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O berço do darwinismo e suas promessas para o homem

Nelio Bizzo

Resumo: A famosa frase escrita ao final de “Origem das Espécies” sobre uma futura
explicação para a evolução da espécie humana é considerada tomando em considera-
ção as publicações posteriores de Thomas Huxley. Especial atenção é dedicada a seu
livro Man’s place in Nature (1863), no qual ele discute a existência e as características
anatômicas de diversos primatas supostamente conhecidos à época, e em que medida
eles eram similares à espécie humana. No entanto, A perspectiva de Huxley é extre-
mamente diferente da de Alfred R. Wallace, o qual reconhece a imensa influência da
sociedade na conformação do comportamento social humano.
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The cradle of Darwinism and human perspective

Abstract: The well known phrase written at the end of “Origin of Species” about a
possible future explanation for the evolution of the human species is considered
taking into account Thomas Huxley’s later publications. Special attention is dedicated
his book Man’s Place in Nature (1863), in which he discusses the existence of several
primates supposedly known at the time, and to what extent they were similar to the
human species. However, Huxley’s perspective is extremely different from Alfred R.
Wallace’s, who recognises a paramount inffluence of society in the shaping of human
social behaviour.
Keywords: Darwinism; Huxely, Thomas Henry; primates; human nature
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o homem 

Nelio Bizzo* 

1 INTRODUÇÃO 

É bem conhecida a frase da parte final do livro mais citado de 
Charles Darwin, Origin of species, publicado em novembro de 1859: 
“Luz será lançada sobre a origem do Homem e sua história” (Darwin, 
1859, p. 488)1. Para muitos, essa frase seria análoga à “Eppur si mu-
ove”, atribuída a Galileu. Tendo passado ao largo das questões relati-
vas ao ser humano em seu livro, e sabedor das críticas que ele rece-
beria justamente pelas conjecturas e inferências que atingiriam a es-
pécie humana, Darwin deixava claro que estava disposto a enfrentá-
las. 

De fato, elas não tardaram, aliás, até mesmo anteciparam a própria 
publicação do livro. Em setembro daquele ano, em uma reunião cien-
tífica, na presença do Príncipe Consorte, o já famoso geólogo Char-
les Lyell, de longa data amigo de Darwin, anunciara o livro prestes a 
ser colocado à venda dizendo se tratar de uma obra que lançaria luz 
sobre o tema mais controverso do momento, a origem do ser humano 
(Bizzo, 1992). Na resenha do livro publicada em um jornal literário 
de modo a coincidir com seu aparecimento nas livrarias, o resenhista 
anônimo dizia: “Se o homem descende do macaco, que criatura não 
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podemos esperar que venha a se originar a partir da nossa espécie?” 
(Atheneum, 1673, 19 novembro de 1859, p. 660). 

De certa maneira, havia uma forte expectativa de que as novidades 
produzidas pela jovem “Ciência”, e não mais pela antiga “Filosofia 
Natural”, repercutissem diretamente em nosso cotidiano, da mesma 
forma como a técnica e seus prodigiosos artefatos vinham fazendo, 
em especial após a Revolução Industrial na Inglaterra. Logo antes da 
publicação do livro, um jovem zoólogo que tinha recebido um exem-
plar de uma edição especial pré-lançamento, Thomas Henry Huxley, 
escreveu a Darwin dizendo que reações indelicadas eram altamente 
prováveis, mas que esperava que não fossem capazes de perturbá-lo. 
Mas ele adiantava que estava “afiando as garras” para defendê-lo 
assim que tais reações aparecessem.  

