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Darwin: o colecionador de cartas 

Anna Carolina K. P. Regner * 
1 PRÁTICA E ATITUDE DE UM COLECIONADOR 

Desde sua infância, Charles Darwin revelou-se “colecionador”: “Eu tentava inventar nomes para as plantas e coletar toda a sorte de coisas: conchas, selos, francos, moedas e minerais” (Darwin, 1958a, pp. 22-23).  Não se deteve em colecionar apenas besouros ou minerais. De um modo surpreendente, colecionou cartas desde seus 12 anos de idade! “[...] um hábito que aprendera de seu pai e que dizia lhe ser de grande utilidade” (Darwin, 1958b, p. 78). Ainda inconclusa, a publicação da coleção completa de cartas de Darwin pela Cambridge University Press, sob a editoria de Frederick Bukhardt, Duncan M. Porter e outros, encontra-se já no volume XVII e apenas atinge a correspondência até o ano de 1867. Nas 
Reminiscências sobre seu pai (Darwin, 1958b, pp. 78-79), Francis Darwin relata que Charles Darwin não deixava sem resposta nem mesmo as cartas mais tolas e muitas vezes pedia ao filho, quando lhe ditava alguma carta, que cuidasse e escrevesse bem, pois se tratava de um estrangeiro. Dizia-lhe para chamar a atenção do leitor a uma oração importante, iniciada com um parágrafo óbvio. Quando longas, suas cartas eram ditadas a partir de um esboço às costas de um manuscrito ou de páginas de prova de textos. Hoje, seu rico material epistolar tem servido a análises com diferentes objetivos. Aqui me dedicarei a analisar suas cartas como chave para recompor objetivamente sua trajetória intelectual – idéias e características centrais de sua investigação – culminada em sua teoria exposta nas sucessivas edições da 
Origem das espécies de 1859 a 1872.  De suas primeiras cartas, no período anterior à ida para estudar em Edimburgo (1822-1825), a correspondência mantida com seu irmão Erasmus, então em Cambridge, mostra o interesse de ambos pelo seu “laboratório de química” em um galpão na propriedade da família em Shrewsbury. Esse interesse incluía diretrizes e desenhos enviados por Erasmus para a remodelagem do laboratório, compra de material e realização de experimentos de química. O gosto pela atividade científica crescia, não apenas por meio de coleções, mas pelo hábito de experimentar. No período de sua formação em Edimburgo e Cambridge (1825-1831), persiste de forma vigorosa o interesse de colecionador de Charles Darwin, sobretudo de insetos. Em cartas a seu primo William Fox, de junho, julho, agosto e outubro de 1828 diz estar morrendo aos poucos por não ter com quem falar sobre insetos e, com desenhos feitos pela irmã de insetos por ele capturados, dá início a uma série de consultas práticas que fará de Fox um privilegiado consultor de Darwin pelo resto da vida. Em 1828, John Maurice Herbert é chamado a colaborar com espécimes de insetos. Tem início uma marca que será constante em seu trabalho, a de uma rede informativa de dedicados correspondentes, que se manifestará de modo decisivo a partir de sua viagem a bordo do Beagle.  
2 O COLECIONADOR ANTECIPA AS EVIDÊNCIAS DE SUA TEORIA.  

