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Este catálogo é fruto da exposição Darwin: Origens & Evolução, 
criada pelo estúdio M'Baraká em colaboração com a pesquisadora 
Magali Romero Sá. A exposição, registrada nestas páginas, faz 
uma leitura transversal da teoria da evolução das espécies, relacio-
nando acervos históricos, obras de arte contemporânea e textos 
críticos a partir de uma expografia que conecta a narrativa ao 
edifício histórico do museu. Dividida em quatro grandes núcleos 
(os primórdios da ciência, as descobertas geológicas, a trajetória 
do navio "Beagle" e os desdobramentos da teoria pós-publicação), 
a exposição aconteceu no Museu do Meio Ambiente, no Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, em agosto de 2019.

This is the catalog of the exhibition Darwin: Origens & Evolução 
(“Darwin: Origins & Evolution”), which was created by the M’Bakará 
studio in collaboration with researcher Magali Romero Sá. These 
pages are a record of the exhibit, which makes a cross-sectional 
interpretation of the evolution of species, associating historical 
archives, contemporary works of art and critical texts through an 
expography that connects the narrative to the museum’s historic 
building. Held in Museu do Meio Ambiente, in the Botanical Garden 
of Rio de Janeiro, in August 2019, the exhibition is divided into 
four large sections: the early stages of science; the geological 
discoveries; the voyage of the Beagle; and the consequences of the 
theory after its publication



In the year we celebrate Charles Darwin’s 210th birthday and the 160th 
anniversary of the publication of On the Origin of Species, Equinor has the 
pleasure of presenting DARWIN: ORIGENS & EVOLUÇÃO.

This exhibit enables visitors to get to know Darwin’s professional life and 
the trajectory followed by his famous theory, which would forever change 
the structure of scientific thinking and the way we look at the world. Building 
a bridge between art and science, the exhibit provides an overview of 
scientific aspects before, during and after Darwin’s researches, including his 
stay in Brazil and his visit to Rio’s Botanical Garden. 

With a playful, interactive and modern language, DARWIN: ORIGENS & 
EVOLUÇÃO is the result of the collective effort of different researchers 
and research centers. With the exhibit’s 295 pieces, from fossil samples to 
contemporary works of art, sponsor Equinor seeks to stimulate scientific 
curiosity, research, and news ways of thinking which, through the courage 
of proposing new perspectives and points of view, generate innovative 
solutions and shatter paradigms.

Just as Darwin dared to propose a new way of understanding science, 
Equinor is always thinking of new solutions in terms of energy. We hope 
you enjoy the exhibit and that this experience provides you with new 
perspectives.

No ano em que comemoramos os 210 anos de Darwin e os 160 anos da 
publicação de A Origem das Espécies, a Equinor tem o prazer de apresen-
tar Darwin: Origens & Evolução. 

Esta exposição traz ao público a possibilidade de conhecer a trajetória 
de Darwin e de sua mais famosa teoria, que revolucionaria para sempre a 
estrutura do pensamento científico e o modo como observamos o mundo. 
Construindo um caminho que une arte e ciências, ela apresenta aspectos 
científicos de antes, durante e depois das pesquisas de Darwin, inclusive 
sua passagem pelo Brasil e pelo Jardim Botânico. 

Com uma linguagem lúdica e ao mesmo tempo interativa e atual, Darwin: 
Origens & Evolução é resultado de um esforço coletivo que une diferentes 
pesquisadores e institutos de pesquisa. Composta por 295 peças que vão 
de fósseis a obras de artistas contemporâneos, a Equinor, ao patrocinar 
esta exposição, tem como objetivo estimular a curiosidade científica, as 
pesquisas e as novas formas de pensamento que, pela coragem de propor 
novos olhares e pontos de vista, resultam em soluções inovadoras e que-
bra de paradigmas. 

Assim como Darwin ousou propor uma nova forma de entendimento para 
o campo científico, a Equinor está sempre pensando em novas soluções 
energéticas. Esperamos que você aproveite a exposição e que essa experi-
ência lhe traga novas perspectivas.
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Há 210 anos, no dia 12 de fevereiro de 

1809, nascia Charles Robert Darwin. 

O quinto de seis irmãos, Charles era 

filho do médico e investidor Robert 

Darwin e Susannah Darwin. Passou 

pelas faculdades de Medicina e Artes, 

até se tornar um dos mais importantes 

cientistas da História. Publicou 25 

livros, entre eles o que é considerado 

a maior revolução da história do 

pensamento, A Origem das Espécies, 

onde se lê a teoria da evolução, que 

neste ano comemora 160 anos.

Charles Robert Darwin was born 210 years ago, on February 12, 1809. The 
fifth of six children, Charles was the son of physician and investor Robert 
Darwin and Susannah Darwin. He studied medicine and arts, and became 
one of the most renowned scientists in History. Darwin had twenty-five books 
published, among them On the Origin of Species, the book that is considered 
the greatest revolution in the history of thinking, and this year marks the 160th 
anniversary of its publication.

Retrato de Darwin criança  e sua irmã Catarina
1816 | Walker E. Cockerell
COLEÇÃO: CC BY WELLCOME COLLECTION
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“Na América do Norte, um urso preto foi visto nadando com a boca aberta, como  
se fosse uma baleia capturando insetos na água. Mesmo em um caso extremo 
como este, se o suprimento de insetos fosse constante e nunca houvesse na 
mesma região rivais mais bem adaptados do que ele, não vejo dificuldade para 
admitir que uma raça de ursos se tornasse, por seleção natural, cada vez mais 
aquática em sua estrutura e seus hábitos, com bocas cada vez maiores, até que 
se produzisse uma criatura aberrante, à imagem de uma baleia.”

— CHARLES DARWIN 
A Origem das Espécies, 1859

É assim fabuloso o tom de Darwin, suas ideias poderosas estão 
sempre por trás de perguntas simples. Inspirada na teoria e na história 
do naturalista, a exposição Darwin: Origens & Evolução comemora a 
lenta e incansável jornada de perguntas, hipóteses e evidências que 
pavimentaram o caminho e culminam no que hoje conhecemos como a 
teoria da evolução das espécies.

A exposição é resultado da leitura de Darwin, do encantamento com o 
texto que ensina a olhar, mas principalmente das conversas entre cura-
doria, artistas e instituições científicas que preservam e ressignificam a 
história biológica, cultural e ancestral da humanidade.

Desde o encontro com esta casa que nos recebe, passando pela inves-
tigação das coleções cariocas e pela colaboração com artistas contem-
porâneos, a exposição se propõe a reviver a trajetória de Darwin a partir 
de uma leitura atual da nossa história, de forma aberta e singular. 

O retrato da época é de descobertas fascinantes, criaturas extintas, fós-
seis que contam a história do tempo passado, que escapa aos olhos e à 
compreensão. Aos poucos, a evolução das espécies descortina a triviali-
dade da existência humana. Para nós, seres humanos, ensina que somos 
resultado de pressões evolutivas em ação há milhares de anos, assim 
como qualquer outro ser vivo, do grilo à girafa. Nada temos de especial 
neste sentido.
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A exposição não foge à tensão experimentada por Darwin antes de publi-
car sua teoria, sabendo que o que tinha em mãos mudaria para sempre o 
curso da História. 

"In North America, the black bear was seen [...] swimming for hours with widely open 
mouth, thus catching, like a whale, insects in the water. Even in so extreme a case as 
this, if the supply of insects were constant, and if better adapted competitors did not 
already exist in the county, I can see no difficulty in a race of bears being rendered, by 
natural selection, more and more aquatic in their structure and habits, with larger and 
larger mouths, till a creature was produced as monstrous as a whale.” 
— Charles Darwin, On the Origin of Species, 1859

Darwin’s style is indeed amazing, a realm of powerful ideas lying behind simple 
questions. Inspired on the theory and the history of the naturalist, the exhibition 
DARWIN: ORIGENS E EVOLUÇÃO celebrates the slow and relentless journey of 
questions, hypotheses and evidences that have paved the way for the theory of the 
evolution of species, which is currently acknowledged worldwide.

The exhibition is the outcome of the readings of Darwin’s work, of the fascination with 
the text that teaches us to observe, but, most of all, it is the outcome of the exchanges 
among curators, artists and scientific institutions that preserve and re-signify the 
biologic, cultural and ancestral history of mankind.

From the encounter with this house that welcomes us to the investigation of the Rio 
de Janeiro collections and the collaboration with contemporary artists, the exhibition 
aims at reliving Darwin’s journey based on a current interpretation of our history, in an 
open and unique way.

The period is one of fascinating discoveries, extinct creatures and fossils that tell the 
story of a past that escapes our eyes and goes beyond our understanding. Step by 
step, the evolution of species uncovers the triviality of human existence. It teaches us, 
humans, that we are the offspring of evolutionary pressures that have been at work 
for thousands of years, just like any other living creature, from the grasshopper to the 
giraffe. In this sense, we are not special at all.

The exhibition also tackles the struggle experienced by Darwin before publishing 
his theory, once he knew that what he had in his hands would change the course of 
History forever. 
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A exposição tem início num jardim com 

representações do mundo natural de uma época 

em que se desconhecia  o processo da evolução 

das espécies. Observamos as origens da ciência 

 e a relação de dependência e utilidade que a 

humanidade desenvolveu com a natureza. A partir 

 do acúmulo de conhecimento de milhares de anos, 

apresentam-se estudos importantes, sem os quais 

Darwin não teria chegado às suas ideias. 

The exhibition begins in a garden with representations of the 
natural world from a time when the process of evolution was 

unknown. We look at the origins of science and the relationship 
of dependence and usefulness that humanity has developed with 

nature. Based on the accumulation of knowledge of thousands 
of years, important studies are presented, without which Darwin 

would not have come to his ideas.

1

A ciência 
antes de 
Darwin
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"Os antigos que na poesia 
apresentaram a idade de ouro, 
que cantaram seu estado feliz, 
talvez, em seu Parnaso, sonhassem 
com esse lugar. Aqui, a raiz da 
humanidade era inocente; e 
aqui estavam todas as frutas 
e a primavera sem fim; essas 
nascentes  — o néctar de que os 
poetas cantam".
_ DANTE ALIGHIERI,  

A Divina Comédia, século XIV

“Those ancients who in poetry 
presented the golden age, who sang its 
happy state, perhaps, in their Parnassus, 
dreamt this place. Here, mankind's root 
was innocent; and here were every fruit 
and never-ending spring; these streams-
-the nectar of which poets sing.”

― Dante Alighieri, The Divine Comedy, 
14th century.
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A ciência antes de Darwin
Durante 2,5 milhões de anos, os humanos colhiam plantas e caçavam 
animais que viviam e se reproduziam sem a nossa intervenção. 
Nômades, nossa espécie não tinha um assentamento constante, 
vivíamos em movimento. Tudo isso mudou há cerca de 10 mil anos, 
quando o Homo sapiens começou a dedicar-se à manipulação da vida de 
algumas plantas e animais, classificando, ordenando e aprimorando-as 
para nosso próprio proveito. Não é de hoje, portanto, a dependência do 
homem em relação à natureza, tampouco a busca pelo conhecimento. 
A utilização desse conhecimento para benefício próprio já acompanha 
a humanidade há muitos anos, mesmo antes de concebermos a busca 
pelo conhecimento como ciência.

SCIENCE BEFORE DARWIN 

For more than 2.5 million years, human beings had gathered plants and hunted 
animals that lived and reproduced without man’s intervention. We were nomads, 
that is, our species did not have a fixed settlement. We were constantly on the move.

All of this changed about 10 thousand years ago, when Homo sapiens started 
to manipulate the lives of some plants and animals, classifying, organizing 
and improving them for mankind’s own benefit. Therefore, man’s dependence 
on nature is not new, and neither is our search for knowledge. The use of this 
knowledge to our own benefit has been with us for many years, even before it 
became known as Science.
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Os Craôs
Conta um mito dos Craôs — indígenas que habitam áreas 
do Piauí, do Maranhão e do Tocantins — que os animais se 
reuniram para realizar uma festa: “Durante a festa, resolve-
ram apostar corrida, dois a dois; o vencedor de cada corrida 
deveria, daí por diante, morar no Cerrado, e o vencido, morar 
na floresta. [...] O que se admite no mito é que os animais que 
correm pouco têm de evitar o perigo se escondendo, para o 
que a floresta é mais adequada; os bons corredores não pre-
cisam de se esconder e podem viver no Cerrado, pois evitam 
o perigo correndo”.

— JULIO CEZAR MELATTI 
Sistemas de Classificação de Animais e Plantas pelos Índios, 
1975

THE KRAHÔ

A myth of the Krahô Indians (natives that live in the Northeast of Brazil, 
in areas of the states of Piauí, Maranhão and Tocantins) – tells that the 
animals got together to hold a party. "During the festivity, they decided 
to race in pairs; the winner of each race would live in the 'Cerrado' (a 
tropical savannah ecoregion of Brazil), whereas the loser would have to 
live in the forest […]. The message left unsaid in the legend is that the 
animals that are not good runners have to avoid danger by hiding – to 
which the forest is more suitable –, whereas the good runners do not 
need to hide and can live in the 'Cerrado', because they can flee from 
danger by running." 

— JULIO CEZAR MELATTI 
Sistemas de Classificação de Animais e Plantas pelos Índios, 1975 

Fabrico da manteiga  dos ovos de tartaruga
século XVIII | Alexandre Rodrigues Ferreira 

Nas páginas seguintes
Frontispício de Hortus Cliffortianus
1737 | Carl von Linné
COLEÇÃO: MISSOURI BOTANICAL GARDEN  BIODIVERSITY LIBRARY

Frontispício de Historia  Naturalis Brasiliae
1648 | Wilhelm Piso e Georg Laet Marcgrave
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Carl von Linné (1707-1778)
O botânico sueco Carl von Linné admite uma linha ininterrupta de 
seres vivos, uma evolução linear, e a existência do Jardim do Éden 
como centro de origem a partir do qual as espécies se dispersavam, 
argumentando que todas as coisas vivas formam uma Grande Cadeia 
do Ser Universal. Linné concebeu a ideia de “divisão e denominação” 
como forma de organizar os organismos vivos. 