De fato, elas foram imediatas. Uma das mais famosas ocorreu no 
dia 30 de junho de 1860, em Oxford, na reunião anual da Associação 
Britânica para o Progresso da Ciência. Ela se tornou quase mitológi-
ca diante da grande variação de descrições do que lá ocorreu. Mas o 
fato essencial, para fins de nosso argumento, é que ela precipitou 
uma abordagem explícita sobre o que se poderia esperar das aplica-
ções das teorias biológicas ao caso humano. O encontro precipitou a 
decisão de Huxley de publicar seu primeiro (que seria seu melhor) 
livro Man’s place in nature, que veio a público em janeiro de 1863, e 
que foi intensamente republicado e vendido nos 40 anos seguintes. 
Ele inaugurou a abordagem explícita de como seria possível lançar 
luz sobre a origem da espécie humana e sua história. Mais importan-
te, este livro inaugura a vertente de divulgação científica, que preten-
de envolver o grande público nos debates da pesquisa científica do 
momento. 

De certa forma, como veremos adiante, a obra de Huxley inaugura 
também o que talvez pudesse ser chamado “proselitismo científico”, 
uma deliberada decisão de apresentar argumentos e imagens selecio-
nados por conveniência e com a finalidade de conseguir apoio do 
grande público contra opositores no campo científico. 

Os anos subseqüentes a 1863 veriam muita luz sendo lançada so-
bre questões antropológicas, de raça e gênero. Assim, pretendo de-
fender a tese de Robert Maxwell Young, segundo a qual não existe 
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um “darwinismo biológico”, puro, ideologicamente neutro e distan-
ciado das disputas que ocorriam no seio da sociedade humana, e uma 
suposta corrupção dele, o chamado “darwinismo social”, que avança-
ria a linha da prudência ao aplicar as teorias darwinistas “às raças 
humanas”, o que teria dado origem a um darwinismo “impuro”, ideo-
logicamente comprometido, que em nada se relacionaria com os for-
muladores originais no campo biológico (Young, 1985, p. 610). Essa 
forma de estampar as aplicações do darwinismo ao contexto humano 
é muito difundida e popular até mesmo na tradição das ciências hu-
manas. Alguns autores localizam na tradição determinista do século 
XIX, em especial o determinismo geográfico, a origem do “darwi-
nismo social” (Schwarcz, 1993, p. 58), embora admitam um amplo 
espectro de “desvios do perfil originalmente esboçado por Charles 
Darwin”, que incluiriam a sociologia de Herbert Spencer, a “ciência 
histórica” de Henry Thomas Buckle e outros (idem, p. 56). 

2 O LUGAR DO SER HUMANO NA NATUREZA 

É de certa forma surpreendente que os grandes símios africanos e 
do sudoeste asiático fossem matéria de controvérsias à época da pu-
blicação do Origin of species, o que explica o sucesso do livro de 
Huxley. Antes dele, havia descrições contraditórias sobre seres hu-
manos pequenos, nomeados como pigmeus, e símios antropóides de 
diversas naturezas, inclusive descritos como monstros imensos e in-
vencíveis. O número e o nome das espécies variavam grandemente. 

Huxley, em seu livro, retoma as descrições mais antigas e as des-
crições confiáveis mais recentes, inclusive as de Alfred R. Wallace, o 
qual, à essa época estava no arquipélago malaio, coletando centenas 
de milhares de espécimes, inclusive realizando experiências com 
bebês orangotangos. Huxley recebia seus relatos em primeira mão e 
os acompanhava com muito cuidado. Realiza inclusive estudos filo-
lógicos, procurando significados mais profundos para os nomes atri-
buídos aos símios, concluindo, por exemplo, que o nome “mandril” 
era inglês e que significava “parecido com o homem” em inglês cas-
tiço (Huxley, 1863 / 1961, p. 20). 

Os desenhos que aparecem em textos antigos são examinados por 



 232 

ele de forma crítica. A referência mais antiga que ele diz conhecer é 
de 1598, de autoria de Felipe Pigafetta, que se baseou no relato de 
um navegador português, Eduardo Lopes, após sua expedição ao 
Congo africano. Pigafetta diz em seu livro, baseado no relato do na-
vegante português, que as pradarias próximas ao rio Zaire estão re-
pletas de símios que se esmeram em imitar os gestos e as expressões 
humanas (Huxley, 1863 / 1961, p 10) 

