impossível negar que as descobertas de Java tivessem diminuído a 
distância entre o homem e o macaco (Euler, 1987a). Ao contrário, Ihering, 
um amigo de Virchow e partidário do método craniométrico, dizia que não 
havia ainda uma conclusão sobre o fóssil do Pithecanthropus, visto que os 
mais competentes naturalistas não haviam chegado a um consenso e, para 
ele, aquele fóssil era pequeno demais para ser de um homem e grande demais 
para ser de um antropóide (Ihering, 19 8 7). 

A questão da descendência humana do macaco aparecera tempos 
antes no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, em que, sob artigo intitulado 
"A teoria darwinista", de autor anônimo, eram apresentadas as experiências 
de Robinson, na Inglaterra, que, comparando o instinto do macaco e do bebê 
de agarrar-se a mãe, concluíra serem ambos semelhantes, o que provava a 
descendência ou pelo menos deixava claro que 'éramos muito semelhantes' .24 

Na Revista Brasileira, eram discutidos, além dos aspectos sociais do 
darwinismo, os seus aspectos biológicos, como o fez Carlos Euler num artigo 
em que falava sobre as "flores e seus hóspedes" - explicando a relação da 
seleção das espécies botânicas com os insetos que se alimentavam do seu 
pólen e ao mesmo tempo as polinizavam (Euler, 1897b). Outro trabalho era 
do médico Domingos Freire, discutindo o surgimento e a evolução biológica 
da vida num artigo intitulado "A pátria das plantas cultivadas" (Domingos 
Freire, 1897) . Até que ponto esses trabalhos estavam fundados em 
experiências concretas dos seus autores, possivelmente os estudos mais 
aprofundados que vêm se realizando sobre o darwinismo no Brasil nos dirão.25 

Ao menos um estudo de fôlego pode-se citar, · pois este tentou fazer 
uma grande síntese da natureza brasileira, apresentando a geografia 
climática, botânica, zoológica e geológica do Brasil. Foi o trabalho de 
Emmanuel Liais (1881), que teve como pano de fundo a teoria de Darwin 
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e de Lye!J.26 Liais, em seu trabalho, explicava a teoria da seleção das 
espécies e tocava na questão racial, cara aos brasileiros, que legalmente 
escravizaram os negros até 18 8 8 . Ao contra-atacar com a teoria de 
Darwin, contrariava os princípios da antropologia craniométrica e da 
arquelogia, para as quais a superioridade das culturas era medida pelo 
tempo da sua existência. 

Conclusões 

O confronto de vários autores que se envolveram com a teoria de 
Darwin no Brasil em fins do século XIX leva a concluir que não somente o 
debate sobre a teoria foi representativo naquele momento , como se 
instauraram polêmicas que, além de dividirem a opinião dos que com ela 
se envolviam, deixaram claro que no caldeirão conhecido como 'darwinismo' 
confundiram-se as várias interpretações da idéia de evolução. 

As diferentes posições relativas à teoria de Darwin ficaram bem 
evidenciadas, por exemplo, no Museu Nacional, onde conviveram as teses 
de Müller e de Lacerda e Peixoto. Estes últimos dialogaram e ganharam o 
reconhecimento de Armand de Quatrefages, presidente da Academia de 
Ciências de Paris , ferrenho opositor de Darwin e dos que com ele se 
identificavam. Haeckelianos e spencerianos, como Sylvio Romero, Tobias 
Barreto e outros, embora se identificassem com Darwin, também não 
podiam ser considerados darwinistas, pois trabalhavam com variantes da 
teoria da seleção natural. 

No Brasil, a 'introdução e recepção' do darwinismo não foi diferente 
de tantos outros lugares - conviveram resistência e aceitação. Para 
reconhecer, no entanto, quem foram os vencedores ou quem foram os 
vencidos é preciso ainda muitos estudos em diferentes campos científicos. 
O debate não se fechou nos idos do século XIX. 

Notas 

Sobre o darwinismo entendido como um "sistema de conhecimento provido de dinamis
mo e maleabilidade que lhe permite mudar no tempo e no espaço", ver Glick (s .d.: 35). 

Sobre a idéia de recepção, estilo e processo de racionalidade das ciências, ver Paty (1990). 
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Náuplio é o estágio larvar planctônico e característico da maior parte dos crustáceos 
aquáticos. 

Ver, neste livro, artigo de Papavero, intitulado "Fritz Müller e a comprovação da 
teoria de Darwin". 

Archivos do Museu Nacional, v. li, 1877 (5 artigos); v.Ill, 1878 (4 artigos); v. IV, 1879 (5 
artigos); v.VIII, 1892 (3 artigos) . 

Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, 1875: 540-541 (Arquivo da Academia) 
na reunião do dia 4 de março de 1875, da Academia de Ciências de Paris, houve eleição 
para preencher uma vaga de sócio correspondente para seção de Geografia e Navega
ção, em substiuição ao Almirante Wrangell. No primeiro turno da eleição, com 57 
votantes, S. M. Dom Pedro, imperador do Brasil, obteve 43 votos; General. Sabinte, 
sete votos, e o sr. Cialdi, dois votos; havia 5 votos em branco. Tendo, S. M. O. Pedro, 
obtido a maioria absoluta dos votos, foi proclamado correspondente. (Tradução livre) 
A correspondência de Pedro li está conservada no Arquivo Imperial de Petrópolis, Rio 
de Janeiro. É conhecido o fato de ter Pedro li financiado diversos trabalhos científicos 
da Europa, dentre os mais conhecidos encontra-se o financiamento a Louis Pasteur. 
Ofício de 31/ 07/ 1875 (Arquivo Museu Nacional, doc. 42, Pasta 14). Na mesma oca
sião, o Imperador enviou fósseis também para Virchow na Alemanha. 
Carta de Pedro li a Quatregages: 14 de dezembro de 1878 (Arquivo de l'Academie des 
Sciences de Paris). 

Carta de Pedro 11 a Quatrefages: 06 de fevereiro de 1886 (Arquivo de l'Academie des 
Sciences de Paris). 

Carta de Pedro 11 a Quatrefages, escrita de Cannes: 17 de abril de 1891 (Arquivo de 
l'Academie des Sciences de Paris). 

Carta de Quatrefages a Pedro li: 2 dezembro de 18 73 - o livro do qual ele fala, 
aparentemente, é o Instruções para os Imigrantes Estrangeiros, de Nicolau Joaquim Moreira, 
publicado em português e inglês para ser divulgado na Europa e Estados Unidos. 
Numa outra carta (Carta de Quatrefages a Pedro li: 7 de janeiro de 1876- Arquivo 
Imperial de Petrópolis), invocando um trabalho de Grandidier e Milne Edwards que 
acabava de ser publicado, Quatrefages dizia que este significava um golpe mortal na 
teoria darwinista com suas pretendidas origens simiescas. Dizia que Haeckel pensa
ra encontrar nos Lémuriens a cadeia necessária entre os marsupiais e os macacos, 
que ele faz nosso ancestral pelo seu intermediário, o homem pithecóide, do qual não 
conhecemos traço algum. Grandidier havia estudado a placenta dos Lémuriens, que 
Haeckel acreditava ter uma "caduque" e ser discoidal semelhante nos homens e nos 
macaéos. Porém, Grandidier demonstrou que faltava aos Lémuriens a "caduque" e a 
sua placenta era difusa como as "angulles", os "edentés" e os Cetáceos. 
Carta de Quatrefages a Pedro li: 27 de abril de 1874 (Arquivo Imperial de Petrópolis). 
Os diplomas de participação na Exposição Antropológica de Paris e medalhas que 
ambos receberam foram expostos na Exposição Antropológica Brasileira realizada 
em 1882 (Guia da Exposição Antropológica Brasileira, Rio de Janeiro: Museu Nacional, 
1882, p. 45 e 71). 

João Batista de Lacerda era médico e nessa ocasião dirigia a Seção de Anatomia 
Comparada e Antropologia do Museu Nacional, coadjuvado pelo também médico, 
Rodrigues Peixoto Filho. Lacerda, a partir de 1880, passou a intergrar o Laboratório 
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de Fisiologia, então criado no Museu sob a direção de um ex-aluno de Claude Bernard, 
Louis Couty. 

Carta de Quatregafes a Pedro 11: 11 de agosto de 1885 (Arquivo Imperial de Petrópolis). 

Ver Montgomery (1974). 

Ver Sá & Domingues (1996). 

Na época, professor de história natural da Escola de Medicina de Paris. 

A carta a Baillon foi publicada pelo Museu Nacional, juntamente com a conferência, 
no ano seguinte - Aperçu sur la théorie de I'Évolution, Conférence faite à Buenos 
Aires dans la séance solenelle, célebrée en son honeur para la Societé Scientifique 
Argentine, le 25 octobre 1882, Rio de Janeiro, Imprémerie du Méssager du Brésil, 
1883. Baillon, professor de história natural da Escola de Medicina de Paris, tinha sido, 
provavelmente, professor de Ladislau Netto. 

Guia da Exposição Antropológica Brasileira realizada pelo Museu Nacional do Rio do 
Janeiro, em 1882 . 

Ofícios de 9 de outubro e 19 de dezembro de 1883. Arquivo Histórico do Museu 
Nacional, Does . 160 e 199, Pasta 22. 

Tobias Barreto e Sylvio Romero escreveram vários livros em que divulgaram a teoria 
de Darwin e foram professores; o primeiro dirigia a própria escola em Recife, onde 
mantinha também um jornal escrito em alemão; o segundo foi professor de filosofia 
do Colégio Pedro I! e da Faculdade de Direito. Ver Antonio Cândido (1975). 

A Teoria Darwinista. Jornal do Comércio, 1893. 

Lembramos especialmente o trabalho de doutoramento em andamento de Regina 
Gualtieri (USP) . 

Liais foi um astrônomo francês contratado pelo Imperador para dirigir o Observatório 
Nacional em 18 74. Antes, havia chefiado para o governo diversas expedições de 
reconhecimento geográfico do interior do país. 
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