Da necessidade de dar nome às coisas e organizá-las em 
conhecimento, Linné cria um sistema de classificação catalogando os 
seres vivos em reinos, classes e ordens, seguindo uma divisão similar à 
hierarquia monárquica, relacionada diretamente com a iminente noção 
de sistema da época e ainda utilizada nos dias atuais.

CARL VON LINNÉ (1707–1778)
Swedish botanist Carl von Linné proposes a continuous line of living beings, a 
linear evolution. He further envisions the Garden of Eden as the place from which 
all species dispersed themselves. His argument was that all living things form the 
Great Chain of Being. Linné conceived the idea of “division” and “naming” as a way 
of organizing the living creatures.

From the need to name things and organize them into knowledge, Linné creates 
a system of classification, cataloguing the living beings in kingdoms, classes 
and orders, following a division that is similar to the hierarchy of nobility, 
directly connected to the impending notion of system of that time, which 
is still used nowadays.

African scene
1686 | Cooper | In: Description  

de L'Afrique, de Olfert Dapper

Historia Naturalis Brasiliae 
Historia Naturalis Brasiliae, de autoria de Wilhelm Piso e Georg 
Marcgrave, completou 370 anos em 2018. Trata-se de uma das obras 
mais importantes do registro artístico e científico do Brasil colonial. 
Publicada em 1648, tornou-se a principal referência sobre a fauna e a 
flora brasileiras até o século XIX. Foi utilizada, inclusive, como uma das 
fontes para a construção da taxonomia proposta por Carl von Linné.

HISTORIA NATURALIS BRASILIAE
Historia Naturalis Brasiliae, written by Williem Piso and Georg Marcgrave, was 
published 371 years ago. It is considered one of the most relevant works of artistic 
and scientific record of colonial Brazil. Published in 1648, it has become the main 
reference on Brazilian fauna and flora up to the end of the 19th century. It was also 
used as one of the sources for the systematization of the taxonomy proposed by 
Carl von Linné.
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Buffon (1707-1788)

Segundo Darwin, o naturalista francês George-Louis Leclerc, o 
conde de Buffon, foi um dos primeiros a estudar a origem das espé-
cies. Para Buffon, a organização dos animais é definida pela sua rela-
ção com o homem. Animais domésticos, encabeçados pelo cavalo, 
pelo burro e pelo boi, são privilegiados em grande parte por causa 
de sua nobreza ou sua utilidade, enquanto a ordenação subsequente 
parece quase arbitrária. 

Goldsmith (1728-1774)
Oliver Goldsmith foi um dramaturgo e romancista irlandês fascinado 
pelo meio ambiente. Procurou criar um texto definitivo que regis-
trasse a vida biológica no planeta, resultando nos oito volumes de Uma 
História da Terra e a Natureza Animada. Conhecido não apenas pela 
abrangência sobre os tipos de vida selvagem, o livro também foi impor-
tante por sua distinção inicial entre os diferentes tipos de ciências. 

BUFFON (1707–1788)
According to Darwin, French naturalist Comte de Bouffon was one of the first to 
study the origin of species. For Buffon, the organization of animals is defined 
by their relationship with man. Therefore, domesticated animals that are useful 
to man, like the horse, the donkey and the ox, are privileged mostly due to their 
nobility or usefulness, whereas the subsequent order seems almost arbitrary. 

GOLDSMITH (1728–1774)
Oliver Goldsmith was an Irish playwright and novelist who was fascinated by the 
environment. He sought to create a definitive text that would record biologic life on 
the planet, which resulted in the eight volumes of A History of Earth and the Living 
Nature. The book was known not only for the breadth information about wildlife, 
but also for its early distinction of the various types of Science. 

Éden
1774 | Oliver Goldsmith

In: A History of the Earth  and Animated Nature
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“Um dos traços mais distintivos de nossas raças domésticas é elas 
mostrarem adaptação, não em prol do animal ou da planta, mas do uso 

e do prazer do homem.”

— CHARLES DARWIN 
A Origem das Espécies, 1859

“Nós não domesticamos o trigo, ele nos domesticou. A palavra 
'domesticar' vem do latim 'domus ', que significa 'casa'. Quem é o 

morador de uma casa? Não é o trigo. São os sapiens.” 

— YUVAL NOAH HARARI,  
Sapiens: Uma Breve História  

da Humanidade, 2015

O livro dos cachorros: um estudo íntimo  
do melhor amigo do homem [The Book of Dogs]

1919 | Ernest Harold Baynes  e Louis Agassiz Fuertes
COLEÇÃO: THE NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY | BIODIVERSITY LIBRARY

“One of the most singular aspects of our domestic races is that they 
show adaptation, not for the sake of the animal or plant, but rather for 
man’s benefit and amusement."

— Charles Darwin, On The Origin of Species, 1859

"We did not domesticate wheat, it domesticated us. The word 
'domesticate' comes from the Latin 'domus', which means 'house'. Who's 
the one living in a house? Not the wheat. It's the Sapiens."

— Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind, 2015
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Domesticação
Foi do estudo de raças domesticadas que Darwin encontrou suporte 
para sua teoria. Segundo o naturalista, as espécies atuais de plantas e 
animais são variedades mais antigas e mais fortes, originadas a partir 
de uma seleção natural das variedades mais adaptadas às circunstân-
cias e condições de cada lugar e cada tempo. A seleção natural pode 
ser comparada com o desenvolvimento de nossos animais e plantas 
domesticados sob seleção e cuidado artificiais.

“Talvez os detalhes que constam no primeiro volume sejam em grande 
número e muito específicos para a maioria dos leitores; porém, me 
parece ser vantajoso publicá-los, já que pessoas diferentes poderiam 
se interessar por classes de animais e plantas diferentes; e os fatos 
tomados em conjunto evidenciam de maneira clara o quanto os seres 
orgânicos variam quando submetidos à domesticação.”

— CHARLES DARWIN 
A Variação das Plantas e Animais Domesticados, 1868

DOMESTICATION

Darwin’s theory is based on the study of domesticated breeds. According to the 
concept, the current species of plants and animals are the oldest and strongest 
varieties that emerged from a natural selection of those species that could better 
adapt to the circumstances and conditions of place and time, in a way that can 
be compared with the development of our animals and plants under artificial 
selection and care.

“The details given in the first volume will probably be too numerous and minute 
for most readers; but they appeared to me worth publishing, as different persons 
might be interested in different classes of animals and plants; and the facts 
taken together show in the clearest manner how largely organic beings vary when 
subjected to domestication.”

— Charles Darwin, The Variation of Animals and Plants 
Under Domestication, 1868

O livro ilustrado dos pombos
1876 | Robert Fulton

COLEÇÃO: FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY LIBRARY | 

BIODIVERSITY LIBRARY
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“Não podemos supor que todas as variedades foram, de súbito, produzidas com 
tamanhas perfeição e utilidade como as que vemos hoje; e, de fato, em muitos 
casos, sabemos que isso não tem sido parte da história. A chave é a capacidade 
do homem de fazer a seleção acumulativa: a natureza nos dá variações sucessi-
vas e o homem as acumula em certas direções que lhe são úteis. Nesse sentido, 
ele pôde dizer que criou raças úteis para seu proveito.”

— CHARLES DARWIN 
A Origem das Espécies, 1859

EXPERIMENTS WITH PIGEONS

When analyzing his correspondence on the subject, we learn that Darwin himself 
bred pigeons in an effort to understand the process and the scope of variation 
under domestication. He relied on the support of experts such as William 
Tegetmeier, as well as on the cooperation of naturalists from other countries, 
many of whom shared their observations and even their specimens with Darwin. 

“If selection consisted merely in separating some very distinct variety, and 
breeding from it, the principle would be so obvious as hardly to be worth notice; 
but its importance consists in the great effect produced by the accumulation 
in one direction, during successive generations, of differences absolutely 
inappreciable by an uneducated eye […]. Not one man in a thousand has accuracy 
of eye and judgement sufficient to become an eminent breeder.”

“We cannot suppose that all the breeds were suddenly produced as perfect and 
as useful as we now see them; indeed, in several cases, we know that this has not 
been their history. The key is man’s power of accumulative selection: nature gives 
successive variations; man adds them up in certain directions useful to himself.”

— Charles Darwin, On the Origin of Species, 1859

The Variation of Animals and Plants Under 
Domestication de Charles Darwin 
Londres: John Murray, 1868
COLEÇÃO: BIBLIOTECA BARBOSA RODRIGUES – JBRJ

Experimentos com pombos
Analisando sua correspondência sobre o assunto, aprendemos que o 
próprio Darwin criou pombos em um esforço para entender o processo 
e a extensão da variação sob domesticação. Darwin contou com o con-
selho de especialistas como William Tegetmeier e com a assistência de 
naturalistas em outros países — muitos dos quais compartilharam suas 
observações e até mesmo seus espécimes com Darwin.

“Se a seleção consistisse apenas em separar algumas variedades distintas 
e daí se iniciasse a reprodução, o princípio seria tão óbvio que o difícil seria 
notá-lo; contudo, sua importância consiste no grande efeito produzido pelo 
acúmulo em uma direção, durante gerações sucessivas, de diferenças que 
não foram sequer percebidas ao olhar de um leigo. [...] Nem um homem em 
mil tem acuidade suficiente para se tornar um criador destacado.”
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“Num desses dias, fui ao Jardim 

Botânico, onde muitas plantas, 

conhecidas por sua enorme 

utilidade, podiam ser vistas 

crescendo. As folhas dos pés de 

cânfora, pimenta, canela e cravo 

tinham um aroma maravilhoso; 

e a fruta-pão, a jaca e a manga 

rivalizavam na grandiosidade  

de suas folhagens.”

— CHARLES DARWIN 
The Voyage of the Beagle, 1859

“One day I went to the botanic garden, where many 
plants, well-known for their great utility, might be seen 
growing. The leaves of the camphor, pepper, cinnamon, 
and clove trees were delightfully aromatic; and the bread-
fruit, the jaca, and the mango, vied with each other in the 
magnificence of their foliage.”

— Charles Darwin, The Voyage of the Beagle, 1859

Ao lado e nas páginas seguintes:
Sertum Palmarum Brasiliensium | 1903 | João Barbosa Rodrigues

COLEÇÃO: BIBLIOTECA BARBOSA RODRIGUES – JBRJ
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A fundação do Jardim Botânico
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi inaugurado em 1808, com a 
chegada da família real portuguesa. O primeiro desafio foi aclimatar 
as chamadas especiarias do Oriente: baunilha, canela, pimenta e 
outras. Aclimatar uma espécie de planta significava, primeiramente, 
aperfeiçoar o transporte de mudas e sementes, muitas vezes trazidas 
de outros continentes em viagens que duravam meses; e depois 
transportá-las para o solo, observando suas necessidades. 

A aclimatação e a cultura das espécies exóticas eram tão importantes 
para a Coroa que eram prometidas recompensas, medalhas e 
privilégios aos fazendeiros que cultivassem tais plantas. 

As palmeiras do Jardim Botânico
Em 1809, o príncipe regente, D. João, plantou pessoalmente a primeira 
palmeira no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, hoje conhecida como 
Palmeira Imperial. Embora palmeiras sejam tropicais e muitas das 
mais de 2.000 espécies sejam nativas da América do Sul, as do Jardim 
Botânico vieram das Ilhas Maurício, presenteadas a D. João por um 
sobrevivente de uma fragata. 

Com raízes que podem atingir até 10 metros de comprimento, criando 
estabilidade aos seus, por vezes, mais de 50 metros de altura, as 
palmeiras alcançam águas profundas de onde tiram seus nutrientes. 
Mesmo apresentando-se de diversas formas, os troncos mais ou 
menos arredondados, as folhas verdes, azuladas ou prateadas, a 
exuberância da palmeira é sempre associada à prosperidade, à 
regeneração e à imortalidade.

CREATION OF THE BOTANICAL GARDEN
The Botanical Garden of Rio de Janeiro 
was created in 1808, with the arrival of the 
Portuguese royal family. Its first challenge 
was to adapt to the Brazilian climate the 
so-called Eastern spices: vanilla, cinnamon 
and pepper, among others. Acclimatizing 
a specific plant meant firstly improving the 
transportation of seedlings and seeds, often 
brought from other continents in travels 
that took months. Afterwards, they had to 
be transplanted to the ground, according 
to their needs. The acclimatization and 
cultivation of exotic species were so crucial 
for the Portuguese Crown that rewards, 
medals and privileges were offered to the 
farmers who cultivated such plants.

THE PALM TREES OF THE 
BOTANICAL GARDEN
In 1809, Prince Regent John of Portugal 
himself planted the first palm tree in the 
Botanical Garden of Rio de Janeiro, which is 
known as imperial palm. Even though palm 
trees are tropical plants, and many of the 
more than two thousand species are native 
to South America, the ones in the Botanical 
Garden came from the Mauritius Islands as 
a gift of a frigate wreck survivor to the prince 
regent. Having roots that can reach up to 
10m in length, which provide stability to its 
more than 50m of height, the palm trees can 
reach water that is deep underground, from 
which they draw their nutrients. In spite of 
growing with many different shapes, such 
as with trunks that are round to varying 
degrees, and leaves that can be green, bluish 
or silvery, the exuberance of this species 
of palm tree is always associated with 
prosperity, regeneration and immortality.
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Palma Mater
Entre as primeiras plantas introduzidas no Jardim 
Botânico, a palmeira Roystonea oleracea (Jacq. Cook) 
ficou conhecida popularmente como palmei ra-real 
ou imperial. Em 1829, floresceu pela primeira vez. 
O espécime, plantado por D. João, recebeu o nome 

de Palma Mater.

ARQUIVO DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
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“A pera, embora cultivada na Idade Clássica, era, pelo que indica a 
descrição de Plínio, uma fruta de qualidade inferior. Nos tratados de 
horticultura não faltam expressões de surpresa diante da magistral 
habilidade de horticultores que chegaram a resultados esplêndidos a 
partir de materiais inferiores; mas a arte, sem dúvida, é simples e, no 
que diz respeito ao resultado, é adotada não conscientemente. Consiste 
sempre em cultivar a melhor variedade conhecida, semeando-se suas 
sementes, e, quando surge uma variedade um pouco melhor, selecioná-
la, e assim por diante.” 

