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Resumo 

 

A época clássica produziu um conhecimento sobre a natureza ancorado no conceito 

de meio. Tal concepção implicava de um lado o mundo “civilizado”, circunscrito à Europa 

e, do outro, os territórios incultos. Durante o século XIX, o pensamento clássico foi sendo, 

progressivamente, substituído pelo paradigma evolutivo que viria a sustentar várias teses 

sobre o desenvolvimento do Brasil. A crítica do pensamento social brasileiro destaca, 

sobretudo, o conteúdo racista e determinista destas teses, produzidas pelos intérpretes 

nacionais durante a segunda metade do século XIX. No entanto, a leitura das teses da 

Escola de Medicina do Rio de Janeiro do século XIX, revela que a utilização de idéias 

evolutivas em bases lamarckistas fazia uma interpretação positiva do meio geográfico local. 

Nesse trabalho procuramos traçar a trajetória das idéias evolutivas desde a Europa das 

Luzes até sua discussão e aplicação no Brasil, durante a segunda metade do século XIX. 

 

Palavras-Chave: Historicidade, Pensamento Geográfico; Meio Geográfico, 

Evolucionismo, Projeto civilizatório. 
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Introdução 

 

Nosso objetivo, no presente trabalho, é mapear a trajetória das idéias evolucionistas da 

Europa Ocidental até o Brasil, sua recepção pelos intelectuais locais e o seu uso na discussão 

sobre o desenvolvimento. A abordagem evolucionista, com ênfase no lamarckismo, serviu de 

base para a discussão da saúde e higiene, no período, mas, sobretudo, sustentou, em bases 

científicas, a adaptação de populações de origem européia ao meio tropical e os projetos de 

civilização nos trópicos. 

Para Foucault (1985) o aparecimento da história natural na Idade Clássica se deve a uma 

profunda transformação no processo discursivo. A linguagem da ciência moderna agia 

historicamente no sentido de separar o documento do signo. Tal processo tornaria possível um 

olhar cada vez mais minucioso sobre o objeto. Em outras palavras, ao interrogar a natureza, o 

discurso científico elaborado entre o Renascimento e o Iluminismo procurava separar as 

afirmações fantasiosas de tudo aquilo que poderia se identificar, verificar ou provar. Portanto, 

entre o final do século XVIII e o início do século XIX seria criada uma narrativa sobre a 

natureza. Essa narrativa se ancorava na influência dos progressos significativos nas ciências da 

Terra e das evidências de variações das espécies da flora e da fauna, reveladas pelas viagens dos 

naturalistas. O novo olhar e as novas interrogações sobre a natureza aos poucos se sedimentariam 

até produzir o que seria a história natural. 

Com a história natural a relação homem / meio viria ser o centro das atenções e 

discussões, tanto para todos aqueles que se dedicavam a estudar a natureza quanto para aqueles 

que se debruçavam sobre as novidades que aportavam em solo europeu. Os iluministas não 

desconheciam as teorias filosóficas, políticas, médicas e geográficas dos gregos antigos, porém 

atualizaram essas idéias de acordo com o novo contexto. Dessa forma, à época da Luzes, o 

conhecimento científico se legitimava pelo conhecimento da natureza. Era necessário, sem 

dúvida, um grande esforço de pensamento para se observar e descrever a natureza, sobretudo em 

uma época em que o mundo se expandia de forma incessante. Além disso, havia uma missão 
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hercúlea para a filosofia e a ciência das Luzes, que seria identificar as causas de uma pretensa 

superioridade da civilização desenvolvida na Europa em virtude de suas características climáticas 

e da fertilidade do seu solo.  

Todavia, no coração do pensamento clássico, algumas idéias sobre a transformação da 

natureza começavam a deslocar o foco das coisas para o interesse nos processos. Para Hannah 

Arendt (1988), essa época seria importante não apenas pelo conhecimento da natureza, antes 

pelas noções de desenvolvimento e progresso. A partir de um determinado momento, entre os 

século XVIII e XIX, a natureza deixaria de vista como uma coisa fixa e imutável e passaria a ser 

encarada dentro de uma perspectiva dinâmica. Desde então, os objetos das ciências 

progressivamente seriam observados como fruto de um processo histórico (ARENDT, 1988. 

p.93).  

