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O Posítívísmo Brasíleíro na sombra do 
Darwínísmo: o gruyo Idéía Nova em Desterro 

Thomas Glick 

O positivismo não é uma filosofia estrito senso, mas é principalmente 

um conjunto de princípios gerais apropriados por indivíduos ou grupos 
para legitimar objetivos ideológicos intelectuais específicos ou políticos 
(Glick, 1989). Um dos problemas historiográficos referentes ao positivismo 
na América Latina tem sido uma muito rígida dicotomização entre variações 
do positivismo comteano e spenceriano. 

No Brasil, por exemplo, se a corrente comteana define positivismo 
para Cruz Costa, o spencerismo faz o mesmo para Graham. Cada ideologia 

tem um grupo diferente de atores e, para cada um, 'positivismo' foi 

apresentado como a ideologia da República Velha. Tal afirmação também é 
verdade para o México, onde Leopoldo Zea descreveu o positivismo como 
se Darwin e Spencer nunca tivessem tido nenhum seguidor no país . A 
posição de ambos, Cruz Costa (1956) e Zea (1968), tem se mostrado 
unilateral. Em ambos os países, teóricos como Antonio Paim (1980) e 
Roberto Moreno (1984) , respectivamente, têm mostrado que o positivismo 
de Comte foi seguido de uma variação do spencerismo.1 

José Veríssimo e Silvio Romero estavam certos quando disseram que 
o movimento intelectual brasileiro começou em 1873 com a confluência 
de políticos republicanos e a substituição do positivismo comteano pelo 
darwinismo, specerismo e monismo germânico, isto é, darwinismo como 
interpretado por Ernest Haeckel (Lopes, 1997) . 

Neste artigo, olho para um grupo de positivistas darwinistas na ilha 
de Desterro (hoje chamada Florianópolis), no final do século XIX, com a 
finalidade de ilustrar algumas conclusões gerais sobre o positivismo na 

América Latina. Este foi um grupo de escritores e poetas que ganhou 
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proeminência sob o lema 'Idéia Nova', quando o seu líder intelectual, o 
médico liberal Francisco Gama Rosa, tornou-se presidente da província de 
Santa Catarina, em agosto de 1883. Gama Rosa (1852-1918), nascido no 
Rio Grande do Sul, foi estudante no Liceu Provincial de Desterro entre 
1862 e 1865, quando seu professor de matemática era Fritz Müller. 2 Müller 
deixou uma rica descrição do sistema educacional da forma livre como 
operava no liceu naqueles anos: 

Para alguém acostumado ao sistema educacional germânico, esta escola 
era alguma coisa interessante. Não havia obrigatoriedade de aulas, nem ao 
menos um curriculum definido. Os pais podiam matricular seus filhos nas 
aulas que eles mais gostavam, como nas nossas universidades alemãs. Um 
podia começar com o latim, outro com francês, um terceiro com matemática. 
Um frequentava apenas uma aula, outro duas, enquanto um terceiro podia 
estudar as quatro disciplinas oferecidas simultaneamente na escola. 3 Alguns 
podiam estudar uma matéria no terceiro ano, outro [a mesma matéria] no 
segundo ano, um terceiro no primeiro. Assim, era extremamente difícil 
organizar um esquema que tornasse possível para cada estudante ter os 
cursos que quisesse.• 

Além do mais, o corpo de estudantes era muito pequeno, proporcionando 
um contato estreito e informal entre professores e alunos. Em tal ambiente, 
é fácil entender como o jovem Gama Rosa pôde absorver a visão de Müller 
sobre o liberalismo, livre pensamento e - mais importante - evolução, 
particularmente a visão de Haeckel, quando ele era ainda um jovem estudante. 
Gama Rosa foi aluno de Müller no importante ano de 1863 - em que a sua 
clássica apologia pela evolução, Für Darwin, foi publicada. De acordo com 
Magalhães Junior (1971), Gama Rosa foi partidário das idéias de Fritz Müller 
e foi correspondente de Haeckel e Spencer. 