Huxley localiza na literatura antiga duas espécies distintas de sí-
mios antropóides. Uma delas, a maior, era chamada “pongo” na lin-
guagem local, e a menor era chamada “engeco”. O “pongo” seria 
muito parecido com os humanos, mas um animal perigoso. Ele dor-
miria em árvores, construiria abrigos para a chuva e havia muitas 
histórias de enfrentamentos com humanos. Eles teriam matado mui-
tos negros africanos. Apesar de diversos atributos humanos, prosse-
guia o relato antigo, eles eram incapazes de falar e de fazer fogo (i-
bid., p. 10). No entanto, eles o admiravam, pois ao encontrar um a-
campamento humano recém utilizado, era comum que os pongos se 
aproximassem e se sentassem em volta do que sobrara da fogueira. 

O “engeco” mais tarde restou comprovado que se referia a relatos 
de filhotes do mesmo animal, que no Gabão eram chamados “enché-
eko” (Huxley, 1863 / 1961, p. 61). As confusões entre animais adul-
tos e filhotes eram bastante comuns e levaram a diversas descrições 
equivocadas de espécies supostamente diferentes. 

Nenhum pongo adulto tinha sido capturado vivo, pois eles eram 
tidos como muito fortes e organizados. Eles usariam clavas para ba-
ter em elefantes visando espantá-los, quando eles começavam a se 
alimentar em sua área. No entanto, alguns pongos jovens tinham sido 
capturados com dardos envenenados. Como o filhote anda agarrado à 
mãe, matando-a tinha sido possível capturar alguns bebês pongo. O 
livro ainda dizia que quando um pongo morria em seu meio, os de-
mais o cobriam com folhas e gravetos, como em um ritual de sepul-
tamento.  

Huxley lia essas descrições de forma crítica, entendendo que po-
deria haver alguma distorção introduzida pela distância, seja no tem-
po, seja no espaço. Um esforço para localizar nos mapas contempo-
râneos os nomes que apareciam naquele relato é também empreendi-
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do, mostrando que aquilo que hoje chamamos de Camarões, Congo, 
República Democrática do Congo e Gabão são as regiões de onde os 
relatos foram tomados. Os pongos eram, na opinião de Huxley, niti-
damente chimpanzés, como o do relato de Edward Tyson, de 1699, 
que trazia figuras intermediárias entre um ser humano e um chim-
panzé, que trouxeram grande impacto, que ele chamava de “pigmeu”. 
A descrição que acompanhava as imagens (ver fig. 1) era suficiente 
para identificá-lo como um jovem chimpanzé, que media pouco mais 
de meio metro de comprimento. 

 
 

 
Fig 1. Reprodução da figura que aparece no livro de Edward Tyson, de 1699, 

redesenhada em Huxley, 1863 / 1961. 
 
Huxley discute os macacos denominados “antropomorpha” por 

Lineu, que são descritos como Troglodita bontii, Lucifer aldrovanti, 
Satyrus Tulpii, e Pyhgmaeus eduardi, que aparecem em seu livro 
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Amonitates academicae. O primeiro é tido, na edição padrão do Sys-
tema naturae como pertencente ao gênero Homo, em verdade uma 
segunda espécie de ser humano, correspondendo a uma antiga descri-
ção do orangotango. Ela teria exagerado na similaridade com os seres 
humanos, provavelmente por conta da maneira como os povos de 
Bornéu e Sumatra tratam desses macacos, tidos como “homens da 
floresta”. Já Buffon, nos diz Huxley, ao escrever sua grande obra, 
especificamente o livro XIV, teve a sorte de examinar um filhote de 
chimpanzé e um macaco asiático, mas teve notícia do mandril e do 
orangotango apenas indiretamente, por relatos e leituras (Huxley, 
1863 / 1961 p24-5). 