Não seria por acaso que Foucault (1985) interpretaria o período que vai das primeiras 

reflexões de Lamarck até o período final de Cuvier como os estertores da história natural e a 

gestação da biologia moderna. Além disso, há que se levar em consideração que as noções de 

historicidade e de evolução já haviam sido expostas por Lamarck no livro Philosophie 

Zoologique, publicado em dois volumes em 1809, pelo menos vinte anos antes do debate entre o 

fixismo e evolucionismo que teria lugar nos anos 30 do século XIX (BUICAN, 1989, p.48). 

Na verdade, segundo Foucault (1985), o debate entre o Cuvier e Geoffroy Saint-Hilaire 

seria o ponto de inflexão entre o pensamento clássico e o pensamento evolucionista moderno. 

Cuvier acreditava que não se poderiam comparar os organismos de diversos grupos e que as 

espécies ou seres vivos eram imutáveis. Seu antagonista, Geoffroy Saint Hilaire acreditava que 

havia uma unidade no plano de composição do reino animal. O debate seria interrompido com a 

morte de Cuvier, porém a oposição entre Cuvier e Saint-Hilaire praticamente definiria os 

caminhos e os avanços do evolucionismo. As conseqüências filosóficas das proposições de Saint 

Hilaire não eram pequenas, pois, havendo um plano de organização no reino animal, seria lógico 

se supor que todos os seres vivos derivariam de um mesmo protótipo ancestral. Portanto, para 

Saint Hilaire a variedade era fruto da ação direta do meio agindo sobre os organismos no curso do 

seu desenvolvimento (THEODORIDÈS, 1965, p.67). 
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Se a maneira de se observar o mundo natural por si só já garantiria a inserção do novo 

discurso científico nos padrões da modernidade, o mais importante, entretanto, seria a imposição 

da idéia de historicidade como um conceito fundamental para a construção do discurso científico 

moderno. (FOUCAULT, 1985). A noção de historicidade passava então a fornecer a base 

filosófica do novo discurso científico: o pensamento evolucionista. 

Podemos, entretanto, aprofundar um pouco mais essa discussão. Para Stephen Jay Gould 

(1991) ainda no final do século XVIII, em 1780, começaria a despontar na Inglaterra a idéia da 

transformação lenta e gradual do planeta. James Hutton que se dedicava a estudar as rochas 

partiria para as observações de campo sem qualquer tipo de visão preconcebida. No seu livro 

publicado em 1780, Theory of the Earth, Hutton romperia com as fortes restrições bíblicas da 

época e interpretaria as rochas e o relevo terrestre a partir de uma concepção de tempo profundo. 

Naquela época a datação geológica da Terra ainda obedecia à cronologia sagrada. O tempo 

profundo que se mede em milhões de anos, seria, portanto, a grande conquista da geologia 

moderna (GOULD, 1991, p.16). Em outras palavras, se à época dessem crédito às formulações de 

Hutton, de uma hora para outra, a idade da Terra passaria dos milhares para os milhões de anos. 

Pouco depois do debate sobre o fixismo e o evolucionismo que tivera lugar em Paris, 

apareceria, na Inglaterra, o livro de Charles Lyell, Principles of Geology (1833). Segundo Gould 

(1991) o livro de Lyell provaria que a atuação lenta e constante do tempo seria a verdadeira 

responsável pelos fenômenos geológicos. A descoberta do tempo profundo se tornaria, então, um 

triunfo histórico da observação e da objetividade. Uma explicação que unia a observação da 

natureza e o conceito de historicidade. Uma importante contribuição para aqueles que 

acreditavam nas proposições evolucionistas.   

A proposição evolutiva, em marcha no decorrer do século XIX, romperia com o 

mecanicismo clássico do século XVIII, e aos poucos elaboraria uma interpretação mais dinâmica 

do mundo. O novo paradigma que estava sendo produzido baseava-se na idéia de historicidade e 

processo, contudo não abandonava completamente o conceito de meio. Os evolucionistas 

abririam mão do imobilismo e das explicações mecanicistas, porém não dispensariam o conceito 

de meio como categoria explicativa. 
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Esse conceito designava, de uma maneira bem ampla, as condições naturais que poderiam 

influir direta ou indiretamente sobre o comportamento humano e, conseqüentemente, moldar 

determinadas características das sociedades humanas (LEVY ET LUSSAULT, 2003, p.618). 