Gama Rosa resume suas idéias sobre evolução no seu livro, Biologia e 
Sociologia do Casamento (Cruz e Souza, 1995), no qual ele cita Darwin e 
Spencer.5 G~ma Rosa liderou um revival intelectual em Desterro; seu círculo 
incluía vários integrantes do grupo Idéia Nova: Virgílio Várzea (1863-
1941), João Cruz e Sousa (1861-1898), Manuel dos Santos Lostada (1860-
1923), Oscar Rosas (1862-1925) e Eduardo Nunez Pires (1854-1950), 
todos de Desterro. 6 Ele tornou-se presidente do governo provincial com 31 
anos de idade e chamou Várzea para seu gabinete, tendo ficado 
impressionado pelo seu soneto, "Transformismo" . 

O soneto foi publicado no jornal diário O Despertador. Na pesquisa 
feita em uma série incompleta em Florianópolis, não consegui encontrar o 
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poema, nem em publicação subseqüente. Entretanto, é claro que, neste 

tempo, Várzea utilizou "Transformismo" como um termo poético. Assim, 

em um soneto publicado no dia 11 de janeiro de 1884, em A Regeneração, 

Várzea dizia: 

E as denegridas portas do Inferno 

São abertas já - lavas lançando 

Entre chufas d'alegre transformismo! ?? 

Que há de mais belo e mais moderno 

Ali, s'encontro tudo em bom comando 

De Plutão a força e mecanismo! 

A livre apropriação de termos ligados à ciência, como transformismo 

e mecanicismo, leva a induzir uma aura positivista em linguagem poética. 

Transformismo é um termo que Várzea pode somente ter adquirido pela 

leitura de livros sobre evolução em francês. 

Em termos gerais, o grupo Idéia Nova favoreceu o realismo e o 

naturalismo em oposição ao romantismo, justificando essa perspectiva na 

biologia evolucionista e na ciência sociaL Seus membros publicaram poesia 

e alguns artigos programáticos no jornal do partido liberal, A Regeneração, 

fundado em 1868. As séries consultadas em Florianópolis não estão 

completas. Eu não encontrei menção a Darwin em artigos publicados entre 

1868-1871 e 1877-1878. 7 Alusões casuais a Darwin (ao contrário de 

artigos tratando especificamente de Darwin ou evolução) não apareceram 

neste jornal antes da metade dos anos 1880, anos em que Várzea mais 

ativamente promoveu a mensagem positivista do Idéia Nova. Em 1 O de 

janeiro de 1884, apareceu em A Regeneração um soneto de Várzea dedicado 

a Santos Lostada. Como seu título - "Alerta!" - indicava, era um cri de 

guerre, zombaria no combate contra o romantismo - o inimigo - e a favor 

do evolucionismo, com heróis e vilões claramente identificados: 

Batamos forte o velho romantismo 

Que o século é puramente de evolucionismo, 

De Hartmann, de Spencer, Zola e Letourneau. 

Batamos rígidamente os tontos pessimistas, 

Que o século é de gigantes, d'assombrar e conquistar 

E não deAuguste Comte, de Dumas ou Hugo. 

( ... ) 
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Antes de proceder, gostaria de fazer duas observações. Primeiro, a 
oposição Hugo/Zola era lugar comum na literatura dos círculos positivistas 
e Charles Letourneau - um antidarwinista, antropólogo lamarckista - pode 
somente ter sido listado para dar rima para Hugo. Segundo, Várzea não 
hesitou em brandir Comte como um romântico. Os escritores do Idéia Nova 
eram specerianos e seu corte com Comte foi, em geral, radical. 

Em 12 de março de 1884, A Regeneração imprimiu uma carta anônima 
sobre o poeta Pinheiro Chagas. A carta foi um manifesto do Idéia Nova e 
pode ter sido escrita por Várzea. O autor começa observando que o mundo 
de idéias evolui da mesma forma que o mundo biológico, então: 

A Idea Nova não conhece fetiche, adiante de si só tem a Justiça. Não obscurece 
o mérito de escritor algum, nem a influência que ele pode exercer no seu 
tempo. Somente, sabendo que a intelectualidade evolui, como evoluiu o 
mundo biológico, não permite que as idéias e a linguagem de uma escola do 
passado venham perturbar a exclusão e o desenvolvimento de concepção 
estética e científica atual. 8 