Muitos relatos foram originados do trabalho de naturalistas holan-
deses em suas colônias do sudoeste asiático e, como conseqüência 
das ocupações napoleônicas, o material foi levado para a França, 
onde diversos esqueletos foram examinados por Geoffroy Saint Hi-
laire e por Cuvier. Este último, segundo Huxley, descreveu o animal 
originário daquela região como “Pongo de Bornéu”, confundindo o 
orangotango com o chimpanzé (Huxley, 1863 / 1961 p30) 

Foi apenas em 1847 que um crânio de um animal muito maior do 
que o chimpanzé foi achado e, com informações dos nativos do Ga-
bão, reconhecido como um símio antropóide muito maior, que os 
nativos denominavam “Enge-ena”. Seu descobridor, Dr. Savage, 
resolveu evitar toda a confusão de nomes e atribuir-lhe um nome 
retirado de um antigo relato do cartaginês Périplo de Hanno, que teria 
encontrado um enorme símio em uma ilha africana, tendo denomina-
do-o “gorilla”. Este nome foi adotado como nome específico para a 
nova espécie. 

O primeiro capítulo do livro de Huxley, é pois, a primeira revisão 
taxonômica dos grandes primatas realizada de forma sistemática, na 
qual são recolhidos os relatos mais importantes, as publicações mais 
conhecidas, e estabelecidas sinonímias, deixando claro que os símios 
antropóides, além do gibão asiático, eram o orangotango de Sumatra 
e Bornéu, o chimpanzé e o gorila africanos. Essa síntese parece estar 
na base de uma das maiores confusões estabelecidas sobre a evolução 
humana. No livro o esqueleto desses símios aparecia ao lado um do 
outro, tendo um esqueleto humano ao final. Tratava-se de uma re-
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produção de uma ilustração realizada por Waterhouse Hawkins, a 
partir de exemplares conservados no Royal College of Surgeons, na 
qual o esqueleto inicial, o do gibão, tinha sido ampliado duas vezes 
(ver fig. 2).  

 

 
Fig 2. Reprodução dos desenhos de Mr. Waterhouse Hawkins, feitos a partir 

dos espécimes reais do museu do Royal College of Surgeons. O tamanho do gibão 
foi ampliado duas vezes. 

Essa imagem foi interpretada como sendo uma conclusão da rota 
evolutiva da espécie humana, que teria passado do gibão ao orango-
tango, deste ao chimpanzé, e este, teria se transformado em gorila, 
tendo o ser humano como etapa final. É evidente que a imagem 
transmitiu – e transmite até hoje – uma idéia muito diferente do que o 
autor do livro que a usou pretendia com ela. 

Tendo estabelecido, portanto, quais eram os macacos parecidos 
com o homem, Huxley passou a descrever suas características, que 
eram surpreendentemente parecidas com os seres humanos. Ele tra-
tava de características físicas, mas também de detalhes comporta-
mentais, tais como as reações dos bebês orangotangos ao serem a-
mamentados, dados que tinham sido recentemente enriquecidos pelas 
descrições de Wallace provenientes do sudoeste asiático. A distribui-
ção geográfica das espécies é discutida com base em relatos cuidado-
sos, remetendo a fontes e citando os autores. 
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As características dentárias eram surpreendentes. Não apenas o 
número de dentes dos macacos era idêntico ao humano, como tam-
bém sua distribuição entre os diferentes tipos (a chamada fórmula 
dentária). Temos os mesmos incisivos, caninos, pré-molares e mola-
res que os grandes macacos. O livro de Huxley é, ao mesmo tempo, o 
primeiro livro de etologia de primatas, dado o cuidado com que sele-
ciona e descreve os hábitos alimentares, reprodutivos e detalhes da 
biologia dessas quatro espécies. 

Huxley reconhece que na época havia um razoável conhecimento 
dos hábitos do gibão, bastante conhecimento dos hábitos do orango-
tango, mas pouco sobre os chimpanzés e quase nenhum sobre o re-
cém-descrito gorila. Assim, o livro de Huxley oferece uma leitura 
deliciosa e surpreendente sobre o comportamento dos grandes maca-
cos. É impossível lê-lo sem projetar nas vívidas descrições os hábitos 
de algum parente conhecido. “Os orangotangos, segundo os nativos 
Dyaks, dificilmente saem da cama onde dormem antes das nove da 
manhã e para ela voltam perto das cinco da tarde” (Huxley, 1863 / 
1961, p. 48). Na chuva e no frio, eles se cobririam com folhas, em 
especial a cabeça e dormiriam em posições idênticas às dos humanos, 
às vezes segurando a cabeça com as mãos. Não havia notícia de que 
fossem caçadores, alimentando-se de folhas e brotos tenros. O cani-
balismo é examinado a partir de relatos que incluem os humanos 
nativos da África e Brasil.  