Naquele momento, quando as viagens dos naturalistas traziam informações variadas sobre 

espécies da fauna e flora de terras distantes, o conceito de meio serviria como elemento chave 

para se discutir os problemas de adaptação de organismos isolados ou de espécies aos diferentes 

ambientes. Dessa forma, o conceito de meio adquiria centralidade na discussão filosófica e 

científica entre os séculos XVIII e XIX, justamente porque representava o elo de ligação entre os 

homens e sua condição exterior. O que se discutia era, sobretudo, uma série de determinantes, um 

conjunto de condições que iriam atuar sobre a possibilidade de adaptação dos seres vivos aos 

vários ambientes distintos. O conceito de meio, associado às teorias do clima e às idéias sobre as 

influências geográficas, não tardaria a migrar para o pensamento político e social e, 

evidentemente, a legitimar a superioridade política e cultural do Ocidente. 

O sucesso desta construção intelectual e simbólica seria tão expressivo que, mesmo tendo 

surgido dentro do ambiente discursivo das ciências naturais no seio do Iluminismo, permaneceria 

como categoria explicativa até o final do século XIX e início do século XX. Além disso, o 

conceito de meio como categoria explicativa migraria para outras áreas de conhecimento, como o 

pensamento social e político. No final do século XIX e início do século XX, o conceito de meio 

serviria de base para a explicação tanto os fenômenos naturais como fenômenos sociais. 

Segundo Foucault (1985), no início do século XIX, o processo de secularização se 

aprofundava e as dimensões metafísicas progressivamente davam lugar à imanência do 

pensamento científico. Este processo romperia com a idéia de interligação e geraria novos 

conceitos como o de organismo. O conceito de meio deixava de ser compreendido como o todo 

harmônico do pensamento clássico para se compreendido como resultado da ação de forças 

evolutivas. O conceito de meio e o conceito de organismo se transformariam na base do 

pensamento evolutivo e seriam utilizados, portanto, como marcos de referência para se 

compreender a complexidade dos fenômenos naturais verificados na época. A força explicativa 

do pensamento evolutivo se tornaria hegemônica em meados do século XIX e as analogias 

orgânicas iriam penetrar em todos os outros ramos do saber (CLAVAL, 1972).  
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Para Marcel Blanc (1994) as idéias de Darwin como as de Lamarck não poderiam ser 

observadas na natureza, apenas deduzidas a partir dos fósseis e da distribuição geográfica. Isto 

implicava em um comprometimento filosófico de ambos. Para Marcel Blanc (BLANC, 1994, p. 

269) Darwin era um homem do século XIX e, embora sem vinculação religiosa aparente, não 

desconhecia o peso do pensamento religioso na sociedade da época. Talvez por esse motivo, 

tenha esperado cerca de vinte anos para tornar público o manuscrito de Origem das Espécies. Ao 

contrário do francês, no entanto, Darwin calculava que as espécies eram fixas e que, assim sendo, 

não poderiam adaptar-se mudando de forma. Logo, se as condições do meio fossem alteradas, 

algumas espécies seriam realmente extintas. A originalidade da atitude de Darwin que a 

distinguiu radicalmente da de Lamarck, consistiu em aplicar a noção de descendência, extraída da 

paleontologia, na distribuição de espécies atuais em dado espaço geográfico (BLANC, 1994, p. 

33). 

A obra de Lamarck ficou indelevelmente marcada pela idéia da herança dos caracteres 

adquiridos, todavia reduzir o pensamento de Lamarck a este aspecto não traduziria com 

fidelidade a riqueza de suas idéias. A teoria de Lamarck da herança dos caracteres adquiridos 

ficaria popularizada com o famoso exemplo da teoria do pescoço da girafa. Segundo a ilustração 

recorrente, a girafa teria nascido de uma espécie ancestral com pescoço curto. Para comerem as 

folhas das árvores mais altas esses animais teriam progressivamente esticado o pescoço e 

transmitido esse caráter a seus descendentes. Os descendentes, por sua vez, nasceriam com o 

pescoço mais alongado do que seus pais e a repetição do processo, ao longo das gerações, 

formaria o longo pescoço da girafa. 