— CHARLES DARWIN 
A Origem das Espécies, 1859

“The pear, though cultivated in classical times, appears, from Pliny’s description, 
to have been a fruit of very inferior quality. I have seen great surprise expressed 
in horticultural works at the wonderful skill of gardeners, in having produced such 
splendid results from such poor materials; but the art, I cannot doubt, has been 
simple, and, as far as the final result is concerned, has been followed almost 
unconsciously. It has consisted in always cultivating the best known variety, 
sowing its seeds, and, when a slightly better variety has chanced to appear, 
selecting it, and so onwards.”

— Charles Darwin, On the Origin of Species, 1859

Ilustrações de Horticole, revista de agricultura prática | 1869
COLEÇÃO: MISSOURI BOTANICAL GARDEN | BIODIVERSITY LIBRARY
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Rapas das Bestas
2015-2019 | Marika Siedler

A rapa das bestas é um ritual anual de um vilarejo na Espanha. Grandes 
bandos de cavalos são tocados pelos moradores e levados para descer 
das montanhas, encaminhados para um recinto redondo, o curral. Os 
aldeões pegam os cavalos com as próprias mãos para cortar suas crinas 
e seus rabos. Rapas das Bestas foi filmado em Sabucedo, na Galícia.

RAPAS DAS BESTAS

2015–2019 | Marika Seidler

Rapas das bestas is a yearly ritual held in a village in Spain. Large herds of horses 
are driven down from the mountains by the villagers and into a round enclosure, the 
corral. The villagers catch the horses with their  bare hands to cut their tails and 
manes. Rapas das Bestas was filmed in Sabucedo, Galicia. 
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Nesta sala, entramos no terreno da geologia, onde 

a experiência é a de um novo tempo. O retrato 

da época é de descobertas importantes, criaturas 

extintas, fósseis que contam a história do tempo 

passado, que escapa aos olhos e à compreensão. É um 

momento de euforia e novidade, mas traz a tiracolo 

uma sensação perturbadora para nós, seres humanos, 

constatando a trivialidade de nossa existência  como 

mais uma forma de vida, resultado de pressões 

evolutivas em ação há milhares de anos, assim como 

qualquer outro ser vivo, do grilo à girafa.

In this room we enter the realm of geology, where the experience is that of a new age. This 
is an age of important discoveries, extinct creatures and fossils that tell the story of the 
past, which escape our eyes and understanding. It is a moment of euphoria and novelty, 
but it brings along a disturbing sensation to us human beings, evidencing the triviality of 
our existence as yet another form of life, the result of evolutionary pressures at play for 

thousands of years, just like any other living being, from the cricket to the giraffe.

2

Um novo 
tempo
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“A dramática ampliação do 
tempo e a nova percepção do 
caráter evolucionário da Terra 
foram os mais importantes 
avanços científicos do 
século XIX.”

— THE ATLANTIC 

MONTHLY, SÉCULO XIX

“The dramatic enlargement of 
time and the new perception of the 
evolutionary character of the Earth 
was the most important scientific 
advencement of the 19th century.”

— Atlantic Monthly, 19th century

44

Ao fundo
Anti-horário

2011 | Motta & Lima
videoinstalação – projeção circular em loop 

sem áudio de aprox. 2m de diâmetro, 60’  
COLEÇÃO DOS ARTISTAS
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Um novo tempo
Foram muitas as descobertas nos séculos XVII e XVIII, enquanto as 
ideias iluministas se espalhavam pela Europa. O avanço científico 
dessa época contava com informações tão diferentes quanto a descri-
ção da órbita dos planetas, o relevo da Lua, a descoberta da circulação 
sanguínea e também a invenção do primeiro microscópio, com uma 
lente que ampliava até 40 vezes o tamanho de objetos.

As descobertas de animais extintos, aqui no Brasil marcadas em 
grande parte pelo trabalho do paleontólogo dinamarquês Peter Lund, 
eram excitantes. Possibilitavam escapar para outros mundos, conhecer 
o passado e o exótico, mas a tiracolo traziam o testemunho da insignifi-
cância do homem em meio à grandeza do universo natural.

A NEW ERA

Many discoveries took place during the seventeenth and eighteenth centuries, 
while the ideas of the Enlightenment were spreading throughout Europe. The 
scientific progress in that period relies on new and diverse knowledge, such as the 
description of the planetary orbits, the topography of the moon, the discovery of 
blood circulation, as well as the invention of the first microscope, with a lens that 
magnified up to 40 times the size of objects.

In Brazil, the findings of extinct animals, which were mostly a result of the work of 
Danish paleontologist Peter Lund, were an exciting experience. They provided people 
with the possibility of escaping to other worlds, of getting to know the past and the 
exotic. But these discoveries were also an evidence of man’s insignificance amid the 
grandiosity of the natural universe.

Men of the Day – “Natural Selection”
1871 | Revista Vanity Fair
COLEÇÃO: CC BY WELLCOME COLLECTION
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A história por trás da pedra de Itapuca
No século XIX, a pedra de Itapuca foi retratada diversas vezes na ten-
tativa de negar o processo gradual de transformação da paisagem, 
refutando as ideias de Darwin e afirmando que os fósseis poderiam ser 
explicados por uma sucessão de catástrofes geológicas na história da 
Terra. Grandes catástrofes existiram e provocaram mudanças abruptas 
no ambiente, mas a paisagem está constantemente se modificando 
pela ação do clima e do ambiente. As pesquisas em torno da pedra 
geraram registros poéticos de nomes importantes como Jacques 
Burckhardt, Charles Hartt e, mais tarde, Marc Ferrez. O que permanece 
é a prova da persistência do rigor científico nas várias imagens da 
"pedra furada" (Itapuca em tupi), localizada entre as praias de Icaraí e 
das Flechas, em Niterói.

Pesca entre as rochas
1865 | Jacques Burkhardt

COLEÇÃO: MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY, 

HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE
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THE STORY BEHIND THE ITAPUCA BOULDER

In the nineteenth century, the Itapuca boulder was depicted several times in an attempt 
to deny the gradual process of natural selection, contradicting Darwin’s ideas and 
claiming that the existence of fossils could be explained by a series of geological 
disasters in Earth's history. Major disasters did occur, but biodiversity would always 
spring from the descendants of the species that survived, following the history of 
natural selection. The researches concerning the boulder were recorded rather 
poetically by influential people, such as Jacques Burckhardt, Charles Hartt and, later 
on, Marc Ferrez. These studies have eventually led to the proof of the persistence 
of scientific accuracy in the various images of the “slit stone” (“Itapuca” in the Tupi 
language), located between the beaches of Icaraí and Flechas, in the city of Niterói.

Pedra de Itapuca
Almeida Júnior (1850-1899)
ACERVO CEDOC/PINACOTECA DE SÃO PAULO

Foto: Isabella Matheus, 2007
Imagem produzida para exposição: "Almeida Júnior: Um criador de imaginários", 2007
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Ao longo da história da humanidade, 

o universo foi representado  de 

diferentes formas. Ora plana,  ora 

sustentada por pilares,  a Terra foi 

finalmente concebida como esférica 

no século VI,  na Grécia antiga.

Throughout the history of mankind, the universe has been represented in different 
ways. Sometimes pictured as flat, sometimes supported by pillars, the Earth was 
finally conceived as spherical in the sixth century in ancient Greece.

Vinctifer comptoni
Peixes fósseis do Cretáceo da Bacia 
do Araripe.
COLEÇÃO: MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA 

Ao lado
Megalonyx sp.
Réplica em gesso de crânio de preguiça 
gigante de médio porte. Pleistoceno dos EUA.
COLEÇÃO: MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA
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Os fósseis encontrados nos 

estratos da Terra são evidências 

de que uma série de criaturas 

estranhas vagou pelo globo 

muito antes da aparição de 

seres humanos, os quais 

pertencem apenas à mais 

recente época geológica.

The fossils that have been found beneath different layers of earth are 
evidence that a series of strange creatures roamed the globe long 
before the appearance of human beings, who belong to the latest 
geological era.

Fossil Mammalia
1840 | The Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle, 1838-
41, Part I por Richard Owen, editado por Charles R. Darwin 
COLEÇÃO: BIBLIOTECA CENTRAL DO MUSEU NACIONAL
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“Minhas ossadas fósseis estão todas desencaixotadas 
na Faculdade dos Cirurgiões... Algumas delas se revelam 
grandes tesouros... Há uma cabeça completamente diferente, 
tão grande quanto se possa imaginar, deve ter sido um animal 
roedor. Pense num rato ou numa lebre de tal tamanho — 
imagina só como eram os gatos daquele tempo.”

— CHARLES DARWIN  
Carta para sua irmã, Caroline, 1836 

“My fossil bones are all unpacked at the College of Surgeons 
[...]. Some of them are turning out great treasures [...]. There is 
a[nother] head, as large as a Rhinoceros, which, as far as they 
can guess, must have been a gnawing animal. Conceive a Rat 
or a Hare of such a size – What famous Cats they ought to 
have had in those days!”

— Charles Darwin  

Letter to his sister Caroline, Nov 9th, 1836

Crânio de Toxodon
ilustração de George Scharf
1840 | The Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle, 1838-41, 
Part I por Richard Owen, editado por Charles R. Darwin 
COLEÇÃO: BIBLIOTECA CENTRAL DO MUSEU NACIONAL
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A “descoberta” da extinção
Ao comparar fósseis de mamutes a ossadas de elefantes da Índia e da 
África, o naturalista francês Georges Cuvier percebeu que se tratava de 
espécies distintas. Ele declarou que, diferentemente dos fósseis de ele-
fantes, estes eram de espécies que haviam desaparecido da Terra há 
muitos anos. Essas evidências o levaram a estabelecer o fenômeno da 
extinção como um fato, propondo que, periodicamente, a Terra passava 
por mudanças bruscas, cada uma das quais podendo acabar com um 
número de espécies.

THE “DISCOVERY” OF EXTINCTION 

When comparing fossils of mammoths to bones of elephants from India and 
Africa, French naturalist Georges Cuvier noticed that these two species were 
rather distinct. Cuvier claimed that, unlike elephant fossils, those mammoths 
were fossils of species that had actually vanished from Earth a long time ago. 
These evidences led him to consider the phenomenon of extinction a fact, further 
proposing that the Earth periodically went through sudden cyclical changes that 
could wipe out a number of species.

Mamute-siberiano [The Siberian Mammoth]
1886 | Charles F. Holder
In: The Ivory King; a Popular History  of the Elephant and Its Allies
REPRODUZIDO DE: BIODIVERSITY LIBRARY

Notiomastodon sp.
Presas de mastodonte. Espécime original. Pleistoceno de Minas Gerais. 
COLEÇÃO: MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA
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Charles Lyell
Princípios de Geologia, de Charles Lyell, publicado entre 1830 e 1833, foi 
um dos livros mais importantes para Darwin desenvolver sua teoria. Foi 
lançado durante a viagem do “Beagle” e Darwin o leu à medida que a via-
gem progredia, usando-o como um quadro teórico para sustentar suas 
observações.

O trabalho de Lyell constituiu uma grande mudança na teoria geológica. 
Ele propôs que a chave para entender a presença de conchas marinhas 
em lugares altos e inesperados era o movimento constante, gradual e 
inimaginavelmente lento das mudanças ocorridas na Terra. Não havia 
catástrofes, apenas leis geológicas observáveis no presente, que fun-
cionaram através dos tempos, incessantemente.

Placa 1  — América do Sul mostrando seções geológicas ao longo dos Andes.  
Os dois primeiros mostram as travessias do sul e do norte de Darwin entre Santiago 
à esquerda e Mendoza à direita (c. 200 km). O terceiro indica o vale de Copiapó no 
norte do Chile (c. 100 km).

CHARLES LYELL

Principles of Geology, written by Charles Lyell and published between 1830 and 1833, 
was of key importance for the development of Darwin’s theory. The book was released 
during the voyage of the Beagle, and Darwin read it as the trip progressed. It served as 
the basis for a theoretical framework of the scientist’s observations.

Lyell’s work marks a great change in geologic theory. He proposed that the key 
to understand the presence of seashells in high and unexpected places was the 
constant, gradual and inconceivably slow movement of the changes that took place 
on Earth. There were no catastrophes, just geologic laws that could be observed in the 
present, and that had worked incessantly throughout eons.

ESBOÇO – SEÇÃO DO VALE DE COPIAPÓ ATÉ A BASE DA CORDILHEIRA PRINCIPAL 
[Sketch – section up the valley of Copiapó to the base of the main cordillera]
1840 | Charles Darwin | In: Journal of Researches into Natural History and Geology of the countries 
visited during the voyage of H.M.S. Beagle round the world
REPRODUZIDO DE: BIODIVERSITY LIBRARY
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Dioramas e imagens da pré-história
Primeira representação pictórica da vida na pré-história baseada em 
evidências  de reconstruções de fósseis, esta imagem circulou ampla-
mente no meio científico e influenciou diversas representações pos-
teriores. Foi utilizada,  na época, para fins educativos, e tratava do 
nascimento do imaginário sobre as eras antigas e os desconhecidos 
"monstros" que as habitavam. A primeira versão da imagem, de 1830, 
é baseada em fósseis encontrados em Lyme Regis, Dorset, coleta-
dos pela ainda jovem Mary Anning. A paleontóloga fez muitas gran-
des descobertas e passou a ser respeitada pela comunidade cientí-
fica  após ter seus fósseis validados pelo importante zoólogo francês 
Georges Cuvier. Apesar desse reconhecimento, a maioria de suas 
descobertas acabou  em museus e coleções pessoais, sem que lhe 
fosse dado nenhum crédito.

