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Algumas concepções evolutivas de Darwin no Origin of Species e de 
Wallace em Darwinism : uma comparação  

Viviane Arruda do Carmo * Lilian Al-Chueyr Pereira Martins # 
1 INTRODUÇÃO 
Charles Darwin (1809-1882) e Alfred Russel Wallace (1823-1913) deixaram importantes contribuições para a história da evolução orgânica. Eles conceberam independentemente o princípio da seleção natural1 e comunicaram seus resultados em julho de 1858 à Linnean Society de Londres, publicando-os na revista desta sociedade (Darwin & Wallace, 1858).  Em 1859 Darwin publicou o Origin of species. Logo na introdução afirmou explicitamente que o motivo da publicação era que Wallace tinha chegado “quase exatamente às mesmas conclusões que ele” (Darwin, 1859, p. 33). Nesta obra ele admitia a existência de uma evolução orgânica por um processo lento e gradual através do acúmulo de pequenas modificações sobre as quais agia a seleção natural. Ele deixou bem claro que, embora a seleção natural fosse o principal meio de modificação das espécies, não era o único. Apesar de acreditar que a evolução ocorria principalmente de forma lenta e gradual, considerava também que, eventualmente, era possível a formação brusca de uma nova espécie. A este fenômeno ele chamou de sports. Entretanto, este modo não seria significativo dentro do processo evolutivo como um todo. Além disso, Darwin aceitava a herança de caracteres adquiridos bem como o princípio do uso e desuso (Martins, 2006, pp. 265-266). Com a morte de Darwin em 1882, vários naturalistas que se consideravam seus seguidores começaram a lutar pela autoridade no campo da evolução, no sentido de ocupar o lugar do antigo mestre. Dentre eles estavam Georges Romanes, Herbert Spencer, August Weismann e Wallace2. Foi dentro deste espírito que, em 1889, cerca de trinta anos após a publicação do Origin of species de Darwin (1859), Wallace publicou uma obra intitulada Darwinism (1889). Uma segunda edição desta obra apareceu em 1890 3.  Nossa hipótese inicial de trabalho foi que se Wallace decidiu intitular sua obra Darwinism, seria de se esperar que a teoria nela apresentada tivesse pelo menos boa semelhança com a teoria darwiniana tal como aparece no Origin, a obra mais significativa de Darwin. Entretanto, como foi escrita cerca de três décadas mais tarde, considerávamos possível que Wallace, acatando as sugestões de Darwin através de estudos embriológicos, estudos do registro fóssil, entre outros (Darwin, [1859] 1972, “Introduction”, p. 2; Martins, 2006, p. 264) houvesse encontrado algumas respostas e que tivesse acrescentado alguma coisa ao que fora apresentado por Darwin no Origin.  
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1 Ver a respeito do assunto em Carmo & Martins, 2006, por exemplo. Ver a respeito do princípio da seleção natural na obra de 
Darwin em Regner, 1995.  

2 Ver a respeito da contribuição de Romanes o artigo de Roberto Martins, 2006.  
3 Será esta a edição que iremos utilizar em nossa pesquisa.  
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No prefácio da primeira edição de Darwinism, Wallace assim se expressou: 
O presente trabalho trata do problema da Origem das Espécies dentro das mesmas linhas gerais que foram 
adotadas por Darwin: mas de um ponto de vista que se atingiu depois de quase trinta anos de discussão, 
com a abundância de fatos novos e a defesa de muitas teorias novas e antigas. (Wallace, 1890, “Preface to 
the first edition”, p. v)  

A intenção inicial do autor era convencer seus leitores de que a partir de então a teoria de Darwin deveria ser vista da forma pela qual ele a estava apresentando no livro: mantendo alguns aspectos originais e modificando outros. A isto ele chamou de Darwinismo. Ele comentou:  
Embora eu mantenha e mesmo reforce minhas diferenças em relação a algumas das idéias de Darwin, todo 
meu trabalho tende forçosamente a ilustrar a grande importância da Seleção Natural em relação a todos os 
outros agentes na produção de novas espécies. [...] Mesmo ao rejeitar a parte da seleção sexual que 
depende da escolha pela fêmea, eu insisto na maior eficácia da seleção natural. Isto é eminentemente a 
doutrina darwiniana e eu, portanto, reivindico para meu livro a posição de ser um defensor do puro 
Darwinismo. (Wallace, 1890, “Preface to the first edition”, pp. vii-viii)  