Os fósseis, portanto, tinham de ser reconhecidos como tais. Chagas, 
o autor continua, tinha se desenvolvido como um escritor sob a influência 
do romantismo em sua mais exagerada fase, o que explica o lirismo banal 
e unilateral do poeta. Ele é um homem do passado. Então, para deixar 
claro quais figuras pertenciam ao passado e quais ao presente, o escritor 
forneceu uma lista de românticos vilões e heróis positivistas: 

Os grandes nomes da Idea Nova não podem ser certamente Victor Hugo, 
Lemartine, Cousin, Chateaubriand, Garrett, Castilho, Herculano, Casimira 
d'Abreu, Gonçalves Dias, os homens do passado; mas unicamente Darwin, 
Spencer, Hartmann, Taine, Zola, Daudet, Richepin, Eça de Queiroz, Ramalho 
Ortigão, Guerra Junqueiro, Guilherme de Azevedo, Valentin Magalhães, 
João Capistrano, Raul Pompéia, os fortes da atualidade. 

Entre escritores cientistas, Darwin e Spencer eram, naturalmente, 
obrigatórios; Hartmann e Taine, figuras francesas representativas, eram 
ordenados na mesma linha. Eduard Hartmann tentou efetivar uma 
reconciliação entre ciência natural e teologia e foi assim lido pelos positivistas 
em todos os países católicos. Hippolyte Taine - 'o maior sacerdote do 
determinismo e do materialismo' - trouxe perspectivas evolucionistas para 
impô-las sobre a crítica literária, embora ele fosse influenciado mais por 
Geoffroy Saint-Hilaire do que por Darwin.9 O único conhecimento de autores 
ingleses acessível ao grupo Idéia Nova veio através de traduções francesas .10 
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O mais conhecido membro do grupo Idéia Nova de Desterro foi o 
poeta João Cruz e Sousa. Seu alto grau de identificação com o evolucionismo 
levanta a questão de ele ter sido influenciado diretamente por Fritz Müller, 
bem como a mais ampla questão de que a extensão da visão de Müller 
pode ter atingido a 'inteligentsia' de Santa Catarina. 

Müller emigrou para o Brasil em 1852, era professor de matemática 
no Liceu Provincial de Desterro - a única escola secundária da província -
entre 1856 e 1867, quando a escola foi dissolvida. 11 É importante entender 
a natureza dessa escola e o papel de Müller nela, porque seu tão alto perfil, 
bem como sua atividade específica, torna plausível sua influência sobre a 
'inteligentsia' da cidade. Müller foi indicado para o Liceu quando da sua 
criação em 185 6, tendo sido consultado sobre sua organização pelo 
presidente da província, João José Coutinho; os primeiros cursos começaram 
no início de 185 7. Há algumas evidências de que Müller olhava o liceu 
como sua criação e até mesmo plantou um jardim botânico em seu terreno. 
Além de matemática, ele lecionava para estudantes avançados em química 
e física, tendo recebido muitos instrumentos da Alemanha. 

Quando o liceu foi fechado , Müller permaneceu na folha de 
pagamento e ganhou permissão para residir em Itajaí e continuar os estudos 
botânicos como representante do governo provincial. 12 Ele foi ainda 
professor de matemática na instituição sucessora - Ateneu Provincial -
de julho de 1874 até outubro de 1876, quando foi nomeado viajante 
naturalista do Museu Nacional. 13 

Houve um debate sobre se o fato de Cruz e Sousa ser um homem 
negro, como Müller mencionou numa carta a seu irmão Hermann, 
reforçou sua opinião de que a capacidade intelectual dos negros não era 
inferior a dos brancos. É quase certo, no entanto, que a carta foi escrita 
em 1860; antes, portanto, do nascimento de Cruz e Sousa.14 A verdade 
é que Cruz e Sousa foi estudante no liceu em 18 74, embora os registros 
mostrem que ele não foi examinado em matemática. A evidência da 
transmissão direta das idéias evolucionistas para o poeta, por Müller, 
dessa forma, permanece circunstancial. 15 

A inserção de Cruz e Sousa na corrente positivista é clara pela lista 
de heróis nas linhas iniciais do seu soneto "A Revolta" (1995: 235) : 