No ponto decisivo de sua carreira, a bordo do Beagle, na juventude de seus 21 anos, Darwin foi o colecionador das evidências geológicas, zoológicas e botânicas que sustentariam a radical mudança no 
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modo de ver a natureza das coisas inaugurada pela sua teoria da seleção natural e seu desejo de contribuir para com a ciência. O Beagle zarpou em 27 de dezembro de 1831 e regressou em 02 de outubro de 1836. As cartas que antecedem a viagem, de agosto a dezembro de 1831, descrevem as vicissitudes e a benévola conspiração de fatos que determinariam seu destino: a recusa de outros naturalistas ao convite para acompanharem a viagem, a indicação de John Stevens Henslow, o aceite de Robert FitzRoy, a decisiva interferência de seu tio Josiah Wedgwood para persuadir seu pai a concordar com a viagem. Ao longo da viagem, as cartas introduzem-nos a questões e enfoques que serão fundamentais ao desenvolvimento posterior da teoria darwiniana da seleção natural.  Um deles é sua atenção ao mútuo suporte das mais diversas áreas da História Natural, ainda que a Geologia talvez seja então o ponto de sua elaboração mais madura. O grande correspondente durante a sua viagem foi John Stevens Henslow, fazendo dele seu declarado confidente: “Como não tenho ninguém com quem conversar sobre minha sorte e azar na coleta, estou decidido a dar vazão a tudo contigo”, em carta de 26 de outubro a 24 de novembro de 1832 (Darwin, 2000, p. 64). Entre outras coisas, teme que um colecionador do governo francês que o precedeu “consiga a nata de todas as coisas boas antes de mim”. Nas cartas a Henslow de julho e agosto de 1832, Darwin explicitamente refere-se à sua “coleção” numerada de espécimes geológicos e pede-lhe informações. Quanto a plantas, lastima sua ignorância, mas considera sua coleção de plantas dos Abrolhos quase completa. No Rio de Janeiro, faz uma enorme coleção de aracnídeos e de besouros pequenos, acondicionados em caixas de pílulas, aproveitando ao máximo as embalagens. Encantou-se com o colorido e elegância das planárias e com a “maravilhosa organização” de algumas espécies marinhas da mesma família. Em Montevidéu, coleta toda a sorte de animais, incluindo cobras e escorpiões. Assombra-se com a descoberta de 2 planárias vivendo sob pedras secas e pede a Henslow que pergunte a Leonard Jenyns se este já ouvira falar disso. Suas cartas também revelam sua visão da complexidade ecológica. Relatos das coleções enviadas à Inglaterra guardam todas as referências a plantas, animais e fósseis em um dado habitat. Como exemplo, inclusive a água mineral das fontes de água quente de Cauquenes, no sopé dos Andes, foi cuidadosamente acondicionada e remetida, como conta a Henslow em carta de Valparaíso, em 1834. A geologia encantava-lhe, mas logo se queixa e pede ajuda a Henslow: 
A propósito, não tenho uma só idéia clara sobre a clivagem, a estratificação e as linhas de sublevação. – 
Não disponho de livros que me digam muita coisa, & o que eles dizem, não posso aplicar ao que vejo. [...] 
Será que podes lançar alguma luz em minha mente, dizendo-me qual é a relação que há entre a clivagem e 
os planos de deposição. (Darwin, 2000, pp. 71-72) 

Apesar de tais “restrições”, seu grande atrativo à medida que a viagem avançava, foram os relatos de suas notas, observações e teorizações em Geologia. À sua irmã Susan escreve de Valparaíso, em 23 de abril de 1835, relatando o sucesso de sua excursão pelos Andes até Mendoza. Seus estudos levam-no a supor – “convicção de sua mente” – que a imensa massa da cadeia das Cordilheiras é tão moderna que chega a ser contemporânea das planícies da Patagônia. Comenta: “se esse resultado for comprovado, será um dado importantíssimo na teoria da formação do mundo” (Darwin, 2000, p. 87). Mas, em uma carta a Henslow de 12 de agosto de 1835, revê sua avaliação: “Creio que a massa superior de estratos não é tão contemporânea quanto supus” (Darwin, 2000, p. 91). A sucessão geológica das formas orgânicas. Relata sua sorte com os ossos fossilizados e sua atenção à localização geológica dos mesmos. Com detalhes, faz sua descrição e recomenda a Henslow cuidado para não confundir os lotes que envia, ressaltando a importância de observar os números que os identificam (Darwin, 2000, pp. 64, 70-71). Em carta de 11 de abril de 1833, diz: 
Estou convencido, por minha conversa com o descobridor, de que o Megatherium enviado à Soc. Geol. 
pertence à mesma formação dos ossos que mandei para casa & que foi lançada ao rio dos penhascos que 
compõem as margens: o professor Sedgwick talvez goste de saber disso: dize-lhe que continuo a me sentir 
grato por aquela breve excursão ao País de Gales. (Darwin, 2000, p. 69) 
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Em março de 1834, informa a Henslow: “A propósito, esse Mastodonte e o Megatherium, não tenho dúvidas, eles foram irmãos nas antigas planícies” (Darwin, 2000, p. 71). A importância das questões de distribuição geográfica, centrais na Origem das espécies, já aparecem em sua correspondência, como em sua carta a Susan acima referida: “Como sabes, é freqüente encontrar plantas das regiões Árticas em latitudes inferiores, a uma altitude que produz um grau idêntico de frio” (Darwin, 2000, p. 87).  A idéia de comunidade de descendência com modificação já estava a esgueirar-se no pensamento de Darwin. Em carta a Henslow de 26 de outubro a 24 de novembro de 1832, ainda que de modo tosco, faz-se presente a suposição do caráter intermediário exibido entre diferentes raças de pássaros e de anfíbios, respectivamente (Darwin, 2000, p. 65). Em março de 1834, fala claramente de uma nova espécie de avestruz e aponta às suas distinções em relação a outras (Darwin, 2000, p. 72). De resto, uma linguagem transmutacionista aparece em suas descrições, desde o início de sua viagem, nas notas de seu diário de bordo de 1832. A importância da teorização e da clareza. Em carta a sua irmã Caroline, de 29 de abril de 1836, referindo-se à formação dos recifes de corais, diz que o tema tem sido, no último semestre, um assunto de especial interesse e que espera “poder expor alguns fatos de um ponto de vista mais simples & coerente do que aquele em que eles têm sido até hoje considerados” (Darwin, 2000, p. 96). Em carta também dirigida a Caroline, de 29 de abril de 1836, seu afã geológico vem associado à incansável e difícil busca pela clareza, marco de seu empreendimento intelectual:  
[...] rearranjar velhas notas geológicas: um rearranjo que, em geral, consiste em reescrevê-las por completo. 
Estou apenas começando a descobrir a dificuldade de expressar as idéias no papel. Enquanto isso consiste 
unicamente em descrições, é muito fácil; mas, quando o raciocínio entra em jogo, estabelecer uma ligação 
apropriada, [ter] clareza e uma fluência moderada são para mim, como já disse, uma dificuldade da qual eu 
não fazia idéia. (Darwin, 2000, p. 97) 