Um exame preliminar de Darwinism nos mostrou que, de modo análogo a Darwin, a principal preocupação de Wallace era a origem das espécies (Wallace, 1890, p. 5) e que ele explorou vários aspectos que já haviam sido abordados por Darwin no Origin – por exemplo, a luta pela existência, a seleção natural e a sobrevivência do mais adaptado, a seleção sexual e a questão da hereditariedade.  Como em um trabalho anterior (Carmo & Martins, 2006) nos concentramos principalmente na seleção natural, no presente trabalho nosso objetivo será fazer um estudo comparativo entre o Origin de Darwin e Darwinism de Wallace considerando outros aspectos, tais como a variação das espécies no estado doméstico e na natureza, a divergência de caracteres, o isolamento geográfico, o uso e desuso das partes e teoria do instinto, procurando analisar as semelhanças e diferenças entre as duas contribuições4.  
2 UM PANORAMA GERAL DA SITUAÇÃO  
Em 27 de dezembro de 1831, quando Darwin iniciou uma viagem ao redor do mundo a bordo do Beagle, ele acreditava que as espécies eram fixas – como a maior parte dos naturalistas da época. Mas, no decorrer da mesma, deparou-se com fortes evidências da existência de uma evolução orgânica. Após cinco anos retornou, dedicando-se a várias investigações onde procurou obter respostas acerca do mecanismo natural que propiciava a transmutação das espécies (Gould, 1977, p. 21).  Conforme Peter Bowler, Darwin chegou ao conceito de seleção natural em 1838. Nas duas décadas seguintes ele trabalhou em sua teoria de forma bastante discreta. Apenas poucos amigos mais íntimos sabiam de sua existência (Bowler, 1989, p. 75).  É bem provável que Darwin tivesse dedicado tantos anos à preparação do Origin, adiando sua publicação, porque temia receber críticas como as que foram dirigidas às propostas anteriores que tratavam de evolução orgânica como as de Jean-Baptiste Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck (1744-1829) e Robert Chambers (1802-1871). Na época de Darwin aceitava-se, de um modo geral, que as espécies eram fixas.  Em 1850, o naturalista britânico começou a escrever uma versão ampla de sua teoria, tendo completado o primeiro esboço de dez capítulos e meio em 1858. Entretanto, este processo foi interrompido pela carta recém-chegada de Alfred Wallace acompanhada do manuscrito do artigo “On the tendency of varieties to depart indefinitely from the original type” (Bowler, 1990, p. 17; Mayr, 1982, p. 423).  
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Wallace era um jovem naturalista que estava trabalhando no Arquipélago Malaio. Era comum na época que os estudiosos se dirigissem a um profissional com mais experiência. Após ter lido a carta de Wallace falando sobre o assunto, conforme Darwin relatou em sua autobiografia, ele escreveu ao amigo Charles Lyell dizendo que Wallace não poderia ter feito melhor resumo do trabalho que ele próprio havia desenvolvido nos últimos vinte anos (Mayr, 1982, p. 444). Foi neste momento que Lyell e outros colegas mais próximos como Hooker e Asa Gray, que vinham acompanhando o desenvolvimento de sua teoria, propuseram uma apresentação conjunta dos trabalhos de Darwin e Wallace numa reunião na 
London Linnean Society.  Wallace iniciara sua carreira como colecionador profissional, sustentando-se através da venda dos espécimes obtidos nas partes mais longínquas do mundo. Havia um mercado para isso em Londres, já que no período vitoriano existia uma grande paixão por descrever e colecionar objetos naturais, bem como um encantamento pela exclusividade de tais objetos (Camerini, 1996, p. 44). Em Leicester ele conheceu um entomologista amador, Henry Walter Bates, que incentivou seu interesse pela História Natural. Iniciando com o estudo de coleópteros, Wallace tornou-se um naturalista de campo competente coletando e classificando inúmeras espécies de insetos, pássaros e peixes cuja identificação não havia sido feita ainda. Em 1848 Wallace e Bates, com o intuito de coletar espécimes, viajaram juntos para a América do Sul, onde permaneceram até 1852. Além disso, Wallace pretendia obter informações sobre a distribuição geográfica das espécies e esclarecimentos sobre sua origem (Carmo, 2006, pp. 25-26).  Entretanto, o navio que trazia os espécimes coletados por Wallace foi destruído pelo fogo. Felizmente, como estava no seguro, o prejuízo foi minimizado e ele pôde empreender uma nova viagem. Dirigiu então para o Arquipélago Malaio, a atual Indonésia. De acordo com Bulmer (2005, p. 44) foi durante esta segunda viagem que Wallace concebeu a idéia de seleção natural, sobre a qual comentou em correspondência enviada para Darwin, conforme mencionamos anteriormente (Carmo, 2006, p. 26).  De modo análogo a Darwin, Wallace levou em sua viagem o Principles of geology de Lyell. Ele havia lido também os Vestiges of natural creation de Chambers e ficado bastante impressionado com seu conteúdo. No início da década de 1850, Wallace teria chegado à conclusão de que existia a evolução orgânica, mas não havia encontrado ainda seu mecanismo. Ele começou a planejar um livro e em 1855 publicou um artigo onde admitia que cada espécie se originava de uma espécie muito próxima5. Ele também teria lido o livro de Malthus.  
3 ALGUMAS SEMELHANÇAS ENCONTRADAS ENTRE O ORIGIN DE DARWIN E O 