Neste ponto, a lógica do livro se revela de maneira bastante sutil. 
Ao examinar a postura ereta, Huxley utiliza a referência humana de 
modo pertinente, pois genérica. Mas, ao tratar de hábitos alimentares, 
ele se remete, antes que a um ser humano genericamente ereto, a po-
vos vistos como primitivos, particularmente os habitantes dos mes-
mos lugares em que tinham sido tomadas informações sobre os sí-
mios antropóides, e os indígenas brasileiros. Aqui fica evidente como 
a mente britânica colonialista via a escala da natureza e, indelevel-
mente, deixava escapar o ato falho da sucessão de esqueletos da figu-
ra do início do livro: o último esqueleto humano não era o de um 
“civilizado”! A figura que aparece neste ponto do livro (ver fig. 3) é 
de um “açougue humano”, tomada do livro de Felipe Pigafetta, de 
1598.  
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Fig 3. “Açougue humano”, reprodução de ilustração de livro de 1598, que re-

produziria uma prática supostamente comum entre um povo chamado “Anziques”. 
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É surpreendente a credibilidade que confere ao relato e à imagem, 

diante de restrições explícitas levantadas contra outros relatos muito 
mais recentes. Os habitantes do Congo seriam canibais atrozes, co-
mendo uns aos outros “sem respeitar nem relações de amizade nem 
de parentesco”. 

 

 
Fig 4. Reprodução dos ossos da pelve do ser humano, do gorila e do gibão, a 

partir de desenhos originais de Waterhouse Hawkins. 
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Na segunda parte do livro será feita uma exposição detalhada da 
embriologia dos vertebrados, mostrando as similaridades do desen-
volvimento embrionário entre diferentes animais. Em seguida, são 
apresentados estudos anatômicos de diversos ossos e do cérebro, este 
com exceção do gorila, que ainda não tinha sido obtido. Os desenhos, 
de Waterhouse Hawkins, demonstram com clareza uma similaridade 
impressionante (ver fig. 4). Os grandes ossos da bacia, os pequenos 
ossos das mãos e dos pés, bem como o aspecto externo e interno do 
cérebro são apresentados fora de escala, como se tivessem todos a 
mesma dimensão, o que aumenta ainda mais a sensação de similari-
dade. Em vez de alertar o leitor para a distorção de tamanho, Huxley 
inseriu a observação de que eles tinham sido feitos a partir de exem-
plares reais “do mesmo tamanho absoluto”2.  

Huxley tinha justificado as distorções, sem utilizar esse termo, fa-
lando de correlações de tamanho de partes. O tamanho relativo da 
coluna vertebral do gorila tinha correspondência com outras partes 
ósseas e permitiria comparações com outras espécies. O tamanho do 
braço do gorila seria 115% do tamanho da coluna vertebral, a perna 
seria 96%, a mão 36% e o pé 41%. No bosquímano, o braço mediria 
78% de sua coluna, a perna mediria 110%, a mão 26% e o pé 32%. 
Em um europeu as mesmas dimensões seriam 80%, 117%, 26% e 
36%. 

As imagens sobre o cérebro de chimpanzés e humanos são outro 
momento impressionante. Os desenhos feitos a partir de exemplares 
“com o mesmo tamanho absoluto” provocam a sensação de grande 
similaridade e são argumentos eloqüentes em defesa de uma tese 
particular. Mas mais do que isso, elas são facilmente entendidas pelo 
cidadão leigo, que se vê diante de evidências aparentemente incon-
testáveis de semelhança. Ela, por sua vez, custa a ser explicada por 
outra maneira além do parentesco (ver figs. 5a e 5b). 