Depois da teoria da evolução de Darwin, essa idéia se mostraria completamente 

equivocada e hoje o lamarckismo, a capacidade dos seres vivos em modificar por si mesmos seu 

patrimônio genético no sentido de responder a uma melhor adaptação, não tem mais adeptos. No 

entanto, embora haja controvérsias se Lamarck se utilizou ou não do exemplo, é certo que ele não 

seria de modo algum o autor dessa noção, que já existia desde a antiguidade e que persistiu 

depois dele, praticamente até o fim do século XIX (BLANC, 1994, p. 30). 

O pensamento de Lamarck deve ser analisado levando-se em consideração o contexto 

francês do início do século XIX. Neste momento encontramos uma verdadeira encruzilhada entre 
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as proposições do pensamento iluminista e a herança da cultura católica. O que havia em comum 

entre as duas correntes era o papel de destaque exercido pela posição do homem, portanto, não 

seria gratuita a posição de destaque do homem e da idéia de progresso no pensamento 

lamarckista. Para Lamarck, o homem seria o ápice da evolução, sua forma mais bem acabada. 

Para Marcel Blanc (BLANC, 1994, p.32) a tese de Lamarck seria o resultado de uma 

tentativa de explicação para uma questão crucial de ordem científica, mas ao mesmo tempo uma 

questão de ordem filosófica: o estudo dos fósseis revelava que as formas se sucediam segundo 

um certo padrão. Em outras palavras, o estudo dos fósseis parecia revelar um certo sentido, um 

verdadeiro caminho em direção à evolução. A sucessão de fósseis revelava um sentido que se 

encaixava perfeitamente com a idéia de progresso. É preciso levar em consideração que a idéia de 

progresso representava o que havia de mais profundo no pensamento das Luzes, mas também a 

concepção do tempo como iluminação progressiva é um dos pilares do pensamento cristão 

ocidental. 

Além disso, os fósseis comprovavam que existiram espécies que povoaram em outros 

tempos a superfície da terra e que haviam desaparecido. Ora, segundo uma das visões de mundo 

dominante no século XVIII, a noção de extinção das espécies era inadmissível, pois contradizia 

os conceitos de onipotência e de indulgência de Deus. Supor que uma espécie criada por ele 

tivesse sido extinta sem a sua vontade, era o mesmo que negar a sua onipotência; supor que 

tivesse desejado que uma das espécies criadas por ele se extinguisse, significava negar a sua 

indulgência. Para vencer esse dilema, Lamarck levantou a hipótese de que as espécies não se 

extinguiam, mas se transformavam, idéia que lhe fora inspirada pela observação de toda uma 

série de fósseis de mariscos. Lamarck observou que as espécies encontradas nas camadas 

geológicas mais antigas eram profundamente diferentes das espécies atuais, porém, à medida que 

se aproximavam das camadas geológicas mais recentes, os mariscos se assemelhavam às espécies 

atuais. Lamarck interpretou o fato como uma transformação constante das espécies (BLANC, 

1994, p. 34). 

Assim, para Lamarck, as espécies alterariam sua forma com o passar do tempo, mas não 

desapareceriam completamente. Na realidade as espécies atuais seriam apenas a continuação de 

espécies precedentes que simplesmente se transformaram – transformismo – Lamarck 
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acrescentava que as razões dessa transformação encontravam-se na adaptação dessas espécies ao 

meio ambiente. Com efeito, se este se modificava para fazer-lhe frente, os animais também 

deveriam modificar-se aperfeiçoando este ou aquele órgão e transmitindo esse caráter a seus 

descendentes. A teoria de Lamarck colocava-se de maneira totalmente lógica à evolução da vida 

em correspondência com a evolução da Terra. Durante esta última, os elementos e as condições 

do meio necessariamente se modificariam e conseqüentemente as espécies animais e vegetais 

deveriam também modificar-se, transformar-se. 