DARWINISM DE WALLACE  
Tanto Darwin como Wallace consideravam que a variabilidade que existe entre os indivíduos de uma espécie (animais e plantas) e sua transmissão aos descendentes constitui um importante aspecto em relação à modificação das espécies. Ambos consideravam que a mudança das condições de vida tende a aumentar a variabilidade das espécies, seja através da ação direta sobre sua organização, seja através da ação indireta afetando seu aparelho reprodutor.  Wallace concordava com Darwin e outros naturalistas quanto às dificuldades encontradas para diferenciar espécie, subespécie, variedade e subvariedade.  Ambos consideravam que a seleção artificial feita pelo homem nos animais e plantas era extremamente importante. A ela atribuíam o aperfeiçoamento das raças domésticas e ao cruzamento, a manutenção de certa combinação de qualidades. Apesar de Darwin ter dedicado dois volumes ao assunto, Wallace também tratou dele em Darwinism, dedicando todo um capítulo a discuti-lo. Em 

Darwinism, Wallace se referiu a vários exemplos que haviam sido apresentados por Darwin tanto no 
                                                      

5 O artigo em questão foi intitulado “On the law which has regulated the introdution of new species”. 
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Origin como no The variation of animals and plants under domestication, tais como a variação produzida pela seleção humana nas várias raças e variedades de pombos domésticos derivados da espécie selvagem 
Columba livia e fez comentários a respeito. Ele reproduziu em Darwinism a classificação dos pombos domésticos de Darwin a qual contém 11 raças distintas (Wallace, 1890, pp. 90-93). Os dois naturalistas admitiam que através do estudo daquilo que ocorria no processo de seleção artificial era possível ter uma melhor compreensão da ação da seleção natural (Carmo, 2006, p. 88).  Outro importante aspecto que foi considerado por nossos autores é a constante luta pela existência relacionada à busca pelo alimento, luta contra os inimigos e contra as forças da natureza, ou seja, o meio (Carmo, 2006, capítulo 2, seção 2). Eles concordavam que a luta entre as espécies pode ocorrer tanto entre indivíduos de uma mesma espécie como entre indivíduos de espécies diferentes. Em relação a este aspecto Michael Bulmer (2005) discorda de alguns historiadores da ciência, como Jean Gayon, que consideram que as teorias de Darwin e Wallace, apesar de serem similares, diferem em relação à luta pela existência. Para eles, de acordo com Darwin, tal luta ocorre entre indivíduos enquanto para Wallace ocorre entre populações. Estamos de acordo com Bulmer que considera que as duas possibilidades aparecem nos dois autores.  Tanto Darwin como Wallace consideravam que a luta pela existência entre indivíduos da mesma espécie é mais severa e mais relevante para o processo evolutivo. Os dois autores comentaram também sobre o aspecto ético da luta pela existência. Embora Wallace tivesse dedicado mais espaço a discuti-lo, ambos consideraram que, em relação aos animais, o sofrimento causado por esta luta era insignificante, ao contrário do que defendiam alguns estudiosos (Carmo, 2006, p. 88).  Wallace e Darwin atribuíram um papel importante à seleção natural ou sobrevivência do mais apto concordando que esta ocorre devido ao grande poder de aumento dos organismos que existem na natureza. Para ambos, a seleção natural vai atuar sempre no sentido de preservar as variações que forem úteis para a espécie. Entretanto, Wallace explicitou que a preservação das variações que fossem benéficas para o organismo não implicava em qualquer lei que preconizasse um progresso na organização dos indivíduos (Wallace, 1890, p. 121), como aparece em Lamarck, por exemplo. Embora ocorresse no processo evolutivo muitas vezes um aumento na organização, formas humildes, como as serpentes, também eram preservadas.  Ambos os autores estavam de acordo que a extensão da área em que se encontram as espécies é mais importante do que o próprio isolamento geográfico, discordando assim, de Moritz Wagner. Eles compartilhavam também da idéia de que o início da formação de novas espécies se dá a partir da produção de variedades de uma mesma espécie onde ocorre a divergência de caráter. Nesse sentido, Wallace se referiu a alguns exemplos que haviam sido apresentados por Darwin os quais traziam evidências de que o processo da divergência de caráter havia ocorrido na natureza. Um dos casos seria as duas variedades de lobo que eram encontradas nas montanhas Catskill nos Estados Unidos: uma dotada de pernas mais longas que perseguia veados e outra dotada de pernas mais curtas que perseguia ovelhas. Outro exemplo dado foi o dos insetos com asas vestigiais ou reduzidas a ponto de inviabilizar seu vôo que viviam na Ilha da Madeira cujo clima é temperado e sujeito a ventos fortes enquanto que a mesma espécie que vivia no continente europeu era dotada de asas bastante desenvolvidas (Wallace, 1890, p. 105; Carmo, 2006, capítulo 3, seção 3.3.3). 
4 ALGUMAS DIFERENÇAS ENCONTRADAS ENTRE O ORIGIN DE DARWIN E O 