Seu zelo pela ciência e pelo reconhecimento oriundo de trazer uma contribuição à ciência desponta com força no período de sua viagem. Susan Darwin relatou-lhe, em carta de 22 de novembro de 1835, as palavras extremamente elogiosas de Adam Sedwick sobre Darwin dirigidas a Samuel Butler, diretor da escola freqüentada por Darwin em sua infância. Em carta à irmã Susan de 04 de agosto de 1836, ao final da viagem, Darwin comenta que “especialmente as expressões que me disseste que o Prof. Sedgwick usou sobre minhas coleções [...] são profundamente gratificantes” (Darwin, 2000, p. 99).  É curioso, então, depararmo-nos com a escassa referência, em sua correspondência, feita a Galápagos – cuja visita será apontada na Origem das Espécies como determinante de suas buscas explicativas e de seu objeto. Mais surpreendente esse silêncio se torna em vista de sua declarada expectativa pela chegada a Galápagos, carta a Caroline Darwin de 19/julho – 12/agosto de 1835 (Darwin, 1985-2006, vol. 1, p. 458), tendo mesmo dito a Fox, carta de 9-12/agosto de 1835 (Darwin, 1985-2006, vol. 1, p. 460) que seria o ponto mais esperado de sua viagem. Dessa visita, em suas cartas, ficou um breve registro de que trabalhou duro, referindo-se à sua atenção à flora e aos pássaros, sem qualquer detalhamento, e fazendo alguns comentários sobre sua geologia – carta a Henslow de janeiro de 1836 (Darwin, 1985-2006, vol. 1, p. 485). Tal escassez de informação não deve, contudo, ser tomada como indicativa de ausência de um pensamento transmutacionista. Em face de sua recomendação: “um 
naturalista não se basear na memória” (em seu Retrospecto, tanto na versão original como na da 2a edição de seu diário), Darwin devia sentir-se bastante confiante quanto à sua capacidade de guardar as impressões dos fenômenos de Galápagos, que deveriam ser suficientemente fortes e claras. Ele freqüentemente registrava as mais comezinhas observações. Não é improvável pensar que a força e clareza dessas impressões fluíssem de seu encaixe em um esquema evolucionista já delineado, em seus suportes gerais, na mente de Darwin. Além disso, nesmo em versões originais (não editadas) de seu diário de bordo, usa expressões claramente transmutacionistas.  
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3 O ESTABELECIMENTO DE UM PROGRAMA DE PESQUISA 
Ao regressar à Inglaterra, Darwin abre importantes coleções de notas, seus Notebooks de 1836 a 1844 que, bem arranjadas, constituem o programa de investigação levado a cabo por Darwin ao longo de sua vida e que resultará em seus diversos livros e memoires. Em julho de 1837, abre seu Notebook sobre Transmutação, com fartas referências aos fenômenos de Galápagos, inclusive com a clara consciência de Darwin quanto a suas demandas revolucionárias na Cosmologia, Filosofia da Mente e Metafísica. No entanto, sua correspondência nesse decisivo período teórico – o período dos Notebooks – cala sobre o seu projeto como um todo. Atém-se antes a comentários sobre a publicação dos volumes referentes à viagem do Beagle e a questões mais ou menos pontuais sobre o material coletado em sua viagem e enviado a naturalistas, em seus diversos campos, para identificação e avaliação. Aqui e ali aparecem perguntas postas a seus interlocutores sobre fenômenos da maior pertinência ao desenvolvimento de suas idéias – da aquisição de instintos, de distribuição geográfica de plantas, de variedades e espécies. Essa busca de informações colocou-o em comunicação com os principais naturalistas de então, mas apenas a um reduzido grupo (Charles Lyell, John Stevens Henslow, Leonard Jenyns, George Robert Waterhouse e William Fox), como mostra sua correspondência, Darwin disse que estava coletando todos os fatos sobre a origem e variação das espécies (carta a Henslow de novembro de 1839).  A Charles Lyell, em carta de 30 de julho de 1837, fala de seu interesse pela questão das espécies, da forma americana de pássaros e répteis das ilhas de Galápagos, da arbitrariedade das classificações dos naturalistas, dos resultados das observações feitas por Darwin e Richard Owen sobre cinco grandes 