Uma outra idéia importante na teoria de Lamarck era a de que, com a sucessão das 

espécies, resultava uma gradação dos seres vivos que ia dos animais mais simples para os mais 

complexos, para culminar em formas cada vez mais perfeitas: peixes, répteis, aves, mamíferos e o 

homem ocupando o topo da perfeição. Essa idéia seria uma transposição, em termos 

evolucionistas, da noção de Grande Cadeia do Ser formulada a partir da Idade Média e que 

estabelecia uma classificação dos seres vivos segundo o seu grau de perfeição, onde o homem era 

o grau mais elevado. Mas até Lamarck, essa Grande Cadeia dos Seres era vista como uma 

hierarquia estática das espécies de seres vivos fixos e isolados uns dos outros. O zoólogo francês, 

ao contrário, levantou a hipótese de que espécies ainda desconhecidas teriam existido e 

assegurado a transição entre as espécies situadas em pontos diferentes da hierarquia. Mas o 

importante na teoria de Lamarck era a insistência na gradação dos seres vivos, dos mais simples 

aos mais perfeitos e ao homem. Essa idéia não apareceria mais depois no darwinismo. 

Evidentemente ela era compatível com a filosofia deísta de Lamarck. 

Na realidade, a característica mais fundamental do pensamento de Lamarck não era a 

crença na hereditariedade dos caracteres adquiridos, mas a idéia de adaptação e transformação. 

Ambas são frutos de um pensamento que se orientava pela crença na perfectibilidade e no ideal 

de progresso. Em outras palavras, Lamarck, da mesma forma que Geoffroy Saint Hilaire 

acreditava que haveria um sentido na evolução em direção ao progresso e a perfeição. Ambos 

acreditavam que haveria um plano da natureza em direção à perfeição. Uma espécie de mão 

invisível conduziria a evolução. A teoria da evolução de Lamarck era herdeira direta da filosofia 

natural, um ponto de intersecção entre a filosofia e a ciência. A evolução não poderia ser 

diretamente observável, portanto ela se assemelhava a uma filosofia natural. Ela era uma 
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construção teórica (BLANC, 1994, p. 31). As idéias de Darwin não incluem essa noção uma vez 

que evocam variações ou mutações genéticas ao acaso como princípio explicativo da evolução. 

              

                             

Uma Modernidade Tropical 

 

A discussão entre o fixismo de Cuvier e as propostas de Saint Hilaire seriam atualizadas 

pelas diferentes formas de evolucionismo que brotaram do pensamento de Lamarck e Darwin. 

Além disso, em meados do século XIX o processo histórico em curso provocava o deslocamento 

de milhares de pessoas da Europa para as regiões de imigração, dentre elas o Brasil e, 

conseqüentemente, atualizava a discussão sobre meio e adaptação de populações ao clima e à 

paisagem das regiões tropicais. Para a ciência da época, os fatores que influiriam na adaptação 

dos povos europeus a outros climas e outras regiões naturais, não eram distintos dos fatores que 

afetavam a adaptação de plantas aos climas e regiões diferentes. Assim, as discussões sobre 

adaptação, sobretudo de plantas, mas também de animais aos meios diversos, serviriam de 

paradigma para a explicação da adaptação de seres humanos em outros ambientes naturais do 

planeta, distintos dos ambientes europeus (GLACKEN, 1973, p.618,). Portanto, definidas por 

esse novo discurso científico, as leis que explicavam a adaptação dos seres vivos aos diferentes 

ambientes tinham uma amplitude universal. Porém, em se tratando das sociedades humanas, estas 

idéias iam além, ou seja, e algumas delas se preocupavam em mostrar como as influências 

geográficas agiam sobre os homens. Não apenas sobre a sua capacidade adaptativa aos diferentes 

ambientes, mas na configuração positiva ou negativa do seu comportamento.(GLACKEN, 1973, 

p.436). O problema do meio se transformava, portanto no elo de ligação entre as sociedades 

humanas e a natureza e, sua permanência como uma das chaves para o pensamento científico da 

época pode ser explicada, tanto por questões internas ao pensamento científico quanto pelos 

condicionamentos do contexto histórico da segunda metade do século XIX.  