DIORAMAS AND THE DEPICTIONS OF PREHISTORY

The first pictorial representation of life in prehistoric times, based on evidence 
of fossil reconstitution, circulated widely in the scientific community, and has 
influenced several later representations. Back then, it was used for educational 
purposes, and it represented the birth of the ideas about ancient eras and the 
unknown “monsters” that were alive then. The first version of the image, dating 
back to 1830, is based on fossils that were found in Lyme Regis, Dorsert, which 
were gathered by Mary Anning, who was still in her youth. Although she was 
responsible for several remarkable findings and came to be respected by the 
scientific community after having her fossils authenticated by the outstanding 
French geologist Georges Cuvier, most of Mary’s findings ended up in museums or 
personal collections, and she did not receive any credit.

2019 | Bruno Dante
Diorama criado a partir da ilustração Duria Antiquior, 1830, Robert Farren  
(© 2019. Sedgwick Museum of Earth Sciences, University  of Cambridge.)

Duria Antiquior, 1830, Robert Farren  
(© 2019. Sedgwick Museum of Earth Sciences, University  of Cambridge.)



2019 | Bruno Dante
Diorama criado a partir de aquarela de José dos Reis Carvalho  
1859 | Sem título (registro de cena de expedição da Comissão Científica de 
Exploração ao Ceará).
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Comissão científica do império
A Comissão Científica de Exploração, organizada pelo Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, foi a primeira expedição genuina-
mente nacional a realizar pesquisas botânicas, zoológicas e etnográ-
ficas em todo o território cearense e seus arredores. Contribuiu com 
livros clássicos que serviram de base para a biblioteca de obras raras 
do Museu Nacional e inaugurou em dezembro de 1861 a Primeira 
Exposição de Produtos Naturais e Industriais. O acervo gerado pela 
viagem contava com mais de 12 mil insetos, 4 mil exemplares de aves, 
répteis, mamíferos, animais vivos e diversas anotações sobre lendas, 
aspectos culturais e folclore da região.

1859 | Sem título | José dos Reis Carvalho (registro de cena de expedição
da Comissão Científica de Exploração ao Ceará).
COLEÇÃO: MUSEU DOM JOÃO VI

THE IMPERIAL SCIENTIFIC COMMISSION

The Scientific Exploration Commission, organized by the Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, was the first truly national expedition to carry out botanical, 
zoological and ethnographical researches in the state of Ceará and its outskirts. 
The Commission has contributed with classical books that formed the basis of the 
rare works section of the library of Museu Nacional. The Comission also opened 
the First Exhibition of National and Industrial Products, in December of 1861. The 
collection that was gathered during the voyage was composed of more than 12 
thousand insects, 4 thousand bird specimens, reptiles, mammals, live animals and 
several notes on legends, cultural aspects and the folklore of the region. 

16 COMISSÃO CIENTÍFICA DO IMPÉRIO   .  1859 –1861 17EXPLORAR O BRASIL: O IMPÉRIO, AS CIÊNCIAS E A NAÇÃO



2019 | Bruno Dante
Diorama criado a partir de Ilustrações  de P. A. Brandts Skitsebog
c. 1882 | P. A. Brandts Skitsebog  
COLEÇÃO: PETER LUND, THE NATURAL HISTORY MUSEUM OF DENMARK
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Peter Lund
Peter Lund viveu por muitos anos em Lagoa Santa, Minas Gerais, exa-
minando as cavernas de calcário, durante as décadas de 1830 e 1840. 
Um dos mais importantes naturalistas dinamarqueses, considerado o 
pai da paleontologia brasileira, Lund demonstrou que a extinção de ani-
mais pré-históricos não tinha sido completa, que muitas formas de vida 
dos dias atuais foram contemporâneas da megafauna extinta. Abrindo 
caminho para uma maior aceitação das ideias de Darwin, foi Lund, cuja 
coleção conta com mais de 20 crânios de Homo sapiens encontrados 
em cavernas mineiras, quem melhor ofereceu a Darwin uma visão de 
longo prazo da evolução animal.

PETER LUND

Peter Lund lived for many years in Lagoa Santa, Minas Gerais, studying the 
limestone caves during the decades of 1830 and 1840. One of the most important 
Danish naturalists, considered the father of Brazilian palaeontology, Lund 
demonstrated that the extinction of pre-historic animals was not complete due 
to the fact that many life forms that thrive nowadays used to live alongside the 
extinct megafauna. The Danish naturalist, whose collection is composed of 
more than twenty Homo sapiens skulls found in caves in Minas Gerais, provided 
Darwin with a long-term view of animal evolution, thus paving the way for a greater 
acceptance of the scientist’s ideas.

Lagoa Santa. Ilustrações  de P. A. Brandts Skitsebog
c. 1882 | P.A. Brandts Skitsebog
COLEÇÃO: PETER LUND, THE NATURAL HISTORY MUSEUM OF DENMARK
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Lagoa Santa. Ilustrações  de P. A. Brandts Skitsebog
c. 1882 | P. A. Brandts Skitsebog
COLEÇÃO: PETER LUND, THE NATURAL HISTORY MUSEUM OF DENMARK
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Richard Owen

“Que homem estranho, invejoso de um naturalista como eu, tão inferior a ele!”

— CHARLES DARWIN,  
Carta para Henslow sobre Richard Owen, 1860 

Por se recusar a aceitar a teoria da evolução por meio da seleção natu-
ral, Richard Owen tem sido tradicionalmente retratado como o maior 
rival de Darwin. O paleontólogo inglês tido como o inventor do termo 
"dinossauro" ("réptil terrível") fez contribuições importantes para a ciên-
cia no século XIX. Responsável pela fundação do Museu de História 
Natural de Londres, Owen, ainda nos primórdios da paleontologia, aju-
dou a montar uma exposição de esculturas de dinossauros a partir de 
fósseis de criaturas extintas. No entanto, como muitos dos esqueletos 
de dinossauros existentes estavam incompletos ou eram apenas peda-
ços aleatórios de esqueletos, o paleontólogo fez o que parecia fazer 
sentido na época. Adivinhou a aparência dessas criaturas pré-históri-
cas, o que resultou em algumas imprecisões desastrosas. 

 
RICHARD OWEN

“What a strange man to be envious of a naturalist like myself, immeasurably his 
inferior!” 

— Charles Darwin, Letter to Henslow about Richard Owen, 1860

For refusing to accept the theory of evolution by means of natural selection, 
Richard Owen has been traditionally portrayed as Darwin's greatest opponent. 
The English palaeontologist, known as the person who coined the word “dinosaur” 
(dreadful reptile), made important contributions to the science of the nineteenth 
century. Owen was responsible for the foundation of London’s Natural History 
Museum. Still in the early days of paleontology, Owen helped set up an exhibition 
of dinosaur sculptures based on fossils of extinct creatures. Nevertheless, as 
most of the existing skeletons of dinosaurs were incomplete, or, in other words, 
as there were just random parts of their skeletons, the palaeontologist did what 
seemed to make sense at the time: he figured out the appearance of these 
prehistoric creatures, which resulted in some catastrophic inaccuracies. 

Richard Owen e o esqueleto  de Dinornis maximus
1896 | Henry Neville | In: Extinct monsters
COLEÇÃO: HARVARD UNIVERSITY, MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY, ERNST MAYR LIBRARY





Nossa jornada segue para os cinco anos que Darwin 

passou a bordo do navio “H. M. S. Beagle”,  de 1831 a 1836. 

Foi como naturalista do navio inglês que Darwin coletou 

a maior parte das informações e experiências para 

a publicação de sua obra mais importante, A origem 

das espécies. No “Beagle”, Darwin conviveu com os 

indígenas raptados pelo capitão do navio e observou as 

camuflagens das mariposas, a graduação dos bicos de 

pássaros em Galápagos e a especializada fertilização 

das orquídeas. Passou quatro meses no Brasil, visitou o 

Rio de Janeiro  e Salvador, encantou-se com as diferentes 

formas de vida tropicais e horrorizou-se com a prática 

do trabalho escravo  que observou aqui.

Our journey moves on to the five years that Darwin spent aboard the H. M. S. Beagle 
from 1831 to 1836. It was as a naturalist of the English ship that Darwin collected most 

of the information and experience for the publication of his most important work, On the 
Origin of Species. In the Beagle, Darwin spent time with the Indians kidnapped by the 

ship's captain, observed the camouflage of the moths, the range of different bird beaks 
in galapagos, and the specialized fertilization of orchids. He spent four months in Brazil, 

visited Rio de Janeiro and Salvador, and was enchanted by the different tropical life forms 
and  horrified by the practice of slave labor he witnessed here.

3

A jornada 
de Darwin
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“A viagem do ‘Beagle’ foi de longe o 
mais importante evento da minha vida, 
e determinou toda a minha carreira. 
Sempre senti que devia àquela viagem o 
primeiro treinamento real ou educação 
da minha mente; fui levado a lidar com 
vários ramos da história natural, e 
assim minha capacidade de observação 
melhorou, embora sempre tenha sido bem 
desenvolvida...”

— CHARLES DARWIN 
A viagem do Beagle, 1839

“The voyage of the ‘Beagle’ has been by far 
the most important event in my life, and has 
determined my whole career; [...] I have always felt 
that I owe to the voyage the first real training or 
education of my mind; I was led to attend closely 
to several branches of natural history, and thus 
my powers of observation were improved, though 
they were always fairly developed.” 

— Charles Darwin, The Voyage of the Beagle, 1839
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A jornada de Darwin
Ninguém vê as coisas da mesma forma. Aqueles que veem melhor são 
os que conhecem mais ou que, naturalmente, tomam conhecimento de 
coisas novas. Charles Darwin foi uma das pessoas que melhor soube 
ver o mundo, em parte porque aprendeu tão bem o que procurar e, em 
parte, porque nada lhe escapou aos olhos. 

Durante cinco anos, Darwin fez parte da tripulação do navio real 
inglês “H. M. S. Beagle” a convite do capitão do navio, Robert FitzRoy, 
que desejava ter a companhia de um naturalista a bordo. O navio foi 
comissionado em julho de 1831, com o objetivo de completar e ampliar 
o estudo hidrográfico da América do Sul anteriormente realizado entre 
1825 e 1830 e depois circum-navegar o globo.

Mapa mostrando a rota do navio "H. M. S. Beagle" entre 1831-1836  
[General chart shewing the principal  tracks of H. M. S. Beagle]
1839 | Charles R. Darwin
In: Narrative of the Surveying Voyages  of His Majesty's Ships Adventure and Beagle
COLEÇÃO: W YHE, JOHN VAN ED., 2002 – THE COMPLETE WORK OF CHARLES DARWIN ONLINE

DARWIN’S JOURNEY

Nobody sees things the same way. Those who see better are the ones who know 
more or who, naturally, get to know new things. Charles Darwin was one of the 
people who best knew how to see the world, partly because he learned so well 
what to search for, and partly because nothing escaped his eyes.

Darwin was a crew member of the royal English His Majesty's Ships Adventure 
and Beagle H. M. S. Beagle for five years. He was invited to the voyage by 
Captain Robert FitzRoy, who wished to have a naturalist on board. The ship was 
commissioned in July 1831, with the purpose of completing and expanding a 
previous hydrography study of South America made between 1825 and 1830, and 
to subsequently circumnavigate the globe.
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ABOUT THE “BEAGLE”

The H. M. S. Beagle was built in the Woolwich Naval Dockyard, and set sail for the 
first time on May 11th, 1820, at the service of The Royal English Navy. With a 98-foot 
deck, 3 masts, and 24 sails, it displaced 240 tons. 

The 19th century is marked by Europe’s economic interest in the discovery of noble 
metals, tropical fauna and flora. The ships, most of them English, were in charge 
of recording the cartography of the region, drawing up nautical charts detailing the 
coast and ensuring the safety of the European maritime transport. By then, it was 
commonplace to have on board a naturalist, whose main task was to collect exotic 
specimens for European museums and botanical gardens.

On its second voyage, the ship carried a crew of 74 people: Captain FitzRoy, 24 
officers, and 34 sailors. There were nine other passengers besides them, known as 
supernumeraries, a name given to those who did not receive wages and were not 
under the responsibility of the Admiralty: Charles Darwin, naturalist, Augustus Earle, 
artist, George James Stebbing, an instrument maker, who was responsible for the 
chronometers intended to accurately determine the longitudes of the places visited, 
Richard Matthews, a missionary, three natives from “Tierra del Fuego”, an assistant to 
the captain, as well as an assistant to Darwin, Syms Covington. 
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O navio “Beagle”
O "H. M. S. Beagle" foi construído no Woolwich Naval Dockyard e 
lançado ao mar pela primeira vez em 11 de maio de 1820, a serviço da 
Marinha real inglesa. Com um convés de 98 pés, tinha três mastros e 
24 velas e deslocava cerca de 240 toneladas. 

O século XIX é marcado pelo interesse econômico da Europa na 
descoberta de metais nobres, fauna e flora tropicais. Os navios, 
na maioria das vezes ingleses, eram encarregados de registrar a 
cartografia da região, elaborando cartas náuticas que garantiam tanto 
um detalhamento do litoral quanto a segurança do transporte marítimo 
europeu. Era comum que levassem a bordo um naturalista, cuja função 
principal era a coleta de espécimes exóticas para museus e jardins 
botânicos europeus. 

Em sua segunda viagem, o navio levava uma tripulação de 74 pessoas: 
o capitão FitzRoy, 24 oficiais e 34 marinheiros. Além desses, havia nove 
passageiros adicionais conhecidos como supernumerários, nome dado 
àqueles que não recebiam salários e sobre os quais o almirantado não 
se responsabilizava: Charles Darwin, naturalista; Augustus Earle, 
artista; George James Stebbing, instrumentador e responsável pelos 
cronômetros destinados a determinar acuradamente as longitudes 
das localidades visitadas; o missionário Richard Matthews; os 
três nativos da Terra do Fogo; e um ajudante do capitão e outro 
de Darwin, Syms Covington.

"Beagle" em terra, Rio Santa Cruz.  [Beagle laid ashore, River Santa Cruz]

1839 | Thomas Landseer

In: Darwin, Charles; King, Philip Parker; Robert FitzRoy.  

“Narrative of the surveying voyages of H. M. S. Adventure  and Beagle”
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Sem título, da série Mi Imagen 
de Hombre Exotico
2011 | Paulo Nazareth  
COLEÇÃO DO ARTISTA



8382

O “resgate” do exótico
O que é o exótico senão aquilo que se desconhece e, por isso extrava-
gante, exuberante e muitas vezes ameaçador?