Edentatas de Bahia Blanca, sobre como viveram e se extinguiram, sobre a não relação dos animais com a exuberância da vegetação. A Henslow indaga sobre distribuição geográfica de plantas, a William Fox sobre cruzamentos entre todas as aves e animais domésticos e, com rigorosos detalhes, envia a Henry Thomas de la Beche (7 de fevereiro de 1842) um questionário sobre cruzamentos entre cavalos, gado, cães, gatos, aves, porcos e caprinos domésticos e selvagens – quanto a cores, tamanhos etc. Darwin introduz criadores e agricultores em seu círculo de informantes. Suas cartas mais importantes sobre seleção artificial, que desde então aparece como um ponto importante de suas preocupações, foram trocadas com William Herbert. De um modo geral, porém, a correspondência desse período nem de longe retrata o fervilhar das idéias do programa darwiniano. Esse silêncio, bem como o silêncio sobre Galápagos, em sua correspondência durante a viagem, é o silêncio de um momento criador e, ao mesmo tempo, cauteloso. Darwin postergou até 1859 a publicação de sua teoria cujos elementos básicos já estavam indicados em seus Notebooks e estruturados nos Ensaios de 1842 e 1844. Ao longo período de 1842 a 1859 corresponde uma farta correspondência onde Darwin trabalha minuciosamente as evidências e o detalhamento teórico que marcarão a extraordinária força persuasiva de sua teoria. Em 1842, escreve seu primeiro Ensaio, onde sua teoria é exposta em suas linhas gerais, já segundo a estrutura que exibirá na Origem das espécies, com suas principais dificuldades e o encaminhamento para seu tratamento. Não há referência ao ensaio em sua correspondência. Seguindo seu trabalho, em 1843 assumem importância dois novos interlocutores: George Robert Waterhouse e Joseph Dalton Hooker. Hooker, a quem conheceu em setembro de 1843, passará a ser o grande correspondente (e melhor amigo) de Darwin no período que vai de 1843 até a publicação da Origem e pelo resto de sua vida. Com Waterhouse (26 de julho de 1843) discute as relações numéricas e qualitativas entre os seres vivos existentes e as formas fossilizadas. Hooker será seu grande consultor em botânica, com questões que se iniciam na carta de 13 ou 20 de novembro de 1843. Henslow remetera a Hooker a coleção de plantas colhida na viagem do Beagle. Darwin expõe-lhe sua principal atenção ao caso das flores alpinas da Terra do Fogo, das plantas de Galápagos e seu paralelo com a flora de Santa Helena. Em 1844, uma farta correspondência com Hooker foca em especial questões de distribuição geográfica. Nesse ano, Darwin conclui uma versão bem mais detalhada de seu Ensaio de 1842 e, em carta de 5 de julho de 1844 à sua esposa Emma, pede-



 57 

lhe que, em caso de sua morte, tome as providências necessárias para a publicação do mesmo, as quais discrimina na carta. 
4 O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA: A PREPARAÇÃO DA ORIGEM  

O fato de que o esboço de sua teoria sobre as espécies estava terminado, conforme o diz, serve de parâmetro para avaliarmos, em sua correspondência de 1844 a 1859, a preocupação de Darwin com o fortalecimento de sua teoria, clarificação de pontos complexos e centrais, e busca de evidência: questões relativas à distribuição geográfica de plantas e animais e, sobretudo a partir de 1854, aos meios de transporte. A respeito dessas questões, Joseph Dalton Hooker será o grande (embora não exclusivo) interlocutor, mesmo para indicar outros informantes, em um massivo e contínuo trânsito epistolar. Recorre a Walter Baldock Mantell (17 de novembro de 1854), para saber da existência ou não, na Nova Zelândia, de grandes blocos de pedra, especialmente angulosos, que houvessem sido transportados por grandes distâncias. Examina com Hooker o caso dos gêneros aberrantes, isolados em seus territórios (11 de dezembro de 1854). Realiza experimentos sobre transporte a grandes distâncias de sementes em águas marinhas e sua posterior germinação e os descreve minuciosamente a Hooker (07 e 13 de abril de 1855), bem como discute com ele hipóteses sobre o meio de transporte (05 de junho e 05 de julho de 1855). Com Hooker Darwin também discute formações geológicas e teorias a respeito (ambos divergem quanto à aceitação da teoria de Forbes!), bem como critérios para a classificação (27 de junho e 07 de julho de 1854): 
Com respeito a “superioridade” e “inferioridade”, minhas idéias são apenas ecléticas & não muito claras. 
Parece-me que o desejo inevitável de comparar todos os animais com os homens, como seres supremos, 
gera uma certa confusão. (Darwin, 2000, p. 130) 