Essa perspectiva se desenvolveu na Europa a passos largos, durante o século XIX, graças 

às comunidades institucionalizadas de pesquisadores e homens de letras. Comunidades que se 
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agrupavam em torno das universidades, academias de ciências e as sociedades de sábios 

(CALVAL, 1976). Evidentemente, a trajetória das idéias teria o seu centro geográfico na Europa 

Ocidental, entretanto, podemos identificar os seus ecos no Brasil. A repercussão no Brasil, longe 

de ser vista como uma simples recepção de idéias estrangeiras, deve ser compreendida como um 

desdobramento da modernidade. A modernidade é o resultado de um pensamento que se 

prolongaria desde o século XVI, século da expansão européia para os outros continentes, até o 

século XVIII, período áureo do Iluminismo na Europa. A evolução de tal pensamento, portanto, 

não poderia se furtar da experiência do encontro entre um mundo que se expandia e outro que era 

desvelado por interesses comerciais e olhares curiosos. Esse encontro foi construído entre o 

Renascimento no século XVI e a Ilustração do século XVIII, passando, evidentemente, pela 

revolução científica do século XVII. Logo, relação entre o homem e a natureza seria uma 

resultante interna das dinâmicas históricas planetárias durante o período da modernidade e do 

conhecimento científico como um modo privilegiado de conhecimento do mundo. Não podemos 

esquecer, portanto, a importância da contribuição desse mundo periférico à produção do discurso 

moderno. 

Assim, o fenômeno da modernidade, poderia ser entendido como uma arvore frondosa 

sustentada por raízes profundas, mas que teria seus galhos espalhados por lugares distantes. A 

metáfora da árvore, longe de ser gratuita, nos permite perceber que o fenômeno da modernidade 

gerou frutos nos mais diversos lugares. Logo, poderíamos nos referir não apenas a um tipo de 

modernismo, mas a vários focos de modernismos que brotaram quase simultaneamente em 

lugares distintos do mundo ocidental, a despeito de suas raízes estarem fincadas no Iluminismo 

europeu. 

No Brasil do inicio do século XIX, não havia ainda a institucionalização do ensino 

superior, porém, o discurso científico tinha lugar concentrado junto às academias e as sociedades 

de sábios. Alguns jovens, provenientes de famílias abastadas, tiveram a oportunidade de estudar 

na Universidade de Coimbra, pós-reforma pombalina ou de freqüentar a Academia Real de 

Ciências de Lisboa (criada em 1779) que funcionava como um centro de consultoria e aplicação 

das teorias científicas, evidentemente relacionado à melhoria econômica e ao aumento da 

produtividade. Levantamentos de recursos naturais, divulgação de novas técnicas de cultivo, 
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aclimatação de produtos, tudo isso era fruto de interesse, estudo e divulgação. Além disso, a 

Academia encomendava a especialistas trabalhos analíticos sobre a situação de determinados 

produtos naturais, patrocinava viagens de pesquisa e levantamentos em todo o reino, distribuindo 

bolsas de estudo e criando instituições destinadas às investigações em ciências naturais. 

Assim, ainda que levando em consideração as inúmeras dificuldades como, a maioria da 

população iletrada e as enormes distâncias, tínhamos concentrada em escala reduzidíssima uma 

elite letrada. Nos círculos dessa elite as idéias iluministas, dentre as quais se destaca a relação 

homem/meio, eram conhecidas, discutidas e aplicadas por aqueles que detinham o poder. 

Portanto, ainda que em proporções reduzidas, igualmente se discutia nos trópicos, as proposições 

científicas nascidas nas idéias da ilustração e da modernidade. Pois, mesmo que fossem 

patrimônio de um pequeno número de produtores de conhecimento egressos das elites, essas 

idéias circulavam em um determinado circuito. Nestes locais, de freqüência evidentemente 

restrita, se agrupavam um pequeno número de sábios, livres pensadores e estudantes que se 

dedicavam ao estudo e à divulgação das teorias científicas iluministas. Parece ser prudente, então, 

ampliar o alcance das idéias iluministas até as fronteiras da expansão européia e, talvez, incluir 

dentro desses limites geográficos o chamado iluminismo luso-brasileiro. 