DARWINISM DE WALLACE  
Após apresentar os aspectos da teoria com que estava de acordo com Darwin, ao finalizar o capítulo sobre seleção natural, Wallace explicou que a seguir discutiria outros aspectos a respeito dos quais tinham surgido novas teorias que poderiam dar conta de alguns fenômenos melhor ou talvez complementar as explicações dadas por Darwin. Wallace esclareceu:  
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Nós já revisamos, em maior ou menor detalhe, os principais fatos sobre os quais a teoria “da origem das 
espécies através da seleção natural” está fundamentada. Nos capítulos futuros teremos que lidar 
principalmente com a aplicação da teoria para explicar os fenômenos variados e complexos apresentados 
pelo mundo orgânico; e, também, discutir algumas das teorias propostas pelos autores modernos, como 
sendo mais fundamentais que a teoria de Darwin, ou como seu suplemento. (Wallace, 1890, p. 122) 

Através desta citação é possível perceber que Wallace considerava que havia novas teorias que, sob alguns aspectos, davam conta dos fatos melhor do que a de Darwin ou a complementavam. Isto faz sentido considerando o tempo que transcorrera desde a proposta de Darwin.  Wallace não concordava com a explicação oferecida para as diferenças sob o ponto de vista da ornamentação, estrutura e cor existentes entre machos e fêmeas serem devidas quase que unicamente à seleção sexual, por conferirem ao macho superioridade em relação à beleza, defesa, etc. e serem transmitidas somente à descendência masculina. Para Wallace, tais diferenças podiam ser explicadas pela seleção natural. Muitas vezes a coloração dos animais estava relacionada à defesa ou ao reconhecimento pela própria espécie, como em pássaros e lagartos, por exemplo. Além disso, somente em animais superiores a diferença de coloração adquiria uma maior proeminência. Em outros animais como os moluscos, por exemplo, os dois sexos apresentavam cores semelhantes. Wallace discordava que a diferença sexual pudesse ser explicada a partir da hipótese da ação direta da escolha ou preferência da fêmea. Para Wallace, as cores dos animais estavam ligadas basicamente à proteção. Para ele, a expressão “seleção sexual” deveria se restringir somente aos resultados diretos da luta e combate entre os machos (Carmo, 2006, pp. 89-90).  Ao contrário de Darwin que atribuía grande importância à herança dos efeitos produzidos pelo uso e desuso sobre o processo evolutivo, Wallace acreditava que os efeitos do uso e desuso não seriam herdados. Além de acreditar que os efeitos do uso e desuso eram muito pequenos, Wallace era simpático à teoria da continuidade do plasma germinativo que havia sido proposta após a morte de Darwin, por August Weismann. Assim, variação e seleção superavam os efeitos do uso e desuso para Wallace.  Darwin acreditava que algumas vezes ações habituais poderiam ser herdadas e que “a semelhança entre o que era originalmente um hábito e um instinto se tornava tão grande a ponto de não se poder fazer uma distinção entre eles” (Darwin, 1859, p. 119). Ele pensava, além disso, que quando havia mudanças nas condições, pequenas modificações do instinto poderiam ser proveitosas para uma espécie e que a seleção natural poderia preservar e acumular tal tipo de variação (Darwin, 1859, p. 119). Wallace discordava de Darwin no sentido de que os instintos dos animais poderiam ser herdados, a partir de pequenas alterações que fossem úteis para os animais sobre as quais atuava a seleção natural (ver Carmo, 2006, cap. 3, seção 3.4).  A posição adotada por Darwin em relação à origem da natureza moral e das faculdades mentais do homem, através de modificações graduais e desenvolvimento a partir de animais inferiores, sob a ação da seleção natural, não era compartilhada por Wallace6. Ao contrário de Darwin, que acreditava que todas as variações que ocorriam no homem “eram induzidas pelas mesmas causas gerais e governadas pelas mesmas leis gerais e que estavam sujeitas à ação da Seleção Natural” (Darwin, [1871] 1952, p. 285), Wallace se propôs mostrar que a natureza moral e intelectual do homem não tinha sido desenvolvida somente pela variação e seleção natural mas que para dar conta delas era necessário recorrer a “alguma outra influência, lei ou agente” (Carmo, 2006, capítulo 3, seção 3.5).  Wallace explicou que, como a teoria da seleção natural se baseia na preservação das variações úteis na luta pela vida, nenhuma criatura poderia ser melhorada além de suas necessidades. Assim, como certas faculdades mentais tais como a habilidade para matemática, música ou até mesmo para a metafísica, não são úteis para a sobrevivência dos indivíduos, então elas não poderiam ter sido produzidas através da ação da seleção natural (Wallace, 1890, p. 466).  
                                                      