A Jenyns (12 de outubro de 1844) pergunta sobre os obstáculos e períodos da vida pelos quais o aumento das populações é limitado e comunica-lhe que tem continuado a regularmente informar-se sobre a variação dos animais e plantas domésticas e sobre a questão do que sejam “espécies”:  
A conclusão geral a que tenho sido levado lentamente, partindo de uma convicção diametralmente oposta, 
é que as espécies são mutáveis & que as espécies co-aliadas são co-descendentes de troncos comuns. Sei o 
quanto me exponho à censura por essa conclusão, mas, pelo menos, cheguei a ela de maneira bastante 
honesta e deliberada. Não publicarei nada sobre esse assunto por vários anos. (Darwin, 2000, p. 142; grifo nosso) 

William Fox continua prestando-lhe valiosas informações sobre animais domésticos e sobre o possível transporte de ovos através de água salgada (07 e 17 de maio e 25 de junho de 1855). William Tegetmeir passa a integrar sua equipe de colaboradores, no que concerne ao estudo das aves domésticas. Sabe-se quão importante será o argumento sobre a origem dos pombos domésticos para a defesa de sua teoria na Origem. A partir de abril de 1855, Darwin inicia uma intensa correspondência com Asa Gray, que o informa sobre a flora americana, e um dos grandes partidários de Darwin. A carta de Darwin a Asa Gray de 5 de setembro de 1857 terá um grande valor estratégico para a posterior defesa da paternidade darwiniana da teoria da seleção natural. Nela, Darwin oferece um resumo de sua teoria, antes de receber o famoso ensaio de Wallace envolvendo a seleção natural e aparentemente ameaçando a originalidade darwiniana.  Questões metodológicas com diferentes abrangências e reflexos nas teses da teoria darwiniana de seleção natural também são discutidas no período de 1842 a 1859. Em discussão com Hooker (6 de maio de 1847), questões metodológicas identificam-se com questões de pontos de vista, ou mesmo de 
viés de investigação, à luz de certas suposições. Entre essas, Darwin questiona a legitimidade de inferências do presente ao passado (Darwin, 2000, p. 155). Questões metodológicas também se revestem da condição de princípios gerais e estratégicos de investigação, como quando se propõe a examinar com isenção ambos os lados da questão, favorável e desfavorável à sua tese, em carta dirigida a Hooker em 25 de setembro de 1853, comentando o trabalho desse sobre a flora da Nova Zelândia 
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(Darwin, 2000, pp. 199-200). Recomenda a Henslow (01 de abril de 1848) o uso de microscópios produzidos por um determinado manufatureiro, como sendo “maravilhosamente” superior a qualquer outro (Darwin, 2000, p. 164). Embora, diga-se de passagem, o laboratório de Darwin tenha sido bastante “caseiro” em seus instrumentos (colheres, réguas, etc.). Além disso, suas cartas avaliam a importância da formação de hábitos de pesquisa, como a do desenvolvimento de habilidades e disciplina práticas, com o estudo detido de tópicos particulares, tal como lhe fora requerido em seus oito anos de estudo das cracas. 
5 A PRESSÃO PARA A PUBLICAÇÃO.  

De 1856 a 1858 estava Darwin trabalhando em seu “big book” sobre a seleção natural, quando, em 18 de junho de 1858, recebe uma carta de Alfred Russel Wallace, que seria o grande blow do trabalho de Darwin. Na mesma data, Darwin escreve a Lyell: 
Cerca de um ano atrás me recomendaste a leitura de um artigo de Wallace dos anais, o qual te havia 
interessado &, como eu estava escrevendo para ele e sabia que isso lhe daria muito prazer, contei-lhe esse 
fato. Hoje ele me enviou o texto anexo & pediu-me para que eu o encaminhasse a ti. Parece-me muito 
digno de ser lido. Tuas palavras, quando disseste que alguém se anteciparia a mim, confirmaram-se num 
grau incomum. [...] Portanto, toda a minha originalidade, importe no que importar, estará, [...] arruinada. 
(Darwin, 2000, p. 274) 