 

                                                 
2 Por exemplo, estão reproduzidos os ossos da bacia do ser humano, do gorila e do 

gibão mas reduzidos a partir de desenhos feitos de exemplares reais, no mesmo 
tamanho absoluto (“reduced from drawings made from nature, of the same abso-
lute length”, Huxley, 1863, p. 91). 
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Fig. 5. Reprodução dos moldes internos do crânio de um chimpanzé e de um 

ser humano (5a) e de um corte do cérebro das duas espécies, “de mesmo tamanho, 
para mostrar as proporções relativas das partes” (5b). 

 
O final desta parte é uma defesa explícita e muito eloqüente da te-

oria da seleção natural de “Mr. Charles Darwin”, argumentando a 
falta de razão para diferenciar a espécie humana de qualquer outra no 
que diz respeito aos processos biológicos de modificação3. 

                                                 
3 As últimas páginas da segunda parte foram separadas como um apêndice sobre a 

polêmica que envolvia a discussão das similaridades anatômicas do cérebro do 
ser humano e dos macacos, com uma vigorosa crítica aos métodos e resultados 
do Dr. Richard Owen, do Museu Britânico, um oponente de vulto às teses evo-
lucionistas. 
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A terceira parte do livro aborda os fósseis humanos, incluindo 
descobertas das cavernas de Engis, na Bélgica, descritas em 1833 
pelo Professor Schmerling, e o então recente achado do vale do rio 
Neander, na Alemanha. A análise persegue a tradição antropológica 
de Blummenbach, que tinha realizado um estudo das diferenças entre 
os crânios das diferentes raças humanas. Novamente, a análise atri-
buía aos humanos modernos diferentes graus de proximidade com os 
fósseis achados. 

Os crânios humanos aparecem a seguir, sendo reproduzidos um 
crânio “ortognata”, de um homem branco, e um crânio “prognata” de 
um homem negro. Os crânios de povos “primitivos”, como os aborí-
genes australianos, pareciam ser os maiores candidatos a parentes 
próximos do crânio neandertal. Não tardaria para que o argumento 
dos “parentes prognatas” voltasse a ser utilizado por Huxley. 

A reação pública ao livro de Huxley lembra muito o que vemos 
hoje em dia com os dados da biologia molecular em seus estudos 
comparativos entre homem e chimpanzé. Da mesma forma, as des-
cobertas em chimpanzés de comportamentos tidos como exclusiva-
mente humanos, como a transmissão cultural e o sorriso do recém-
nascido em chimpanzés, causam espécie ainda hoje, pois nos mos-
tram grande semelhança com nossos parentes símios. 

3 A ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA 

A contrariedade com a escravidão do negro é um dos aspectos 
mais difundidos dos elaboradores do darwinismo original. Isto, de 
certa forma, corrobora aquela imagem do darwinismo “clean”, em 
oposição a um “darwinismo social”, uma aplicação supostamente 
desautorizada de sua versão original.  

Pouco depois da publicação do livro de Huxley, ele publicaria 
uma defesa explícita da emancipação do negro, no calor da guerra 
civil norte-americana. Seu texto “Emancipation: black and white”4 
tem um início surpreendentemente claro, ao retomar a tese do “pa-

                                                 
4 O texto foi originalmente publicado em 1865 como um artigo avulso em um jor-

nal literário e republicado como capítulo III do livro Science and education es-
says, tomado aqui como referência.  
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rente prognata” a justificar as políticas abolicionistas. Segundo Hu-
xley, seria descabido querer colocar em dúvida que do ponto de vista 
intelectual, a média dos brancos caucasóides é superior à média dos 
negróides. Para ele, esta era uma afirmação auto-evidente, que resul-
tava, provavelmente, de uma comparação das culturas de povos afri-
canos e europeus em pleno período colonial. O domínio europeu na 
África e na Ásia talvez fosse tomado como indicativo dessa suposta 
superioridade, método aliás muito cômodo para um europeu daquela 
época5. 