Um século mais tarde surgiria novos espaços para discussão como, por exemplo, as 

Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Isso nos permite perceber que essas idéias, 

rastreadas em um espaço mais amplo, ecoavam da mesma forma nos dois lados do Atlântico. 

Herdeiros da discussão produzida na Academia Real de Lisboa, seus argumentos racionalistas e 

científicos e suas associações entre a natureza e a sociedade tinham destaque. A idéia de que 

existia uma ligação profunda entre a sociedade e o espaço natural onde ela se originara, que se 

inscrevia perfeitamente na filosofia natural do Iluminismo, também era alvo de debates. Tal 

visão, que ressaltava a influência do meio, ou melhor, compreendia a integração entre natureza e 

sociedade e destacava a perspectiva histórica, embora ainda não completamente evolucionista já 

apontava para situações que conduziriam ao evolucionismo. Portanto a discussão sobre a 

influência do meio ou integração homem e meio ou ainda perspectiva histórica e transformação 

da natureza era madura no Brasil do século XIX, como vemos nas teses de medicina da segunda 

metade do século XIX. Tal fato amplia o alcance da discussão sobre a modernidade para o final 
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do século XVIII, e chama a atenção para a importância do papel dos espaços coloniais europeus 

nos trópicos para a discussão da relação entre o homem e o meio. Essas idéias tiveram circulação 

no Brasil e foram discutidas ainda que, evidentemente, apenas por alguns membros da elite local, 

educados na Europa e com um papel relevante na política da antiga colônia. 

A idéia de ciência natural que no início do século XIX que se espalhava pela Europa não 

era diferente em termos paradigmáticos das ciências naturais divulgadas no Brasil. A rigor 

podemos dizer que as fontes eram as mesmas, ou seja, os modelos estabelecidos por Lineu (1707-

1778), Buffon (1707-1788) e Humboldt (1769-1859), abasteciam os sábios dos dois lados do 

Atlântico. A figura de José Bonifácio, que convivera diretamente com Jussieu e Humboldt, teria 

sido o elo de ligação entre as idéias do século XVIII e sua a aplicação, no Brasil, do século XIX. 

Além deste, e entre outros, poderíamos citar os médicos Francisco Freire Alemão (1797-1874) e 

Emílio Joaquim da Silva Maia (1808-1859), mas, sobretudo, o francês Xavier de Sigaud (1796-

1856), como divulgadores da ciência iluminista e figuras de transição entre a história natural dos 

finais do século XVIII e biologia evolutiva da segunda metade do século XIX. Estes elementos 

exerceram um papel fundamental no que diz respeito à discussão das idéias iluministas no Brasil 

da segunda metade do século XIX.  

A filosofia natural das Luzes, na primeira metade do século XIX foi incorporando 

naturalmente a perspectiva evolucionista. A aceitação do evolucionismo, com ênfase nas idéias 

de Lamarck, na nova geração de médicos garantia no país a penetração do evolucionismo e 

conseqüentemente uma nova forma de perceber a relação entre o homem e o meio. A filosofia 

natural de Lamarck, ou as idéias que, contidas no seu trabalho, inspiraram os naturalistas da 

segunda metade do dezenove, foi relegada às zonas de sombra da história da ciência. Tal fato é 

necessário que se diga, não ocorreu em função da sua irrelevância para a ciência, nem tampouco 

de suas formulações tidas por equivocadas, mas, sobretudo, em função de uma determinada 

concepção de história da ciência (BLANC,1994). O método positivista praticamente reduzia a 

história da ciência a uma linha evolutiva marcada pelos progressos da razão. Sendo assim, 

segundo essa interpretação, as idéias e a teoria evolucionista de Lamarck serviriam apenas na 

medida em que antecipavam em alguns pontos as idéias de Darwin, em parte pelo sucesso do 

darwinismo e das idéias de seleção natural. 
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Nosso argumento, evidentemente, não tem a intenção de reabilitar as idéias de Lamarck, 

nem tampouco afirmar que suas idéias seriam mais importantes que as de Darwin, muito menos 

afirmar que Lamarck teria sido um gênio incompreendido. Apenas estamos afirmando que no 