A história do rapto das crianças nativas da Terra do Fogo pelo capi-
tão do navio “Beagle”, Robert FitzRoy, é um desastroso testemunho 
das vozes da incompreensão em relação ao exótico. Nessa história, o 
desconhecido foi visto como algo que precisava ser salvo, tido como 
imperfeito, mas que, no entanto, nunca havia pedido salvação. 

Fueguinos [Fuegians]
1839 | Thomas Landseer  | In: Charles R. Darwin, P. Parker King e Robert Fitzroy.  
"Narrative of the Surveying Voyages of His Majesty's Ships Adventure and Beagle" 
REPRODUZIDO DE: BIODIVERSITY LIBRARY

THE “REVIVAL” OF THE EXOTIC

What is the exotic but what is unknown to us, and, therefore, is extravagant, exuberant  
and often threatening?

The story of the kidnapping of native children from “Tierra del Fuego” by the captain of 
the Beagle, Robert FitzRoy, is a disastrous testimony of the voices of incomprehension 
regarding what is exotic. In this story, the unknown was perceived as something 
imperfect, which needed to be saved, although it had never asked for salvation.
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“Enquanto procurava animais marinhos, com a cabeça a uns dois pés 
da margem rochosa, fui mais do que uma vez saudado por um jato de 
água acompanhado de um ligeiro ruído de raspar. A princípio não sabia 
o que era, mas depois descobri que se tratava da lula, a qual, embora 
escondida num buraco, assim muitas vezes me conduzia a descobri-la.”

— CHARLES DARWIN 
Viagens do Adventure e do Beagle: Diário e Anotações, 1839

Enquanto viajava a bordo do navio “Beagle”, Darwin também se interes-
sou pelo oceano, voltando sua atenção para os peixes, os moluscos, as 
cracas e a origem dos recifes de corais. Coletou diversas espécies de 
animais marinhos, entre eles 137 espécies de peixes que foram estu-
dadas e descritas pelo reverendo Leonard Jenyns e publicadas no livro 
Zoologia da Viagem do Beagle.

While looking for marine animals, with my head about two feet above the rocky 
shore, I was more than once saluted by a jet of water, accompanied by a slight 
scratching sound. At first I did not know what it was, but afterwards I found out 
that it was the cuttle-fish, which, though concealed in a hole, often led me to 
discover it through sound.

— Charles Darwin, Voyages of the Adventure and Beagle. Journal and Remarks, 
1839 

While travelling on board the Beagle, Darwin also became interested in the study 
of the ocean, turning his attention to fish, mollusks, barnacles, and the origin 
of coral reefs. He collected several species of sea creatures, among them 137 
species of fish, which were studied and described by clergyman Leonard Jenyns 
and published in the book The Zoology of the Voyage of H. M. S. Beagle. 

Em destaque:
Tartaruga-verde
Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) – Reptilia, Cheloniidae
COLEÇÃO: MUSEU NACIONAL

Gabinete Marinho
Espécies marinhas
COLEÇÃO: MUSEU NACIONAL 
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Peixes
1840 | Rev. Leonard 

Jennings, M. A., F. L. S. 
Charles Darwin.  

Part. 4 — The Zoology   
of the Voyage of 
 H. M. S. Beagle 

COLEÇÃO: BIBLIOTECA 

CENTRAL DO MUSEU 

NACIONAL
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“A Coryanthes macranta talvez seja a mais maravilhosa de todas as orquídeas, 
mais maravilhosa ainda em estrutura e função do que a Catasetum.”

— CHARLES DARWIN 
Notes on the Fertilization of Orchids, 1869
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Ao lado e nas próximas páginas
Ilustrações e edição do livro: Iconografia das Orquídeas do Brasil
1869-1888 | João Barbosa Rodrigues
COLEÇÃO: BIBLIOTECA BARBOSA RODRIGUES – JBRJ

Darwin e as orquídeas

As orquídeas são plantas muito bem adaptadas em termos de evolução, 
sendo encontradas em florestas, campos, cerrados, dunas, restingas, 
tundras e até mesmo em margens de desertos. Estão entre as flores 
mais especializadas, quando se trata de sua reprodução. A maioria das 
orquídeas é polinizada por insetos ou pássaros, e algumas delas são tão 
especializadas que dependem exclusivamente de uma espécie de inseto.

A Angraecum sesquipedale Thouars é conhecida como a orquídea 
de Darwin. Embora tenha sido descoberta por um botânico francês 
no século XVIII, foi Darwin quem supôs que a flor era polinizada 
exclusivamente por uma mariposa de tromba longa o bastante para 
penetrar os 30 cm do canal que conduz ao reservatório de néctar. 
Chegou a ser ridicularizado quando propôs tal hipótese que, 20 anos 
mais tarde, acabou por ser comprovada.  

DARWIN AND ORCHIDS

“The Coryanthes macrantha is perhaps the most wonderful of all known orchids, 
even more wonderful in structure and function than Catasetum.”
— Charles Darwin, Notes on the Fertilization of Orchids, 1869.

Orchids are well-adapted plants concerning evolution. They are found on forests, 
meadows, savannahs, dunes, salt marshes, in the tundra, and even bordering 
deserts. Regarding reproduction, they are among the most specialized flowers. 
Most orchids are pollinated by birds or insects, and some of them are so 
specialized that they depend exclusively on a single species of insect. 

Angraecum sesquipedale is known as Darwin’s orchid. Even though it was 
discovered by a French botanist in the eighteenth century, it was Darwin who 
assumed that the flower was pollinated exclusively by a moth with a long 
enough snout (proboscis) to penetrate the 30-cm channel leading  to the nectar 
receptacle. The scientist was mocked when he proposed this hypothesis, which 
was proved to be true twenty years later.
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Orquídea Cattleya e três beija-flores  
[Cattleya Orchid and Three Hummingbirds] 
1871 | Martin Johnson Heade
COLEÇÃO: NATIONAL GALLERY OF ART

Heade é tido como 

um dos primeiros 

pintores naturalistas 

a refletir o 

darwinismo em sua 

obra. Testemunha 

a mudança de 

perspectiva com 

relação à natureza, 

retratando a fauna 

e a flora do mundo 

orgânico e refletindo 

a agora diminuta 

dimensão humana.

Heade is regarded as one of the first 
naturalist painters to reflect Darwinism 
in his work. He evidences the change in 
perspective regarding nature, depicting 
the fauna and flora of the organic world 
while evidencing the minuteness of the 
human dimension.
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Retrato de Fritz Müller (1821-1897)
COLEÇÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU 

ARQUIVO HISTÓRICO DE JOSÉ FERREIRA DA SILVA 

Fritz Müller
No prefácio da segunda edição da publicação de Darwin sobre as 
orquídeas, o naturalista agradece a Fritz Müller pelas novas e curiosas 
informações sobre a planta, e também pelos erros apontados. Müller, 
chamado por Darwin de "príncipe dos observadores", trabalhava como 
naturalista viajante do Museu Nacional, no Brasil. A correspondência 
frequente entre Darwin e o naturalista alemão é rica em espécies tropi-
cais, como o tucano, as bromélias e, claro, as orquídeas, todas formas 
mais difíceis de se examinar na Europa. Tendo se concentrado nas 
relações inseto —plantas, Müller colaborou também para a teoria com 
relação à curiosa e especializada fertilização das orquídeas. 

FRITZ MÜLLER 

In the preface to the second edition of Darwin’s publication on orchids, the 
naturalist thanks Fritz Müller for the new and curious information about the plant, 
as well as for the errors he pointed out. Müller, whom Darwin used to call the 
prince of observers, worked as a traveling naturalist for Museu Nacional in Brazil. 
The regular correspondence between Darwin and the German naturalist is rich 
in tropical species, such as toucans, bromeliads, and, of course, orchids, which 
are all examples of life-forms that are difficult to study in Europe. Focusing on the 
relationships between insects and plants, Müller also contributed to the theory 
regarding the curious and specialized fertilization of orchids.
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Os tentilhões de Galápagos
As várias espécies de tentilhões de Galápagos são um testemunho 
único para a teoria da seleção natural de Darwin. Esses pássaros são 
tão parecidos uns com os outros que a transformação de uma espécie 
em outra é facilmente reconstruída. Apesar da semelhança, no entanto, 
cada espécie de tentilhão tem uma forma altamente característica 
de bico. De uma única espécie original, as espécies se modificam, de 
acordo com o ambiente em que estão. A população que habita onde 
a oferta de frutos ou insetos é maior tem um formato de bico mais 
vantajoso para aquele tipo de alimento. Os bicos mais finos, por exem-
plo, são mais adaptados para uma alimentação insetívora, enquanto os 
maiores e recurvados são mais propícios para frutos.
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Tentilhões
1840 | John Gould
In: Birds  — Part 3 of The Zoology of the Voyage of H. M. S. Beagle
COLEÇÃO: BIBLIOTECA CENTRAL DO MUSEU NACIONAL

THE FINCHES OF THE GALAPAGOS

The various species of finches in the Galapagos islands represent a unique 
evidence of Darwin’s theory of natural selection. These birds are so much alike 
that the transformation of a species into another can be easily traced. In spite 
of the resemblance, however, each species of finch presents a highly distinctive 
beak shape. From a single original species, different species of finch modify 
themselves according to the environment they inhabit. The population that is 
found in places where fruit or insects abound have a beak shape that best enables 
them to eat that type of food. The finer beaks, for instance, are better suited for an 
insect-based diet, whereas the thicker and more curved ones are better suited for 
a fruit-based diet.
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John Gould
John Gould foi um importante ornitólogo do século XIX. Ajudou 
Darwin na identificação dos tentilhões de Galápagos e era fascinado 
por beija-flores  — identificou mais de 400 espécies diferentes. 

Deixou contribuições importantes sobre eles e outro pássaro também 
exclusivo das Américas, o tucano, contando com as ilustrações de sua 
esposa, Elizabeth Gould, e do artista Edward Lear, entre outros. A obser-
vação desses pássaros de cores e formas extravagantes, assim como 
a do cuco-inglês, é um forte testemunho da resiliência da vida, na luta 
pela sobrevivência.

"Meus pensamentos estão voltados para eles durante o dia, e à noite 
meus sonhos quase sempre me levam às suas matas virgens da 
longínqua América.”

— JOHN GOULD  
A Monograph of the Trochilidae, or Family of Hummingbirds, 1887

Beija-flores
1849 | John Gould  

In: Monograph of the Trochilidae
COLEÇÃO: BIBLIOTECA CENTRAL DO MUSEU NACIONAL

JOHN GOULD

John Gould was an important nineteenth-century ornithologist who helped 
Darwin identify the finches of the Galapagos islands. Gould was fascinated by 
hummingbirds, and identified over four hundred different species. 

Gould left important contributions regarding hummingbirds and toucans – another 
bird that is native to the Americas. In his research, the scientist used illustrations 
made by his wife Elizabeth Gould and by Edward Lear, among other artists. The 
observation of these birds of extravagant colors and shapes, as well as that of the 
English cuckoo, is a powerful proof of the resilience of life in the struggle for survival.

“My thoughts are often directed to them in the day, and my night dreams have not 
infrequently carried me to their native forests in the distant country of America.” 

— John Gould, A Monograph of the Trochilidae, or Family of Hummingbirds, 1887
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Tucanos
1835 | John Gould
In: A Monograph of the Ramphastidae
COLEÇÃO: BIBLIOTECA CENTRAL DO MUSEU NACIONAL

“Apesar das aparências em contrário, os tucanos destroem 
um grande número de pássaros e, por terem um bico grande  

e forte, são respeitados e temidos por todas as espécies.  
Eles os atacam, os expulsam dos seus ninhos, além  

de comerem seus ovos e filhotes bem na sua frente.  
Tiram esses ovos dos buracos com seus longos bicos  

ou derrubam o ninho com os ovos e tudo.”

— JOHN GOULD 
A Monograph of the  
Ramphastidae, 1834

“The Toucans, contrary to all appearances, destroy a great 
number of birds, and on account of their large and strong 
beak are respected and feared by all species. They attack 
and drive them from their nests, and in their very presence 
eat their eggs and young; these they draw from the holes 
with the long beak, or throw down nest and all together.” 

— John Gould, A Monograph of the Ramphastidae, 1834
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Filhote expulsando seus companheiros de ninho
1873 | John Gould

In: The Birds of Great Britain
REPRODUZIDO DE: BIODIVERSITY LIBRARY

“O cuco-inglês tem o hábito de botar seus ovos no ninho de algum 
outro pássaro, evitando assim a tarefa de chocá-los. Isso, é claro, 
também significa que os cucos pais transferem a tarefa de cuidar 
dos jovens para o pássaro que inconscientemente, senão contra 
a sua vontade, os chocou. Esta ave tenta selecionar o ninho de 
um pássaro cujos ovos são quase da mesma cor, aparentemente 
pretendendo enganar a ave cujo ninho ela invadiu. Os jovens cucos 
parecem ser absolutamente deficientes em gratidão, pois, quando 
são grandes, expulsam os filhos de seus pais adotivos.”

— CHARLES DARWIN 
A Origem das Espécies, 1859

“The English cuckoo usually lays its eggs in the nest of some other 
bird, thus avoiding the task of hatching them. This, of course, 
implies that the cuckoo parents transfer the task of caring for the 
young birds to the bird that has hatched them either unconsciously 
or against its will. This bird tries to choose the nest of another 
bird whose eggs are somewhat alike in color, probably with the 
intention of deceiving the one whose nest it has invaded. The 
young cuckoos seem to suffer from a total lack of gratitude, for the 
very simple reason that when they are mature enough, they expel 
the nestlings of their foster parents.”