Prosseguindo, Huxley explicava essa diferença pelas característi-
cas craniais das duas formas: o ortognata europeu caucasóide tinha 
uma mandíbula modesta, mas capacidade craniana maior, enquanto o 
“parente prognata” tinha uma mandíbula saliente e muito potente, 
mas capacidade cerebral reduzida. Assim, ele dizia, a escravidão di-
funde a impressão de que a inferioridade do negro é um resultado de 
nossa organização social e não um fato da natureza, numa contenda 
que tem que ser resolvida pela capacidade de raciocínio e não na ha-
bilidade de arrancar nacos de carne com os dentes. Ele acrescentava 
que esta deveria ser a base para todas as políticas abolicionistas, que 
conduziriam os negros a um estado de inferioridade supostamente 
natural, com o qual eles haveriam de se conformar (Huxley, 1865 / 
1893, p. 67). 

O restante do texto, originalmente publicado em um jornal literá-
rio em 1865, é dedicado ao exame do tratamento dispensado à mu-
lher e é surpreendentemente avançado ao analisar a maneira como a 
educação e as convenções sociais relegam a mulher a uma condição 
de acesso restrito à informação e ao exercício da cidadania. Aliás, 
nisso se alinhava com um dos últimos escritos de Buckle, antes de 
sua morte precoce. A tese, ao final do texto é a de que não há justifi-
cativa biológica para não investir no desenvolvimento intelectual da 
mulher tanto quanto se investe no do homem em termos de escolari-
dade e oportunidades sociais. Huxley reconhece as diferenças físicas, 
como a relacionada ao desenvolvimento muscular, por exemplo, mas 

                                                 
5 É interessante que o passado não é considerado nessa época, por exemplo, na 

época do Egito Antigo, quando a Europa e seus povos caucasóides bem poderia 
ser descritos como “bárbaros primitivos”.  
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mantém uma posição inovadora para a época, ao defender as deman-
das por igualdade entre os sexos, que já existiam àquela época. 

4 AS PROMESSAS PARA O HOMEM 

Não seria surpreendente que, uma vez encontrada aceitação cres-
cente nas sociedades científicas, nos políticos e no povo em geral, os 
evolucionistas não continuassem a explorar as conseqüências de suas 
teorias na busca de melhorias para a vida humana. Se a seleção atua 
para tornar os seres vivos mais bem adaptados a seu ambiente, não 
deveríamos também procurar tornar os humanos mais felizes, mais 
livres de doenças, mais “perfeitos” a cada geração? 

O resultado dessas conjecturas apareceria ainda na mesma década, 
fruto da elaboração de um parente de Darwin, seu primo Francis Gal-
ton, um rico financista e viajante exótico, matemático brilhante, autor 
de Hereditary genius. Ele foi autor de uma vasta obra, inclusive de-
senvolvendo ferramentas matemáticas importantes (como a correla-
ção e regressão). Em seu livro, Galton defendia a aplicação ao ser 
humano de todo conhecimento disponível à época, para que as gera-
ções futuras nascessem mais saudáveis, mais inteligentes e sem ví-
cios. A eugenia, como acabou sendo chamada, foi resultado direto de 
um grupo de formuladores originais do darwinismo, em sua emprei-
tada, em fins da década de 1860 e início de 1870, a caminho de uma 
“tecnologia racial”, que pudesse trazer benefícios concretos. Foram 
produzidos diversos artefatos naquele curto período. 

Uma dessas contribuições seria pregar o fim das campanhas de 
vacinação. A varíola, como defendeu Darwin em seu livro sobre o 
homem, de 1871, poderia eliminar os seres humanos fracos, nascidos 
com uma capacidade orgânica menor, o que livraria as futuras gera-
ções desse mal. O incentivo ao casamento de pessoas saudáveis era 
outra das recomendações, assim, como o desestímulo ao casamento 
de pessoas tidas como não saudáveis, saudando as conclusões de 
Galton e indo inclusive além, ao prever que práticas eugênicas trari-
am o bem-estar social de gerações futuras, impedindo-se a procriação 
dos fracos de corpo e mente e daqueles que “não podem evitar a po-
breza para os próprios filhos” (Darwin, 1871 / 1982:710-1). 
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Antes de chegar ao pesadelo do nazismo, bastaria lembrar que a 
Suécia tinha inaugurado em 1926 um Instituto de Biologia Racial 
que cuidava de esterilizar pessoas tidas como portadoras de defeitos 
físicos, como a miopia, por exemplo. Legislação eugênica foi im-
plantada em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, e as polí-
ticas eugênicas, deve-se lembrar, contaram com grande apoio nos 
meios científicos. 