6 Darwin, entretanto, não abordou este assunto no Origin, mas somente em uma obra posterior, The descent of man (1871).  



 460 

Por outro lado, há um número bem grande de faculdades mentais que não existiam nos selvagens ou então existiam em condição muito rudimentar, que apareceram de repente bastante desenvolvidas nas raças civilizadas, caracterizando uma pequena parte da comunidade. Tais características não poderiam ter sido desenvolvidas através da ação da seleção natural. Isso levou Wallace a crer que havia uma diferença entre a origem das características mentais do homem e as características mentais dos outros animais. Assim, Wallace pensava que a presença de tais características no homem não poderia ser explicada pela seleção natural, como acreditava Darwin. 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Esta análise mostrou que existem diversas semelhanças em relação aos aspectos selecionados para comparação que fazem parte das concepções evolutivas de Darwin no Origin e de Wallace no Darwinism. Os dois naturalistas concordavam acerca da variabilidade que ocorre mesmo entre indivíduos de uma mesma ninhada e que essa variabilidade é transmitida aos descendentes; que a seleção artificial pode trazer elementos que permitam uma melhor compreensão da seleção natural; que a extensão da área é mais relevante para a produção de uma nova espécie do que o isolamento geográfico; que as espécies que existem surgiram a partir de variedades marcadas sobre as quais agiram a seleção natural e o princípio da divergência de caracteres, que a luta pela existência está relacionada ao aumento de indivíduos e que é mais acirrada entre indivíduos da mesma espécie. Eles consideraram também o aspecto ético nela envolvido, admitindo que o sofrimento causado por esta luta era insignificante. Além disso, aceitavam que a seleção natural é o principal meio de modificação das espécies.  Por outro lado, foi possível detectar várias diferenças. Tais diferenças se referem, por exemplo, à ação da seleção natural. Wallace, ao contrário de Darwin, acreditava que alguns aspectos físicos do homem, bem como o desenvolvimento de suas faculdades intelectuais e morais, não podiam ser explicados através da seleção natural. Em relação às cores e ornamentos que distinguem os sexos, que eram explicados através da seleção sexual por Darwin, Wallace os relacionava, na maioria dos casos, à ação da seleção natural. Assim, eles teriam surgido para proteção e reconhecimento e não em decorrência da escolha da fêmea, como pensava Darwin. Wallace acreditava que o efeito do uso e desuso era muito pequeno e que aquilo que Darwin atribuía a este efeito poderia ser explicado pela seleção natural. Além disso, ao contrário de Darwin, Wallace não acreditava que os efeitos do uso e desuso fossem herdáveis. Ele aceitava a teoria da continuidade do plasma germinativo de Weismann, portanto, ao contrário de Darwin, negava a herança de caracteres adquiridos. Os dois autores também divergiam em relação à teoria do instinto.  
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