— Charles Darwin, On the Origin of Species, 1859
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Floresta primitiva perto da Pedra da Onça,  
uma propriedade na Província  de S. Sebastião do Rio de Janeiro
1840 | Karl Friedrich Philipp von Martius
In: Flora Brasiliensis
COLEÇÃO: BIBLIOTECA BARBOSA RODRIGUES – JBRJ

A imagem dos trópicos
Em 1832, quando viajava a bordo do navio “Beagle”, Darwin passou qua-
tro meses no Brasil. Esteve na Bahia e no Rio de Janeiro. A cidade do 
Rio viu passar viajantes de toda sorte, de piratas a cientistas. Foi capi-
tal, palco do início da trajetória científica e intelectual do país e deslum-
bre dos europeus que se inebriavam com a tropicalidade da fauna e da 
flora com cores e formas tão diferentes das que se viam na Europa.

No entanto, a história da cidade convive também com sua face mais bár-
bara: foi o maior porto receptor de pessoas escravizadas das Américas. 

Nossa memória coletiva sobre o período é majoritariamente formada 
por uma iconografia que manteve o distanciamento e procurou ser 
mais representativa do que crítica. De frente para a realidade, Darwin se 
viu diante da prática de manter pessoas negras sob a força dilacerante, 
opressora e violenta do regime escravocrata que, no Rio de Janeiro, 
acontecia a céu aberto, a olho nu.

THE IMAGE OF THE TROPICS

In 1832, while travelling on board the Beagle, Darwin spent 4 months in Brazil, 
partly in Bahia and partly in Rio de Janeiro. Rio was visited by all sorts of travelers, 
from pirates to scientists. The city was the capital of Brazil, as well as the stage for 
the beginning of scientific and intellectual research in the country. Moreover, the 
Europeans who arrived in Rio were delighted with the tropical character of our fauna 
and flora, whose colours and shapes differed so much from those of Europe.

However, there is a cruel side to the history of the city: it was the port that received 
the highest number of enslaved people in the Americas. 

Our collective memory of this period is composed mostly of an iconography that 
kept a certain distance, and aimed at being more representative than critical. In 
Brazil, Darwin had to face a harsh reality: the practice of keeping black people 
under the debilitating, oppressive and violent force of slavery, which, in Rio de 
Janeiro, took place in broad daylight. 
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A videoinstalação Refino, de Tiago Sant’ana, critica a representação 
feita por artistas europeus como Debret e Rugendas sobre a prática da 
escravidão no Brasil. Coloca em foco a importância da produção do 
açúcar na construção da estratificação social do país a partir da icono-
grafia do trabalho negro no período colonial.

Tiago Sant’ana’s video installation “Refino” criticizes the way European artists 
like Debret and Rugendas depicted the practice of slavery in Brazil. The work 
highlights the relevance of sugar production in the development of social 
stratification in the country based on the iconography that depicts black slave 
labor in the colonial period.

Stills da obra em vídeo; Refino #3 e #4
2017 | Tiago Sant’Ana
COLEÇÃO DO ARTISTA
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“Exposição e apresentação eram 
performativas por definição e 
aqueles que acumulavam coleções 
particulares como expressão de 
sua curiosidade acerca do mundo 
natural muitas vezes incluíam 
nelas preciosidades vivas, como um 
anão, um gigante ou uma coleção 
de monstros exóticos. Os gabinetes 
de curiosidades eram teatros 
da natureza, onde indícios de 
acontecimentos naturais estranhos 
e dramáticos se tornavam 
bens preciosos.” 

Performance e Evolução na Era de Darwin: 
Excluídos da Ordem Natural
2002 | Jane Goodall

"Exhibition and display were inherently 
performative, and those who 
accumulated private collections as 
an expression of their curiosity about 
the natural world often included in 
them living marvels such as a dwarf, a 
giant or a menagerie of exotic beasts. 
Cabinets of curiosity were theatres 
of nature, where portents of strange 
and dramatic natural events made 
prized possessions."

Performance and Evolution in the Age of 
Darwin: Out of the Natural Order
2002 | Jane Goodall
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“(...) encontrei tantas pessoas que, cegas pela alegria constitucional do negro, 
falavam da escravidão com de um mal tolerável. (...) E essas são coisas feitas 
por homens que afirmam amar ao próximo como a si mesmos, que acreditam 
em Deus, e que rezam para que Sua vontade seja feita na Terra! O sangue ferve 
em nossas veias e nosso coração bate mais forte, ao pensarmos que nós, 
ingleses, e nossos descendentes americanos, com seu jactancioso grito em 
favor da liberdade, fomos e somos culpados desse enorme crime.”

— CHARLES DARWIN 
The Voyage of The Beagle, 1839

Aquedut & Convent of Sta. Teresa – Rio de Janeiro 
Church of Nossa Señora da Gloria & Aquedut – Rio de Janeiro
1844 | William Gore Ousley (del.),  J. Needham (lith.)
COLEÇÃO: MUSEU HISTÓRICO NACIONAL

“[...] had I not met with several people, so blinded by the constitutional gaiety of the 
negro, as to speak of slavery as a tolerable evil. […] And these deeds are done and 
palliated by men who profess to love their neighbours as themselves, who believe 
in God, and pray that His Will be done on earth! It makes one’s blood boil, yet heart 
tremble, to think that we Englishmen and our American descendants, with their 
boastful cry of liberty, have been and are so guilty.” 

— Charles Darwin, The Voyage of the Beagle, 1839
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Em sua passagem pelo Brasil, mais precisamente na 
enseada de Botafogo, Darwin recebeu um gato-do-mato  
taxidermizado como presente de um padre. 

Taxidermia, do grego “dar forma à pele”, é uma técnica 
usada para preservar seres vivos, com o objetivo de 
conservá-los e estudá-los. É popularmente conhecida 
como “empalhar”, já que os animais eram preenchidos 
com palha e barro para substituir o que havia em 
seu interior. 

During his visit to Brazil, more precisely at Botafogo 
cove, in Rio de Janeiro, Darwin received a stuffed 
wildcat as a gift from a priest. 

Taxidermy, from the Greek "arrangement of skin", is 
a technique used to preserve living things in order to 
conserve and study them. It is popularly known as 
“stuffing” as the animals were stuffed with straw and 
clay to replace their insides.

Cachorro-do-mato
Cerdocyon thous

COLEÇÃO: MUSEU NACIONAL 

Litoscalpellum regina (Pilsbry, 1907) 
COLEÇÃO: MUSEU NACIONAL
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Chegamos ao fim da nossa trajetória  com a 

apresentação da teoria da evolução das espécies, os 

anos anteriores à publicação do livro marcados pela 

tensão de Darwin por saber que o que tinha em mãos 

mudaria para sempre o curso da história. Tratando de 

assuntos tão interessantes como nossa ascendência 

comum  à dos macacos, nossos instintos para comunicar 

e a busca  pela origem nas representações da árvore 

da vida, fechamos nosso trajeto com a constatação 

de que a teoria da evolução das espécies é definitiva, 

segundo o geneticista ucraniano Theodosius 

Dobzhansky: “Nada mais na biologia pode  ser analisado 

senão sob a luz da evolução.”

We come to the end with the presentation of the theory of evolution of species, the years 
before the publication of the book, which were marked by Darwin's tension in knowing 

that what he had at hand would forever change the course of history. Addressing issues 
as interesting as our common ancestry with apes, our instincts to communicate, and our 
search for origins in representations of the tree of life, we conclude with the realization 

that the theory of the evolution of species is definitive, according to Ukrainian geneticist 
Theodosius Dobzhansky: “Nothing in biology makes sense except in the light of evolution.”

4

A Origem  
das Espécies
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“Não é o mais forte que sobrevive, 
nem o mais inteligente, mas o que 
melhor se adapta às mudanças.”

— CHARLES DARWIN 
A Origem das Espécies, 1859

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most 
intelligent, but rather the one most adaptable to change.”

— Charles Darwin, On the Origin of Species, 1859

O Gavião-pega-macaco
Spizaetus tyrannus (Wied, 1820)
COLEÇÃO: MUSEU NACIONAL



123122

Charles Robert Darwin
1873 | F. Waddy
COLEÇÃO: CC BY WELLCOME COLLECTION

A Origem das Espécies 

A teoria da evolução das espécies deve muito aos estudos e às observações 
de Darwin durante a viagem do “Beagle”, entre 1831 e 1836. No entanto, é 
apenas em 1859 que A Origem das Espécies é publicada. A demora é evi-
dência da preocupação e da consciência de Darwin de que tinha em mãos 
uma teoria que abalaria a estrutura dos conhecimentos vigentes.

É difícil pensar na palavra “evolução” e não associá-la a progresso, 
melhoria e desenvolvimento, talvez por isso Darwin tenha resistido em 
usar o termo. A ideia de evolução biológica não se refere a um dado 
hierarquizante entre as espécies, mas às alterações ocorridas ao longo 
dos anos, pela ação das mutações e pela seleção natural.

Após a publicação do livro ocorreu o que se convencionou chamar de o 
eclipse do darwinismo, um isolamento de mais de dez anos que Darwin 
dedicou ao aprimoramento e ao exame da teoria, que chegaria ao fim ape-
nas com a publicação de A Origem do Homem e A Seleção Sexual, em 1871.

The Origin of Species

The theory of the evolution of species is largely the result of Darwin’s studies and 
observations during the voyage of the Beagle between 1831 and 1836. However, it is 
only in 1859 that On The Origin of Species is published. This delay is an evidence of 
Darwin’s concern over how his ideas would be received and of the awareness that he 
had a theory that would shake the structure of the prevailing knowledge.

It is difficult to think of the word “evolution” without associating it to progress, 
improvement and development. That might be the reason for Darwin’s resistance 
to use the term. The idea of biological evolution does not refer to a hierarchy 
among species, but rather to the changes that have occurred over the years 
through the action of mutations and natural selection.

After the publication of the book, there was a period called the eclipse of darwinism 
– a period of isolation of more than 10 years, which Darwin devoted to the 
refinement and analysis of the theory. He finally revealed his long-held ideas about 
evolution and natural selection to a wider audience with the publication of The 
Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, in 1871.
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Retrato de Russell Wallace (1823-1913)
Sem data | autor desconhecido
COLEÇÃO: CC BY WELLCOME COLLECTION 

“Quando forem admitidas as ideias que apresento nesta obra, ou as do Sr. 
Wallace, ou quando forem admitidas ideias análogas sobre as origens das 
espécies, podemos prever uma revolução considerável na história natural.”

— CHARLES DARWIN 
A Origem das Espécies, 1859

Alfred Russel Wallace
Conhecido como codescobridor do princípio da seleção natural,  
o naturalista inglês Alfred Russel Wallace defende o papel da evolução 
e o princípio da seleção natural a partir das leis da natureza.  
No entanto, nos anos seguintes à teoria, entre 1860 e 1870, Wallace 
ocupa um papel mais conciliador, estabelecendo limites aplicados à 
raça humana, e nunca chega a se convencer de que a evolução poderia 
explicar o cérebro humano e suas propriedades mentais.

"When the views advanced by me in this volume, and by Mr. Wallace, or when 
analogous views on the origin of species are generally admitted, we can dimly 
foresee that there will be a considerable revolution in natural history." 

– CHARLES DARWIN, On the Origin of Species, 1859

ALFRED RUSSEL WALLACE

Known as the co-discoverer of the principle of natural selection, English naturalist 
Alfred Russel Wallace supports the role of evolution and the principle of natural 
selection based on the laws of nature. However, in the years following the proposal 
of the theory, between 1860 and 1870, Wallace takes on a more conciliatory role 
by setting limits to the theory in regard to the human race, and was never quite 
convinced that evolution could explain the human brain and its mental faculties.
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O livro A Origem das Espécies
A primeira edição do livro, publicada em 1859, esgotou-se em um dia.  
Saindo do tradicional alcance da história natural, o texto é resultado 
também de leituras em economia, filosofia e uma investigação criteriosa 
no mundo da criação de animais e do cultivo de plantas. Guarda um 
testemunho importante sobre a relação entre as inúmeras formas de 
vidas, de repolhos a ovelhas, mas evita, deliberadamente, tratar de 
questões sobre o ser humano. 

Como nas obras de Dickens, contemporâneo de Darwin, o texto que 
convida à imaginação é também um tesouro do livro, estimulando uma 
outra maneira de ver e compreender a vida. 

THE BOOK “ON THE ORIGIN OF SPECIES” 

The first edition of the book, published in 1859, sold out in just one day. Not limited 
by the traditional scope of natural history, its text is a result of studies in economics 
and philosophy, as well as a thorough investigation of the world of animal husbandry 
and plant cultivation. It constitutes an important record of the relationships among 
countless life forms, from cabbages to sheep. Nevertheless, it deliberately avoids 
addressing issues about the Human Being.

As in the works of Dickens – Darwin’s comtemporary – the text itself, which sparks 
the readers’ imagination, is one of the many tresures contained in the book, for it 
encourages a new way of perceiving and understanding life.

DARWIN, Charles, De L'Origine des Espèces par Sélection 
Naturelle ou Des Lois de Transformation des Êtres Organisés. 

3. ed. Paris:. Guillaumin; 1870, lxxi, viii, 614 p. 
COLEÇÃO: BIBLIOTECA BARBOSA RODRIGUES – JBRJ
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Down House (1842-1882)
Consciente de que suas ideias abalariam o mundo, Darwin passou 
muitos anos antes e depois da publicação de A Origem das Espécies em 
seu retiro rural nos arredores de Londres, na Down House, testando e 
fortalecendo sua teoria.  

Enquanto viveu ali, Darwin desenvolveu uma investigação minuciosa, 
abordando assuntos variados como o comportamento de seus próprios 
filhos, seus cachorros, suas trepadeiras, suas plantas carnívoras, suas 
orquídeas e suas minhocas. DOWN HOUSE (1842-1882)

Aware that his theory might rock the world, Darwin spent many years before and 
after the publication of On the Origin of Species at Down House – his countryside 
home in the outskirts of London – testing and strengthening his theory. 

While living there, Darwin carried out a thorough investigation addressing 
numerous subjects, such as the behavior of his own children, his dogs, his vines, 
his carnivorous plants, his orchids and his worms.

A casa de Charles Darwin (Down House)
1890 | J. R. Brown
COLEÇÃO: CC BY WELLCOME COLLECTION 
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Nephentes sanguinea
1861 | W. G. Smith
COLEÇÃO: NATURAL HISTORY MUSEUM LIBRARY 

LONDON | REPRODUZIDO DE: BIODIVERSITY LIBRARY 

“O fato de uma planta ser capaz de secretar, 
quando adequadamente estimulada, um líquido 
contendo ácido e fermento bem semelhante ao 
líquido digestivo de um animal, é, sem dúvida, 
uma descoberta extraordinária.”

