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R E S E N H A S

A recepção
do darwinismo
no Brasil

M
otivo de controvérsias no
Brasil do século 19, a te-
oria da seleção das espé-
cies foi aceita por muitos,
mas também rejeitada,

considerada polêmica e incompreendi-
da. Diversos campos do saber utiliza-
ram o adjetivo darwinista para argumen-
tar suas ideologias, o que gerou uma
confusão de conceitos. Nesse cenário,
opositores da teoria de seleção das es-
pécies acabaram sendo considerados
simpatizantes de Darwin. Além disso,
idéias preconceituosas serviram para
forjar uma imagem de formação social
hierarquizada, colocando índios e negros
em um patamar inferior. É o que mos-
tra essa coleção de ensaios recém-
lançada pela Editora Fiocruz.

De acordo com a obra, um dos
primeiros a comprovar a teoria da evo-
lução das espécies no país foi o ale-
mão Johann Friedrich Theodor Müller
(1822-1897), conhecido como Fritz
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Muller. Emigrante estabelecido em
Blumenau, o pesquisador decidiu com-
provar o livro de Darwin sobre a ori-
gem das espécies e descobriu que crus-
táceos portadores de pinças gigantes
e maiores filamentos olfativos eram
selecionados.

Apesar de reconhecido por
Darwin, Müller nunca conseguiu cha-
mar mais atenção dos cientistas da
época do que nosso próprio impera-
dor Dom Pedro II. Amigo de grandes
pesquisadores europeus, Pedro II tro-
cou correspondência com opositores
de Darwin durante anos, e chegou a
lhes enviar fósseis e materiais indíge-
nas para serem analisados.

É possível notar que as figuras do
darwinista Fritz Muller e do antidarwi-
nista Pedro II são simbólicas. No final
do século 19, coexistiam no país resis-
tência e aceitação ao pensamento do
naturalista inglês. Na verdade, muitos
se aproveitaram da idéia de evolução

para defender convicções pessoais,
religiosas e filosóficas. Um exemplo
disso foi o discurso liberal republicano,
que considerava uma “evolução
darwiniana” a derrubada da monarquia.

Na época, a miscigenação brasi-
leira atraía cientistas de todo o mundo,
o que converteu o país em um grande
laboratório. Acreditava-se que os mate-
riais arqueológicos restantes de assen-
tamentos humanos eram registros do
passado indígena. A estratégia era asso-
ciar esses depósitos ao crânio primitivo
e demonstrar as deficiências biológicas
dos índios. Também existiam idéias de
que a espécie humana era originaria-
mente negra e foi se tornando branca
por meio da “seleção sexual”.

Esse cenário conturbado da che-
gada do darwinismo no Brasil faz da
obra uma excelente fonte de pesquisa
para historiadores, arqueólogos,
geneticistas e amantes da história da
ciência em geral.