A favor de Darwin, contou o fato de que, desde há muito, Lyell, Hooker e Asa Gray conheciam sua teoria, os primeiros desde há muito tempo e o último pela exposição que Darwin lhe fizera dos pontos principais de sua teoria na carta acima referida.  Foi também do próprio Darwin que, uma semana após, em carta de 25 de junho de 1858 dirigida a Lyell, surge a indicação de uma solução salomônica, mais uma vez reveladora da habilidade de Darwin como estrategista: 
Não há nada no esboço de Wallace que não tenha sido escrito com muito mais detalhes em meu esboço 
transcrito em 1844, & lido por Hooker há uns doze anos atrás. Há mais ou menos um ano enviei um 
resumo de minhas idéias, do qual tenho uma cópia, a Asa Gray (em virtude da correspondência quanto a 
diversos pontos), de modo que poderia, com toda a veracidade, afirmar e provar que não tirei nada de 
Wallace. Eu ficaria extremamente feliz, neste momento, em publicar um esboço de minhas concepções 
gerais, com cerca de dez páginas. Mas não consigo convencer-me de que poderia fazê-lo de maneira 
honrada. [...] Se eu pudesse fazer uma publicação de maneira honrosa, declararia ter sido induzido a 
publicar um resumo agora (e muito me agradaria ter a permissão de dizer que estava seguindo o teu 
conselho de muitos anos atrás), pelo fato de Wallace haver-me remetido um esboço de minhas conclusões 
gerais – Diferimos apenas quanto ao fato de eu ter sido levado a minhas concepções a partir do que a 
seleção artificial faz com os animais domésticos. Eu poderia remeter a Wallace uma cópia de minha carta a 
Asa Gray, para lhe mostrar que não roubei sua doutrina. Mas não sei dizer se fazer agora a publicação não 
seria vil e mesquinho; essa foi a minha primeira impressão, & eu certamente teria agido com base nela, não 
fosse por tua carta. – [...] A propósito, espero que não faças objeção a enviar esta carta e tua resposta a 
Hooker [...]. (Darwin, 2000, p. 275). 

O desfecho dessa situação é um dos fatos mais conhecidos da história da ciência: a leitura conjunta dos papers de Wallace e Darwin à Linnean Society (sem nenhuma repercussão), encaminhados por Hooker e Lyell em 30 de junho de 1858 e lidos em 10 de julho daquele ano.  
6 AS SUCESSIVAS EDIÇÕES E LAPIDAÇÕES  

 Em 1859, é publicada a Origem das espécies de Charles Darwin, como um resumo do seu “big book”. Em uma intensa correspondência com seu editor, John Murray, pode-se ver as ponderações sobre o título, que finalmente é decidido: On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of the 
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favoured races in the struggle for life. Em 24 de novembro o livro estava à venda e imediatamente esgotado. Em dezembro preparava-se uma nova e revisada edição, com poucas alterações, publicada em 07 de janeiro de 1860. As edições subseqüentes da Origem (1861, 1866, 1869, 1872), todas cuidadosamente revisadas por Darwin, incorporaram as discussões retratadas na correspondência mantida entre uma e outra edição.  A batalha pela aceitação da teoria começava. Mesmo seus mais ardorosos apoiadores, como Thomas Huxley e Asa Gray tinham suas reservas. O período que segue será marcado, de um lado, pela reação de Darwin às críticas e críticos. De outro, por um empenho em projetos que pudessem, sobretudo pela clara ilustração do poder explicativo e vigor metodológico da teoria, levar seus oponentes a melhor compreendê-la. Ambos fartamente documentados em sua correspondência. Seu antes admirador, Adam Sedwick, em carta de 24 de novembro de 1859, dirige-lhe crítica “mortal”, dados os padrões de cientificidade à época: “você desertou [...] do verdadeiro método da indução” (Darwin, 1985-2006, vol. 7, p. 396). Darwin também se desagradara da resenha de Asa Gray em que a seleção natural foi apresentada como uma hipótese e não, como uma teoria. Agradou-lhe sobremaneira a afirmação de Henry Fawcet de que sua teoria estava de acordo com a exposição de John Stuart Mill do método da investigação científica. Assim entendeu Darwin o elogio: inventar uma hipótese e, se ela explicar muitos fenômenos, tornar-se-á real, diz em carta a Charles James Fox Bunbury, 9 de fevereiro de 1860 (Darwin, 1985-2006, vol. 8, p. 76). As críticas desde o ponto de vista do conteúdo foram variadas, desde a questão da origem da vida (Darwin: separa esse problema do problema da origem das espécies) até a da multidão de formas simples existentes (Darwin: a seleção natural não leva necessariamente ao progresso). Darwin conclui que sua teoria não havia sido compreendida. Trata-se de um período de intensa correspondência entre Darwin e Lyell, a cujos questionamentos Darwin responde pacientemente e com detalhe, certo de que, além de poderoso aliado, Lyell queria realmente entender a seleção natural. Huxley insistia: como explicar, pela seleção natural, a esterilidade interespecífica? Embora advogando a favor da teoria darwiniana, Huxley continuará cobrando-lhe uma prova definitiva, uma produção experimental de uma espécie nova “fisiológica”. Réplicas e tréplicas ao argumento de cada um deles povoaram boa parte da correspondência de Darwin nesse período e estimularam a dedicação que Darwin concedeu a seu trabalho experimental. Muitas dificuldades eram levantadas a partir da evidência geológica disponível, embora houvessem mais geólogos “convertidos” à teoria darwiniana do que outros naturalistas. Darwin começa a tabular e categorizar os “convertidos”, tal como os apresenta a Hooker em carta de 3 de março de 1860 (Darwin, 1985-2006, vol. 8, p. 116): 
Geólogos Zoólogos e 