— CHARLES DARWIN  
The Life and Letters of Charles Darwin, 
Including an Autobiographical Chapter, 
1887

“The fact that a plant should secrete, when 
properly excited, a fluid containing an acid and 
ferment, closely analogous to the digestive 
fluid of an animal, was certainly a remarkable 
discovery.” 

— Charles Darwin, The Life and Letters of 
Charles Darwin, Including an Autobiographical 
Chapter, 1887
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“Erasmus Darwin — nascimento: 27 de novembro de 1839 — Durante a 
primeira semana bocejou, esticou-se exatamente como uma pessoa mais 
velha — principalmente seus membros superiores — soluçou — espirrei 
— sugou. Superfície de uma mão quente e macia levada ao seu rosto, 
parecia de imediato excitar o desejo de sugar […]  chorou e berrou, mas 
nenhuma lágrima — toquei a sola nua do seu pé com um pedacinho de 
papel (quando tinha exatamente uma semana de vida), ele retirou-o para 
longe de repente e encurvou os dedos do pé como uma pessoa faz quan-
do sente cócegas, evidentemente se lhe fazemos cócegas.”

— CHARLES DARWIN 
Notebook of Observations on the Darwin Children, 1839-1856

“Erasmus. Darwin: born. Dec. 27th. 1839. — During first week yawned, stretched 
himself just like old person — chiefly upper extremities; hiccupped, sneezes, 
sucked. Surface of warm hand placed to face seemed immediately to give wish of 
sucking [...]. Cried and squalled, but no tears. Touching sole of foot with spill  
of paper (when exactly one week old), it jerked it away very suddenly and curled its 
toes, like person tickled, evidently subject to tickling.”

— Charles Darwin, Notebook of Observations on the Darwin Children, 1839-1856

Emma Darwin com Leonard Darwin
COLEÇÃO: CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY
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“...seria ousadia imaginar que, no 
grande período de tempo em que 
a Terra começou a existir, talvez 
milhões de anos atrás […] que 
todos os animais de sangue quente 
tenham surgido a partir de um 
filamento vivo […] e, dessa forma,  
possua a faculdade de continuar 
a se aprimorar por sua atividade 
inerente e também de passar esses 
aprimoramentos  de suas gerações 
para as seguintes, em um processo 
sem fim? [...] podemos conjecturar 
que um único filamento vivo é e 
tem sempre sido a causa de toda 
vida orgânica?”

— ERASMUS DARWIN 
Zoonomia or the Laws of Organic Life, 
1794

“[...] would it be too bold to imagine that, in 
the great length of time since the earth began 
to exist, perhaps millions of ages [...] that all 
warm-blooded animals have arisen from one 
living filament [...] and thus possessing the 
faculty of continuing to improve by its own 
inherent activity, and of delivering down those 
improvements by generation to its posterity, 
world without end! [...] shall we conjecture that 
one and the same kind of living filaments is and 
has been the cause of all organic life?”

— Erasmus Darwin, Zoonomia; or the Laws of 
Organic Life, 1794 
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Bordado 
2019 | Alessandra Vilela
Bordado à mão inspirado no cladograma  
de Darwin  em A Origem das Espécies. 

O processo de evolução produz 
um padrão de relacionamentos 
entre espécies, ligações 
biológicas entre indivíduos 
e gerações, muitas vezes 
graficamente representado na 
figura da árvore. Como ciência, 
a genealogia é o mapa dessas 
ligações e auxilia a História no 
estudo da origem da vida.

A Árvore da Vida
A Árvore da Vida é um símbolo sagrado em 
diferentes culturas. De formas distintas, registra a 
relação entre o céu e a terra, onde as folhas e os 
ramos se multiplicam e amadurecem e o tronco 
e as raízes sustentam a permanência desses 
movimentos. Um símbolo representativo da 
imortalidade, da fecundidade e da criação. 

The process of evolution produces a pattern of 
relationships among species, biological connections 
between living beings and generations, which are 
often depicted by the image of the tree. As a science, 
Genealogy is the map of these connections, and 
contributes with History in the study of the origin of life.

The Tree of Life 

The tree of life is a sacred symbol in different cultures. 
In different ways, it represents the relationship between 
Heaven and Earth, in which leaves and branches sprout 
and mature, while the trunk and roots support these 
movements, symbolizing immortality, fertility and creation. 
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“A Árvore da Vida deveria ser 
chamada o coral da vida.”
— CHARLES DARWIN 
Notebook B, 1837 

A inspiração para a “Árvore da Vida” de 
Charles Darwin não foi propriamente uma 
árvore, mas um coral. O organismo vivo 
que serviu de modelo para o novo con-
ceito de Darwin, resumido sob o termo 
“pensamento de árvore”, é semelhante a 
um coral, mais tarde identificado como 
uma alga vermelha (Bossea orbignyana). 

“The tree of life should be called the coral of life.” 
— Charles Darwin, Notebook B, 1837.

The inspiration for Darwin’s “Tree of Life” was not exactly a tree, but 
a coral. The living organism that served as a model for Darwin’s new 
concept, summed up under the term “tree-thinking”, is similar to a coral, 
and was later identified as red algae (Bossea orbignyana).

Uma página do caderno de Darwin mostrando   
o primeiro diagrama de árvore evolutiva 
1837 | Charles R. Darwin 
COLEÇÃO: W YHE, JOHN VAN ED., 2002 –  

 THE COMPLETE WORK OF CHARLES DARWIN ONLINE 

Próxima página
A grande cadeia dos seres 
1579 | Didacus Valdes 

Pintura de Árvore da Vida no interior do Palácio 
Shaki Khan, no Azerbaijan National Art Museum
2013 | Urek Meniashvili 

Amphiroa algae 
1867 | espécime coletado por Charles Darwin
COLEÇÃO: HERBARIUM HOOKERANIUM  NATURAL 

HISTORY MUSEUM, LONDON.
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A repercussão da teoria
O sucesso da publicação de A Origem das Espécies veio acompanhado 
de duras críticas. Enquanto especialistas ocupavam-se com as ques-
tões técnicas – a operação da seleção natural, por exemplo – a grande 
maioria das críticas concentrava-se nas questões que Darwin havia 
decidido ignorar, intencionalmente: as origens da raça humana, sua 
relação com os macacos e o papel de Deus.

É uma teoria tão abrangente que pode seguir por caminhos diferentes e 
alcançar áreas distintas. Fora da biologia, há muitos leitores entusias-
tas de Darwin. A presença do aparato psíquico, na teoria de Freud, por 
exemplo, se explica justamente pelo fato de o homem estar inserido 
numa história da natureza em que a hereditariedade é um fato consu-
mado e a relação com o meio é problemática. 

A influência de Darwin se vê também na linguagem e na filosofia. É a 
partir de Darwin e Cuvier que Foucault concebe a ideia de arqueologia 
das ciências humanas, argumentando que o homem nasce filosófica e 
epistemicamente na transição entre a história natural da Idade Clássica 
e a biologia da Idade Moderna.

Darwin examinando um macaco notavelmente  
familiar na  “Galeria dos Antepassados”
1859-60 | George Montbard
Pintada pouco depois da publicação  de A Origem das Espécies
© CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY



O que faz suas orelhas tão longas? | Charge da série The Origin  
of Species, Dedicated by Natural Selection to Dr. Charles Darwin
1863 | C.H. Bennett 
COLEÇÃO: CC BY WELLCOME COLLECTION

THE IMPACT OF THE THEORY

The success of the publication of On the Origin of Species was 
followed by harsh criticism; while the specialists were concerned 
with technical matters – such as the process of natural selection, for 
instance –, most of the criticism focused on the issues that Darwin had 
intentionally chosen to ignore, such as the origins of the human race, its 
connection to apes, and the role of God. 

The theory is so comprehensive that it can move in diferent directions 
and reach different fields. Outside of the field of biology, Darwin has 
many enthusiastic readers. In Freud’s theory, for instance, the presence 
of the psychological apparatus can be explained exactly by the fact that 
man is part of a history of nature in which heredity is an accepted fact, 
and the relationship with the environment is problematic. 

The influence of Darwin can also be seen in language and philosophy. 
It is based on Darwin and Cuvier that Foucault conceives the idea of 
the archeology of Humanities, arguing that man is philosophically 
and epistemically born at the transition from the natural history of the 
Classical Age to the biology of the Modern Age.
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Monkeyana
1861 | Revista Punch
COLEÇÃO: CC BY WELLCOME COLLECTION
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“Afinal, o homem é um 
macaco ou um anjo?”

— BENJAMIN DISRAELI  
Primeiro-ministro  

inglês, 1864

“Is man an ape or an angel?”

— Benjamin Disraeli,  
Prime Minister of the United Kingdom, 

1864

1863 | C. H. Bennett 
COLEÇÃO: CC BY WELLCOME COLLECTION  



Ernst Haeckel
O naturalista, embriologista e artista alemão Ernst Haeckel foi res-
ponsável por promover e popularizar a obra de Darwin na Alemanha. 
Haeckel produziu inúmeros diagramas de árvores, mostrando relações 
evolutivas entre diferentes espécies. Não há unanimidade quanto ao 
valor desses diagramas entre cientistas modernos e historiadores da 
ciência, mas muitos elogiam seu trabalho e também seus dotes artís-
ticos. Há quem diga que Haeckel foi influenciado pelo Art Nouveau, 
estilo artístico inspirado no mundo natural popular na Alemanha na 
época. O que se pode dizer ao certo é que suas ilustrações influen-
ciaram diversas formas de arte posteriores, do design de joias 
a móveis e arquitetura.  

149

ERNST HAECKEL

German naturalist, embriologist and artist Ernst Haeckel was responsible for 
promoting and popularizing Darwin’s work in Germany. Haeckel produced 
numerous tree diagrams, showing evolutionary connections among distinct 
species. There is no consensus as to the value of these diagrams among modern 
scientists and science historians, though many of them praise his work and his 
artistic gifts. Some would argue that Haeckel was influenced by Art Nouveau, an 
artistic style inspired by the natural world, which was popular in Germany at the 
time. What can be said for sure is that his drawings have influenced later art forms, 
from jewelry and furniture design to architecture.

Ao lado e nas páginas a seguir
1904 | Ernst Haeckel
COLEÇÃO: LEIPZIG UND WIEN: VERLAG  DES BIBLIOGRAPHISCHEN INSTITUTS
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Espécies exemplificadas por Henry Bates em seus estudos sobre 
 o mimetismo (modelos abaixo e mímicos acima)
COLEÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ)

 

O mimetismo batesiano 
1862 | Henry Walter Bates 
COLEÇÃO: SMITHSONIAN LIBRARIES BIODIVERSITY LIBRARY

Henry Walter Bates
Mimetismo batesiano é um mecanismo em que uma espécie evolui 
características morfológicas ou outras que a fazem aparentar com 
outra espécie considerada repugnante pelo predador, concedendo-lhe 
certa proteção contra predação.

O naturalista inglês Henry Walter Bates chegou ao Brasil em 1848, aos 
23 anos, com seu amigo Alfred Russel Wallace. Enquanto Wallace subiu 
o Rio Negro e o Rio Uapés em direção à Colômbia, a jornada de Bates 
seguiu para o Alto Amazonas, onde o naturalista ficou por mais de 10 
anos e desenvolveu a teoria do mimetismo, a partir da observação das 
borboletas na floresta tropical. O mimetismo foi considerado uma das 
mais importantes demonstrações de evolução através da seleção natu-
ral, nesse caso, provocada pelas ações de predadores de borboletas, 
como pássaros, libélulas ou lagartos.

 
 
HENRY WALTER BATES

Bartesian mimicry is a form of mimicry in which a species has evolved to imitate the 
morphologic features, or other features, that make it resemble another species that is 
considered repulsive by a predator of them both, providing it with protection against 
predation.

English naturalist Henry Walter Bates arrived in Brazil at the age of 23 with his friend 
Alfred Russel Wallace in 1848. While Wallace went up the Negro and Uapés rivers 
towards Colombia, Bates headed to the Upper Amazon, where the naturalist remained for 
more than 10 years, and developed the theory of mimicry, based on the observation of 
butterflies in the rainforest. Mimicry was considered one of the most relevant proofs of 
evolution through natural selection, in this case, brought about by the action of butterfly 
predators, such as birds, dragonflies or lizards.
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O mais importante debate sobre a teoria da evolução aconteceu em 30 
de junho de 1860, na Universidade de Oxford, Inglaterra, entre o bió-
logo britânico Thomas Henry Huxley e o seu principal opositor, o bispo 
Samuel Wilberforce.

Huxley foi um dos grandes defensores de Darwin na Inglaterra. 
Ele representava a libertação da ciência das amarras da ortodoxia reli-
giosa em nome de uma nova classe de cientistas, especialistas mais 
jovens inseridos na corrente iluminista da época, privilegiando a ênfase 
no método científico.

Do outro lado, o corpo científico da Igreja da Inglaterra foi uma das 
entidades que reagiu contra a obra. Atribui-se ao bispo Wilberforce o 
pedido dissimulado para que Huxley informasse à audiência se era por 
via do avô ou da avó que ele descendia do macaco. 

Huxley, conhecido como "O Buldogue de Darwin" pela defesa ávida da 
evolução, teria afirmado que "não se envergonharia de ter um antepas-
sado macaco, mas que teria vergonha de ser ligado a um homem que 
utilizava grandes dotes para obscurecer a verdade", referindo-se ao bispo.

À esquerda Caricatura do Bispo de Oxford
1869 | Revista Vanity Fair 

Acima Caricatura de Thomas Henry Huxley
1871 | C. Pellegrini | COLEÇÃO: CC BY WELLCOME COLLECTION

The most relevant debate on the theory of evolution took place on June 30th, 1860, at 
Oxford University, between British biologist Thomas Henry Huxley and his main opponent, 
bishop Samuel Wilberforce.