O século é de revolta- do alto transformismo, 

De Darwin à Littré, de Spencer, de Laffite ( ... ). 
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Émile Littré (1801-1881) foi um positivista que divergiu de Comte, 
dizendo que, no fim, ele adotou uma metodologia subjetiva. Pierre Laffite 
foi inimigo de Littré, líder dos comteanos ortodoxos; nenhum foi 
evolucionista. Cruz e Sousa não foi tão cuidadoso quanto Várzea na 
separação dos comteanos do panteon dos posivistas . Porém, foi desde o 
início de sua carreira um darwinista, fortemente influenciado por Haeckel. 
Uma revisão, em um de seus primeiros livros, Tropas e Fantasias, escrito 
em colaboração com Várzea, identifica os autores como "discípulos 
incorruptíveis da Escola Naturalista, educados rijidamente nas teorias de 
Darwin, Spencer, Hartmann, Haeckel e outros" (Magalhães Jr. ,1911: 72) . 

Cruz e Sousa estava numa posição pouco invejável, pois tinha de 
confrontar sua inferioridade social como negro que era, mesmo aceitando 
as insinuações darwinistas de sua proximidade racial com seus ancestrais 
simiescos: "Tu vens exata e diretamente do Darwin", ele se divertia parado 
diante de um espelho, "da forma ancestral comum dos seres organizados: 
eu te vejo bem as saliências cranianas do Orango, o gesto lascivo, o ar 
animal e rapace do símio" (Cruz e Sousa, 1995 : 473) . No livro Descent of 
Man ( 1 9 81), Darwin detalhou similaridades entre o homem e os macacos, 
o orangotango em particular. Quando jovem, Cruz e Sousa aguentou 
provocações dos seus companheiros, que chamavam seu pai de "o elo 
perdido" (Haberly, 1983: 102) . 

Alguns dos melhores comentários do positivismo de Idéia Nova 
provêm de Cruz e Sousa, numa revisão ao livro de Gama Rosa sobre a 
biologia e a sociologia do casamento.16 Ele começava por comparar o autor 
com Spencer: "Entre as obras de 1-Ierbert Spencer e as produções do ilustre 
dr. Gama Rosa encontramos o mesmo tom de conjunto, os mesmos traços 
gerais, os mesmos golpes de observação e de crítica científica, a mesma 
serenidade idealizadora". Gama Rosa, com efeito, capturou o "caráter 
pacificamente frio e pensador da raça anglo-saxônica" (1995 : 760) . Ele 
descreve a família como um organismo que necessita permitir-se desenvolver 
para lidar, com sucesso, com os problemas colocados pela vida moderna. 
Para ambos há bases biológicas e sociais para o casamento civil com 
previsão para o divórcio. Cruz e Sousa ponderava para invocar o volume de 
Spencer sobre educação física e intelectuaP 7 como a base para a introdução 
da filosofia aplicada na educação brasileira. O que Gama Rosa fez, continua 
o revisor, foi aplicar os princípios do darwinismo com o fim de mostrar 
que as práticas do casamento católico estavam em descompasso com a 

186 



O Positivismo Brasileiro na Sombra do Darwinismo 

seleção natural, ou seja, uma sociedade corrupta introduziu uma espécie 
de seleção artificial em que as classes privilegiadas distorciam as leis da 
natureza para sua própria vantagem. 18 

Em conclusão, muito se tem escrito sobre o positivismo brasileiro e a 
influência de darwinistas como Fritz Müller. Penso que estudos recentes 
são suficientes para expor a fragilidade de argumentos que clamam a 
preeminência, no Brasil, da variedade positivista de Comte, e urgem estudos 
sobre a influência de Darwin e Spencer. 

Notas 

Ver Graham (1958). Embora Cruz Costa reconheça um apelo a 5pencer, especial
mente nas classes profissionais, ele dá muito maior importância à influência de 
Com te. 

Como ele lembrou em uma memória escrita antes da morte de Müller - Gama Rosa 
(1965-66) . 