paleontólogos 
Fisiólogos Botânicos 

Lyell 
Ramsay 
Jukes 
H. D. Rogers 

Huxley 
J. Lubbock 
J. Lenyns (em boa parte) 
Searles Wood 

Carpenter 
Sir H. Holland 

Hooker 
H. C. Watson 
Asa Gray (em parte) 
Twaines 

Porém, a dificuldade que parecia ser a mais séria para aceitação da teoria era a das suas implicações para o caso do homem. Bem conhecida é a polêmica havida com Samuel Wilberforce, bispo de Oxford, em que Huxley defendeu, com toda energia e com os aplausos dos jovens estudantes, a posição darwiniana. Hooker, por sua vez, testemunha ocular do evento, deliciaria Darwin com sua detalhada carta (2 de julho de 1860) relatando o evento (Darwin, 1985-2006, vol. 8, p. 270). O temor de que a teoria não viesse a convencer a comunidade científica pesava sobre Darwin e fez necessário duas ações positivas a respeito: obter a publicação de resenhas que dessem a conhecer a teoria e influenciar a nova geração de naturalistas com o vigor teórico e experimental da teoria. As resenhas foram tornando-se mais favoráveis e as arestas foram sendo apagadas. Asa Gray foi um dos 
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seus mais expressivos correspondentes e apoiadores do período e Darwin consegue publicar os ensaios de Gray na Inglaterra. O vigor experimental e teórico da teoria seria tarefa magistralmente desempenhada pelos seus projetos botânicos nos anos subseqüentes. Seu caro tema da fertilização de plantas por insetos o levou a um cuidadoso trabalho com as orquídeas. Seu livro sobre Orquídeas transformou-se em novo sucesso de vendas. Esse sucesso foi importante para a Origem das espécies porque foi a primeira exposição detalhada do poder da seleção natural, como o admite em carta a Hooker de 14 de março de 1862. Asa Gray (carta de 2-3 de julho de 1862), diz que o livro foi um movimento nos flancos do inimigo (Darwin, 1985-2006, vol. 10, p. 292), uma maneira de induzir os céticos a aceitarem a verdade da seleção natural pela porta dos fundos. Seus estudos das prímulas ofereciam aos naturalistas diferentes aspectos dos maravilhosos mecanismos adaptativos das plantas e mostravam como suas estruturas podiam ser interpretadas à luz da teoria da seleção natural. Como as cartas trocadas entre Darwin, Hooker e Oliver indicam, a novidade de abordagem via seleção natural para a pesquisa em botânica surpreendeu favoravelmente mesmo os especialistas. Sua visão sobre a questão da esterilidade estimulou seu trabalho sobre plantas dimórficas, que começara com o estudo da prímula, e a respeito do qual manteve significativa correspondência com Hooker e com John Scott. Os estudos sobre dimorfismo envolveram também sua correspondência com Asa Gray. Os resultados de seu trabalho botânico deram seus frutos em diferentes momentos e papers que se estenderam até 1864. Foram apreciados pelos botânicos a ponto de merecerem de Hooker – a quem Darwin considerava como “melhor do que qualquer um no mundo” e a pessoa cuja opinião Darwin mais valorizava (carta de 14 de outubro de 1862 – Darwin, 1985-2006, vol. 10, p. 460) – o seguinte comentário: “você é fora de questão o melhor observador e experimentador em Fisiologia que a Botânica já teve (carta de 28 de junho de 1862 – Darwin, 1985-2006, vol. 10, p. 275). Em carta de 15 e 20 de novembro de 1862, Hooker comenta com Darwin: “aludem a você em não menos do que em 3 dos papers apresentados na Linnean Society! – Não creio que você seja vaidoso, mas realmente penso que você teria o direito de sê-lo” (Darwin, 1985-2006, vol. 10, p. 527). As investigações e discussões sobre temas aparentemente bem estabelecidos na Origem não cessavam. A propósito do trabalho de Bates (mimetismo), Hooker e Darwin terminaram o ano engalfinhados na discussão epistolar sobre o papel das condições externas na variação e produção das espécies. Continuavam as discussões e as coletas de evidência sobre o Período Glacial, com as recentes evidências favoráveis das montanhas dos Cameroons (descoberta de plantas temperadas a alturas tão baixas como 4.000 pés acima do nível do mar). A descoberta do Archaeopteryx engrossava as evidências favoráveis à teoria darwiniana, apesar do percalço criado pela sua descrição feita por Richard Owen, em novembro de 1862, que omitira alguns elementos essenciais e favoráveis à teoria darwiniana. Em que pese seu crescente sucesso, nacional e internacional, Darwin também estava “convencido de que deveria trabalhar sobre variação e não se distrair com interlúdios”, como aparece em sua carta a Lyell de 24 de novembro de 1860 e a Daniel Oliver de 20 de outubro de 1860 (Darwin, 1985-2006, vol. 8, p. 491 e p. 440). Esse trabalho que resultaria na Variação em animais e plantas domésticas (1868), também refletindo as buscas e discussões de suas cartas. 
7 A ÚLTIMA GRANDE REVISÃO 