A Biologia Molecular já nos torna acessíveis informações até 
pouco tempo impensáveis. Por exemplo, já está disponível um teste 
para determinação de sexo na gravidez, que é eficiente desde as pri-
meiras semanas. Trata-se de uma aplicação originada do seqüencia-
mento do genoma humano, baseada no reconhecimento de seqüên-
cias específicas do cromossomo Y. Hoje tem custo aproximado de 
um salário mínimo, o que o coloca ao alcance de grande número de 
pessoas da classe média. 

Aproximações teóricas como as que descrevemos na origem do 
darwinismo original tendem a ser particularmente perigosas hoje em 
dia, quando pretendemos colocar em uma escala de valoração pa-
drões humanos, rotulando variações físicas e culturais como melho-
res ou piores, primitivas ou evoluídas. As teses evolucionistas foram 
incorporadas por sociedades mantidas por economias coloniais, nas 
quais as noções de superioridade e inferioridade eram essenciais para 
seu funcionamento. As teses darwinistas, de forma recíproca, acolhe-
ram essa visão de mundo hierárquica e se desenvolveram de forma 
tecnológica. Sem incorrer no equívoco do anacronismo, trata-se de 
escrutinar o empreendimento científico contemporâneo a partir das 
lições do passado. 

Isso não nos permite, ao mesmo tempo, condenar qualquer inicia-
tiva de uso do termo “raça”, tentando fazer coincidir um conceito 
biológico com uma manifestação de intolerância, superioridade ou 
racismo. Hoje, os transplantes de órgãos envolvem pessoas que pre-
cisam de doadores compatíveis e isso está relacionado diretamente 
com a história evolutiva de nossa espécie, com nossa dispersão pelo 
planeta, conseqüente diferenciação e posterior introgressão devida a 
fatores migratórios. 

Tanto quanto reprovar essa verdadeira censura obscurantista do 
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uso do termo “raça humana” cabe questionar a suposta neutralidade 
do empreendimento científico moderno. Tanto quanto ontem, não 
podemos dizer que alguns cientistas sejam ideologicamente neutros e 
intrinsecamente bondosos a ponto de permitir que sejam removidos 
todos os obstáculos éticos e morais para que a ciência progrida. Se 
ela deve progredir a todo custo, é preciso definir em que sentido esse 
“progresso” deve se dar e contar com a aprovação de todos os seg-
mentos, inclusive os eventualmente prejudicados. 

É evidente que o esclarecimento de todos os cidadãos é essencial 
para que qualquer decisão possa ser verdadeiramente democrática, 
refletindo antes que a existência de uma nobreza com prenomes aca-
dêmicos sofisticados, que vê os termos “barão” e “duquesa” substitu-
ídos por outros to tipo “PhD” ou “Full Professor”. O entendimento 
público da ciência está na base desse processo e a melhoria da quali-
dade da educação básica é um de seus pré-requisitos. 

Bastaria lembrar do que escreveu Wallace no final de seu livro 
sobre a terra do orangotango, com uma dedicatória à Darwin: 

Deveríamos reconhecer claramente que a riqueza e o conhecimento e 
a cultura de alguns poucos não constituem civilização, e que por si 
sós não podem nos garantir o estado de ‘perfeito bem-estar social’. 
Nosso vasto parque manufatureiro, nosso gigante comércio, nossas 
cidades cheias de gente, apóiam e continuamente renovam uma mas-
sa humana de miséria e crime absolutamente maior do que jamais e-
xistiu antes. (Wallace, 1869, vol. ii, p. 341) 
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