Huxley was Darwin’s chief supporter in England. He represented the struggle to free 
science from the bonds of religious orthodoxy, speaking on behalf of a new class of 
scientists – younger specialists who were in line with the ideas of Enlightenment of that 
time, which privileged the emphasis on the scientific method. 

The scientific body of the Church of England, on the other hand, was one of the institutions 
that reacted against Darwin’s book. It is said that bishop Wilberforce was the one who 
covertly requested Huxley to tell the audience whether it was through his grandfather or 
grandmother that he descended from apes.

Huxley, who was known as “Darwin’s Bulldog” for his fierce support of evolution, 
supposedly stated that “he would not be ashamed of having an ape as an ancestor, but he 
would be ashamed to be connected with a man who used his great gifts to obscure the 
truth”, in reference to the bishop.
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“Dizem-nos os dicionários que ‘tolerância’  
e ‘intolerância’ são conceitos extremos  
e incompatíveis entre si, e, por este modo  
os definindo, concitam-nos a situar-nos,  
com exclusão de outras alternativas,  
em um daqueles dois polos, como se, além 
deles, não pudesse existir outro espaço,  
o espaço do encontro e da solidariedade.”

— JOSÉ SARAMAGO, 
Os Escritores perante o Racismo, 1996

“Dictionaries tell us that ‘tolerance’ and 
‘intolerance’ are extreme and incompatible 
concepts, and, by so defining them, they 
incite us to choose one side, excluding other 
alternatives, as if there could not be room left 
for solidarity and the meeting of minds.” 

— José Saramago, Os Escritores  
perante o Racismo, 1996

O movimento eugênico
Após a publicação de A Origem das Espécies, Darwin viu surgir apro-
priações indevidas de sua teoria, principalmente quando estendida ao 
âmbito social. O movimento eugênico é um destes desdobramentos, 
“uma aplicação grosseira do princípio de seleção-eliminação aos gru-
pos sociais humanos”. Baseava-se na teoria da evolução das espécies, 
mas tomava emprestado conteúdos lamarckistas que sustentavam que 
a herança genética era moldada pelo meio e que habilidades desenvol-
vidas também podiam ser transmitidas. Neste sentido, os eugenistas, 
representados principalmente pelo filósofo e sociólogo inglês Herbert 
Spencer e por Francis Galton, primo de Darwin, acreditavam oferecer um 
atalho para o desenvolvimento e o aprimoramento da espécie humana.

THE EUGENICS MOVEMENT

After the publication of On the Origin of Species, Darwin witnessed the 
misinterpretation of his theory, especially when it was extended to the social 
context. The eugenics movement is one of the results of these missuses: "a gross 
application of the principle of selection-elimination to human social groups". The 
movement was based on the theory of the evolution of species. However, it was 
also influenced by Lamarck’s ideas, which supported that the genetic heritage was 
shaped by the environment and that developed abilities could also be passed on to 
other generations. In regard to this, English eugenicists Herbert Spencer and Francis 
Galton – Darwin’s cousin –, believed they could offer a shortcut for the development 
and improvement of the human species.
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Darwin e o belo na natureza
É a seleção sexual que explica os lindos exemplos de cantos, cores, 
plumagens e coreografias desempenhados em nome do aumento das 
possibilidades de se obter um parceiro. Não para sobreviver, mas para 
que as espécies passem seus genes adiante, mesmo que isso os tornem 
mais visíveis para seus predadores. Na concepção de Darwin, algumas 
vezes é a estética que governa as leis da natureza. 

DARWIN AND BEAUTY IN NATURE

It is natural selection that explains the beautiful examples of songs, colors, 
plumage and choreography performed for the sake of increasing the chances 
of finding a partner. Rather than for the sake of survival, those features exist 
so species can pass on their genes, even if that makes them more visible to 
predators.” In Darwin’s conception, at times esthetics guides the laws of nature.

Homem Quatro Cabeças
Sem data | Aberaldo Santos  | Ilha do Ferro – AL
cOLEÇÃO: CENTRO SEBRAE DE REFERÊNCIA   

DO ARTESANATO BRASILEIRO  — CRAB

“Toda beleza é difícil.” 

— Sócrates  (469-399 a.C.)

 “Beautiful things are difficult.”  
— Socrates (469-399 b.C.) 
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A prática de se descobrir o interior 
do ser humano através da sua apa-
rência exterior foi tratada como ciên-
cia pelos filósofos gregos, ganhando 
o nome de fisionomia. Caiu em des-
crédito na Idade Média, quando pas-
sou a ser praticada por charlatães, 
mas voltou a ser popularizada pelo 
poeta e fisionomista suíço Johann 
Kaspar Lavater, no século XIX. Hoje, 
a prática é tida como uma pseudo-
ciência, frequentemente ligada a 
estereótipos raciais e sexuais. 

The practice of unveiling man’s inner 
world through his outward appearance 
was treated as science by the 
Greek philosophers, and was called 
physiognomy. It was refuted during 
the Middle Ages when it came to be 
practiced by quacks, but was once again 
popularized by Swiss physiognomist 
and poet Johann Kaspar Lavater in 
the nineteenth century. Nowadays it 
is considered a pseudoscience, often 
linked to racial and sexual sterotypes.

Doze estágios da cabeça de um homem 
primitivo até a cabeça do Apolo Belvedere | 
1797 | Christian von Mechel, a partir de Lavater 
COLEÇÃO: CC BY WELLCOME LIBRARY 
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Seleção sexual

Entre os sapos, a seleção sexual é brutalmente retratada a partir de vários 
machos lutando desesperadamente para acasalar com uma única fêmea. 
Na maioria dos animais, no entanto, esta seleção é mais sutil, envol-
vendo disputas ritualizadas entre machos e complexas formas de corte-
jar a fêmea.

Entre os pássaros, as fragatas-macho, por exemplo, para atrair uma 
parceira, inflam seu peito vermelho-brilhante, transformando-o num 
balão grandioso, característica que a fêmea não possui.

“Dessa forma, quando machos e fêmeas de qualquer animal têm os 
mesmos hábitos de vida, mas diferem em estrutura, cor, ou ornamento, 
tais diferenças tem sido causadas principalmente por seleção sexual.”

— CHARLES DARWIN,  
On the Origin of Species, 1859 

SEXUAL SELECTION

Sexual selection among toads is brutally described as a fight among several males 
to mate with a single female. However, this selection is subtler for most animals, and 
involves ritualized disputes among males and complex ways of courting the female.

As for birds, male frigatebirds, for instance, inflate their bright red breasts to 
attract a mate, turning it into a grand baloon, a peculiar trait that the females lack. 

“Thus [...] when the males and females of any animal have the same general habits 
[...] but differ in structure, colour, or ornament, such differences have been mainly 
caused by sexual selection.”

— Charles Darwin, On the Origin of Species, 1859

Galo da Serrinha
Século XVIII | Alexandre Rodrigues Ferreira
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DNA
2012 | Motta & Lima
COLEÇÃO DOS ARTISTAS
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Sagui-de-tufo-preto | Callithrix penicillata
Bugio | Alouatta sp.
Macaco-prego | Sapajus sp.
Orangotango | Pongo pygmaeus
COLEÇÃO: MUSEU NACIONAL
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A Origem do Homem e a Expressão das 
Emoções no Homem e nos Animais 

“A maioria das emoções mais complexas é comum aos animais 
superiores e a nós mesmos. Todos nós já vimos como um cachorro  
é extremamente ciumento da afeição de seu dono, se concedida a 
qualquer outro ser; e observei o mesmo fato em macacos. Isso mostra 
que os animais não só amam, mas também desejam ser amados.”

— Charles Darwin 
The Descent of Man, 1871

Os livros A Origem do Homem e a Seleção Sexual e A Expressão das 
Emoções no Homem e nos Animais formam um argumento contínuo,  
voltado para as faculdades mentais, intelectuais e morais do homem.  
A estratégia de Darwin era simples: diminuir a lacuna entre humanos e 
animais. Darwin apresenta os seres humanos como portadores de carac-
terísticas que são simplesmente extensões daquelas encontradas em 
animais e descreve os animais como muito mais sofisticados, capazes de 
previsão, memória, razão, imaginação, amor, ciúme, admiração, curiosi-
dade, atenção, linguagem inarticulada e com senso de beleza e estética.

“THE DESCENT OF MAN” AND THE EXPRESSION  
OF THE EMOTIONS IN MAN AND ANIMALS

“Most of the more complex emotions are common to the higher animals and 
ourselves. Everyone has seen how jealous a dog is of his master’s affection, if 
lavished on any other creature; and I have observed the same fact with monkeys. This 
shows that animals not only love, but have the desire to be loved.”
— Charles Darwin, The Descent of Man, 1871

The books The Descent of Man and The Expression of the Emotions in Man and 
Animals constitute a continuous argument focusing on man’s mental, intellectual 
and moral faculties. Darwin’s strategy was simple: to shorten the gap between 
humans and animals. He presents human beings as possessing features that are 
mere extensions of those found in animals, and he describes animals as far more 
sophisticated beings, which are capable of foresight, memory, reason, imagination, 
love, jealousy, ability to learn from mistakes, admiration, curiosity, attention, 
inarticulate language, and a sense of beauty and esthetics. 

1 Chimpanzé desapontado e mal-humorado
2  Gato em um estado de espírito afetuoso
3  Criança chorando
4 Encolhendo os ombros
1872 | Mr. Wood
In: A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, de Charles R. Darwin
COLEÇÃO: CC BY WELLCOME COLLECTION
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Linguagem

“A linguagem não se fossiliza, e até hoje a distância entre as duas palavras em 
linguagem de sinais de um chimpanzé treinado e uma conversa sensata de uma 
criança de três anos se aproxima apenas pela especulação.”

— Colin Patterson,  
Evolution, 1978

Assim como acontece com as espécies, as línguas também são alteradas 
por processos graduais evolutivos, ao longo dos anos. Também entram 
em extinção, mas evoluem de outras formas, horizontalmente, por exem-
plo, a partir de empréstimos de outras línguas ou processos migratórios.

As tentativas de educar jovens chimpanzés tiveram algum sucesso 
apenas quando os animais aprenderam a língua de sinais. Os chimpan-
zés não podem reproduzir a fala porque sua anatomia não permite; sua 
língua e sua laringe estão posicionadas como as de um bebê recém-nas-
cido e, diferentemente dos bebês, essa posição nos chimpanzés não se 
altera com o tempo.

LANGUAGE 
“Language does not fossilize and as yet the gap between the two-word signs of an 
educated chimpanzee and the sensible chatter of a three-year-old is bridged by no 
more than speculation” 
— Colin Patterson, Evolution, 1978 

As with species, languages are also altered over the years by gradual evolutionary 
processes. They are also subject to extinction, but evolve horizontally, namely by 
borrowing from other languages or by migration processes.

The attempts to educate young chimpanzees had some success only when the 
animals learned sign language. Chimpanzees cannot reproduce spoken language 
because their anatomy does not enable them to speak. Their tongue and larynx are 
like those of a newborn baby. However, unlike babies, this does not change over time 
in chimpanzees.

O Guardião da Fala
2018 | Fernando Lindote

Registro fotográfico: Guilherme Ternes
COLEÇÃO PAULO SANTI
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O darwinismo até os dias de hoje
Quando publicou sua teoria em 1859, Darwin revolucionou o entendi-
mento sobre o mundo natural. A Origem das Espécies é considerada 
uma das grandes revoluções na história do pensamento científico. 
Com Darwin, passamos a reconhecer a dimensão histórica da natureza, 
não mais vista como a “grande cadeia do ser” integrada por criatu-
ras imutáveis, mas como resultante de um processo dinâmico, for-
tuito e contingente.

O darwinismo radica uma visão de mundo. Darwin influenciou não só 
as ciências como também a sociedade e a cultura do seu tempo e dos 
períodos posteriores. A partir de Darwin, não olharíamos mais homem 
e natureza da mesma maneira. O homem seria consequência do pro-
cesso de seleção natural tal qual as outras espécies. 

Muito embora à época em que publicou A Origem das Espécies faltas-
sem a Darwin esclarecimentos só posteriormente obtidos, sua teoria 
mostrou enorme poder explicativo. Apenas com a genética, redesco-
berta e desenvolvida anos depois, elucidaram-se os mecanismos que 
operam na seleção natural, embora eles ainda sejam objeto de discus-
são nos dias de hoje. 

A moldura explicativa fornecida pela teoria de Darwin inaugurou agen-
das de pesquisa e campos do conhecimento, explicita ou implicita-
mente baseados em seus pressupostos, como a própria genética, a 
ecologia, a sociobiologia e a biomedicina.

Neste início de século, Darwin se mostra igualmente relevante, atual e 
necessário. Embora submetida a revisões constantes, sua teoria per-
manece sendo a pedra angular do pensamento biológico.

MAGALI ROMERO SÁ
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THE LEGACY OF DARWINISM 

In 1859, when Darwin published his theory, he profoundly altered our understanding of the 
natural world. On the Origin of Species is considered one of the major revolutions in the 
history of scientific thinking. Darwin led the way to our recognition of the historic dimension 
of nature, no longer seen as “The Great Chain of Being” made up of immutable creatures, 
but rather of beings that were a result of a dynamic, random and contingent process. 

Darwinism is rooted in a worldview. Darwin influenced science as much as the society and   
culture of his time and of later periods. After Darwin’s work, we have come to conceive 
man and nature differently.  Man would be a consequence of the process of natural 
selection just as the other species. 

Even though Darwin’s publication of On the Origin of Species lacked clarification that 
was only later obtained, his theory had an enormous explanatory power.  In genetics, 
for instance, which was rediscovered and developed years later, the mechanisms that 
operate in natural selection were elucidated, even though they remain a subject of 
discussion to this day.

The explanatory framework provided by Darwin’s theory has led to the emergence of 
research agendas and fields of knowledge based either explicitly or implicitly on its 
assumptions, like genetics itself, ecology, sociobiology and biomedicine.   

At the beginning of this century, Darwin proves to be relevant as well as modern and 
necessary. Although subject to a constant stream of revisions, his theory remains the 
cornerstone of biological thinking. 

MAGALI ROMERO SÁ
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