contexto brasileiro da segunda metade do século XIX, as idéias de Lamarck sobre adaptação e 

transformação tiveram maior aceitação porque serviam para explicar cientificamente a imigração 

de populações européias e conseqüentemente legitimar o projeto de embranquecimento da 

população. Na realidade, as idéias de Saint Hilaire e Lamarck eram privilegiadas, sobretudo 

porque, se aproximavam melhor das intenções políticas e do contexto social da época. A leitura 

positivista da história da ciência reduziu todas as idéias do evolucionismo lamarckista, toda a sua 

fecunda filosofia da natureza, à teoria da herança dos caracteres adquiridos (BLANC, 1994). A 

crítica às idéias de Lamarck se encarregou de pulverizar até mesmo a filosofia da natureza e a 

visão de mundo sobre a qual essas idéias se sustentavam. Ele compreendia a evolução como um 

esforço próprio para se seguir um plano previamente estabelecido pela natureza. A evolução para 

Lamarck era invariavelmente alimentada por uma força vital, que evidentemente transcendia a 

própria natureza. Não combinavam com o cientificismo do século XIX idéias que apelavam para 

forças transcendentais. No entanto, as idéias da filosofia da natureza de Lamarck, fundamentadas 

nas noções de hábito, esforço e necessidade, revelaram-se bastante férteis, para o contexto 

histórico da época, sobretudo porque sustentavam a idéia de adaptação. Melhor dizendo, as idéias 

de Lamarck defendiam um tipo de evolucionismo calcado na idéia de adaptação e transformação. 

Esse conceito de adaptação poderia ser entendido como uma espécie de esforço, ou como um 

processo a ser empreendido por parte do indivíduo para se adaptar às novas condições 

ambientais. Assim, caberia ao indivíduo, em função de suas necessidades, diante de um meio que 

poderia ser francamente hostil, desenvolver os meios necessários à sua adaptação. A adaptação, 

impulsionada pelas condições adversas do meio, deveria ser o resultado do esforço de uma ação 

contínua e se necessário inúmeras vezes repetidas, gerando, portanto a noção de hábito. Desse 

modo, a noção de hábito viria a ter um papel fundamental na adaptação e, conseqüentemente, na 

evolução. O hábito apareceria como uma noção importante situada no cruzamento de 

preocupações pela mudança e pela permanência de soluções (BERDOULAY et SOUBEYRAN, 

1991). 
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Para o lamarckismo, o esforço individual ou coletivo adquiria um papel essencial, seja na 

adaptação aos novos ambientes, seja na evolução das espécies. Além disso, a idéia que a 

transformação das espécies ocorreria em função do meio, ou melhor, da ação do tempo sobre os 

seres e sobre o próprio meio, também teria importância fundamental. Segundo as idéias 

lamarckistas, a transformação das espécies ocorria basicamente pela ação do meio, quer dizer, 

essencialmente por parâmetros climáticos, mas, sobretudo pela ação cumulativa e criativa do 

tempo. Logo, seriam as características do meio, as circunstâncias físicas e climáticas e o esforço 

do indivíduo que definiriam a possibilidade ou não da adaptação. A adaptação seria, na verdade, 

um estado de equilíbrio entre os indivíduos e as circunstâncias exteriores favoráveis, melhor 

dizendo, uma construção interativa entre o indivíduo e o seu meio. Portanto, haveria a 

possibilidade de adaptação desde que os indivíduos se esforçassem ou seguissem determinadas 

regras que atenuassem as condições adversas do meio. Além disso, se a ação criadora do tempo 

era de fato relevante, a repetição contínua e o estabelecimento de hábitos produziria os resultados 

satisfatórios desejados. 

A abordagem evolucionista, com ênfase no lamarckismo, sustentou em bases científicas, a 

adaptação de populações de origem européia ao meio tropical e os projetos de civilização nos 

trópicos. Tal perspectiva serviu, portanto, de base para os intelectuais locais em sua discussão 

sobre modernização e desenvolvimento do país, durante a segunda metade do século XIX. Como 

vemos, mapear a circulação das idéias no Brasil implica necessariamente em levar em 

consideração seja o nosso contexto histórico, seja nossa situação periférica.  
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