Na correspondência de 1865, há o registro de variadas interpretações da teoria de Darwin, já amplamente conhecida e admirada nacional e internacionalmente: como uma teoria do desenvolvimento progressivo, segundo W. Martin; uma harmonização da visão de Lyell da Seleção Natural com Criação; uma adesão entusiástica de homens como Charles Kingsley, Fritz Müller, Ernst Häckel, Karl von Vogt, Asa Gray, Benjamin Dann Walsh, e James Shaw, enfatizando vários aspectos do grande poder explicativo da teoria darwiniana. De acordo com a veia literária de Shaw, o trabalho de Darwin provou que a idade do romance não pereceu, pois a verdade de Darwin era realmente mais estranha que a ficção!  



 61 

A última grande revisão da Origem foi a da sua 6ª edição (1872). Como as demais, vem testemunhada em suas cartas. Talvez o episódio mais significativo a esse respeito seja a inclusão do capítulo VI, dirigido, basicamente, a objeções que haviam sido levantadas por George St. Mivart à teoria darwiniana. Em agosto de 1871 é publicada a obra de Mivart, On the genesis of species. A preparação da 6ª edição da 
Origem começou em junho de 1871. De julho a setembro, Darwin ocupou-se com as objeções de Mivart. Decidiu incluir um capítulo novo dedicado a seu “mais inteligente e injusto inimigo” (Darwin, 1959, p. 22), juntando objeções antes tratadas no capítulo IV com as novas objeções de Mivart em um novo capítulo (VI). A Origem passava a ter quinze capítulos e perdia a palavra On em seu título.  Em janeiro de 1872, a revisão do livro para sua 6ª edição estava terminada. O papel das objeções de Mivart, bem como as habilidades estratégicas de Darwin, podem ser igualmente medidas em sua correspondência. O livro de Mivart foi revisado por Chaunchey Wright (North American Review, julho de 1871) e tal resenha foi enviada a Darwin, em uma carta de 21 de junho de 1871 (Darwin, 1888, vol. 3, p. 143). Darwin imediatamente submeteu as provas recebidas do artigo de Wright ao senso crítico de Wallace (carta de 9 de julho de 1871), considerando que Mivart tivera um grande efeito contra a seleção natural e que, se Wallace considerasse bom o artigo de Wright, Darwin pediria ao autor licença para publicá-lo em panfleto, com baixo custo, para sua divulgação. O que, de fato, ocorreu. Na sua carta a Wallace, relata a mágoa de ter sido injustiçado pelo procedimento de Mivart, por suas citações incompletas de Darwin, alterando o sentido de suas palavras e mesmo pela omissão de palavras. Com o tom de um desabafo, diz que nunca antes de estudar Mivart sentira-se tão convencido da verdade em geral das visões defendidas em sua Origem das espécies (Darwin, 1888, vol. 3, p. 144-145). Aos leitores, suas respostas às objeções de Mivart proporcionaram uma das mais hábeis lições sobre como refutar objeções. Para Stephen Jay Gould, as cartas ocupam uma posição intermediária entre as obras publicadas e os diários e anotações particulares (Darwin, 2000, p. 10). Em uma linguagem bem contemporânea, poderíamos dizer que as cartas, pelo menos no caso de Darwin, proporcionam-nos aquele frescor da ciência in the making.  
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