As quatro disciplinas oferecidas eram matemática, latim, francês e inglês. 
Sobre Müller e o liceu, ver sua declaração autobiográfica - Müller (1983) traduzido 
do original alemão publicado em Asland (Stuttgart) em 1892; Castro (1992) e Silva 
(1957-58). 

Há também uma tradução (feita por Max Nordau) francesa deste traba lho. Não 
consegui localizar nenhuma cópia. 

Ver Piazza (1983). Cruz e Sousa forneceu uma lista diferente, mais ampla e mais 
recente, de pessoas que ele considerou serem parte do movimento, numa carta a 
Gonzaga Duque de 1894, na qual ele afirma que "o único homem fora de nossa linha 
artística de seleção relativa possível, que deve ser simpaticamente admitido, para 
críticas científicas para artigos de caráter positivo moderno, é o dr. Gama Rosa, que 
podemos considerar, à parte toda a nossa independência e rebelião, como austero e 
curioso Patriarca do novo Pensamento" (Muzart, 1993). Num jornal local, Várzea 
anunciou, para publicação, um livro intitulado Um Filósofo Brasileiro: ensaios cientificas 
sobre o dr. Gama Rosa, o qual, aparentemente, nunca foi publicado. 
Em 1877-1878 havia freqüentes menções a Thomas Edison e Alexander Graham 
Bel!. As notícias sobre inovações tecnológicas neste período geralmente são 
caracterizadas por muito alta divulgação, de disseminação muito rápida. A respeito 
da cobertura nos jornais de Edison em Montevidéu neste período, ver Glick (1994). 
A noção de que as idéias evoluem é provavelmente derivada do livro de Taine (1870) . 
Compare esta lista de heróis com a de Silvio Romero (1895 : 81): Hume, Kant, Adam 
Smith, Diderot, Hamilton, Darwin, Spencer, Hartmann, Helmholtz, Huxley, Haeckel, 
Noiré. Sobre Taine, ver Clark (1984). 
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Numa pesquisa em dossiês não catalogados na Biblioteca Municipal de Florianópolis, 
não encontrei títulos de Darwin. Trabalhos de Spencer (1871, 1878, 1882, 1887, 1890a, 
1890b): livros de Huxley (1882, 1891a, 1891b, 1892). O último título e alguns outros 
levantados eram originários da biblioteca de Pedro Ferreira, presidente da província. 
Opiniões positivistas sobre educação eram o centro dos interesses dos positivistas 
latino-americanos em geral. Também encontrei trabalhos de Buckle e Taine. 
Müller não foi demitido por sua visão darwinista, como disse Hugo Gensch (1986), 
um necrologista. Nelson Papavero (1973) também diz que Müller foi demitido por 
'insignificante razão política'. Mais tarde, Papavero & LLorente-Busquets (1996) 
afirmam que ele lecionou no liceu de 1856 a 1867. 

Relatório apresentado ao Exmo. Presidente da Província de Santa Catarina (Desterro, 
J . A. do Livramento, 1867, p . 6): '/\o dr. Müller concedi permissão para residir em 
Itajahy, ponto por ele escolhido para principiar as explorações e estudos a seu cargo, 
e aonde, em terras suas, tem de ensaiar o plantio e cultura das plantas exóticas e 
indígenas, com emprego na indústria". 

Já no fim da sua vida, em 1889, Müller retornou às aulas como professor de história 
natural no Neue Deutsche Schule, na colônia alemã de Blumenau, onde viveu -
Killian ( 1989). 

A evidência é obtida em Magalhães J r. (19 71 : 7). 

Müller escrevia em português e inglês com perfeição. Pode-se presumir que seu 
português era fluente e que a linguagem não seria uma barreira para conduzir uma 
conversação informal sobre tópicos científicos. 

Biologia e Sociologia do Casamento. Cruz e Sousa sobre Gama Rosa (1995: 760-762). 
Sobre a importância deste livro no Brasil, ver Graham (1958: 242; s.d.) . O trabalho 
era bem conhecido em Desterro, ver nota 10. 

Este foi um argumento comum e liberal do social darwinismo que assegurou que a 
aristocracia de uma espécie ou outra contrariava as leis do progresso e da evolução, 
substituindo o privilégio por uma aptidão natural. Ver Glick (1988). 
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