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RESUMO 
 
 

 

Esta pesquisa segue a linha de História e Teoria da Ciência que objetiva trazer 

esclarecimentos sobre a construção do pensamento científico através da discussão da 

fundamentação de hipóteses e teorias dentro do seu contexto histórico. O objetivo desta 

dissertação é analisar as críticas de Mivart e as respostas dadas por Darwin, e verificar 

se elas estavam bem formuladas e fundamentadas cientificamente considerando-se o 

contexto científico daquela época. A justificativa para a realização desta trabalho é 

tentar preencher uma lacuna em História da Ciência sobre a controvérsia científica 

entre Mivart e Darwin sobre o papel da seleção natural na origem das espécies. As 

hipóteses deste trabalho são duas: as críticas de Mivart, apesar de terem sido 

religiosamente fundamentadas, eram cientificamente plausíveis, e Darwin  as 

respondeu satisfatoriamente.  O aspecto teórico-metodológico foi a análise das fontes 

primárias de Mivart (Genesis of species) e de Darwin (Origin of species), e outras fontes 

secundárias. O resultado obtido foi que as críticas de Mivart eram científicas, e que 

Darwin respondeu-as conforme as evidências e o conhecimento científico da época. 

 

ENÉZIO EUGÊNIO DE ALMEIDA FILHO 

“A natureza das críticas de Mivart ao papel da seleção natural de Darwin na origem das 

espécies: uma reconsideração histórica da controvérsia” 

 

Palavras-chave: evolução, seleção natural, controvérsia.  

 

 

 
 



ABSTRACT 
 
 
 

 
 

This research follows the line of History and Theory of Science that has as a goal to 
explain the construction of scientific thought by discussing the foundation of hypotheses 
and theories within their historical contexts. The goal of this thesis is to analyze Mivart´s 
critiques and Darwin´s answers, and to verify if they were scientifically well formulated 
and based considering the scientific context of that time. The reason for writing this work 
is an attempt to fill a gap in the History of Science about the scientific controversy 
between Mivart and Darwin on the role of natural selection in the origin of species. This 
work´s hypotheses are two: that Mivart´s critiques, despite being religiously motivated, 
were plausible scientifically, and that Darwin answered them fully.  This research 
analyzes the primary sources of Mivart (Genesis of species) and Darwin's Origin of 
Species, and other secondary sources. The result reached was that Mivart´s critiques 
were indeed scientific, and that Darwin answered them according to the evidences and 
scientific knowledge then available. 
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“Pois eu estou bem ciente do fato de existirem neste volume poucos 
pontos de vista discutidos sobre os quais não possam ser aduzidos fatos, 
freqüente e aparentemente levando a conclusões diametramente opostas 
àquelas a que cheguei. Um resultado imparcial somente pode ser obtido 
através do exame e confronto dos fatos e argumentos dos dois lados de 
cada questão; e isto é difícil de ser feito aqui.” Charles Darwin, na 
introdução do Origin of species, 6ª. ed., p. 19. 

 
 

“Sempre que há uma controvérsia científica, os pontos de vista do 
grupo perdedor são quase que invariavelmente deturpados mais tarde 
pelos vitoriosos... O historiador de biologia deve tentar apresentar um 
relato mais equilibrado. Muitas teorias, agora rejeitadas, como a teoria da 
herança dos caracteres adquiridos defendida por Lamarck, parecia outrora 
tão consistente com os fatos conhecidos que os autores não devem ser 
criticados por terem adotado tais teorias prevalecentes mesmo se eles, 
desde então, foram demonstrados estar errados. Quase sempre aqueles 
que defenderam uma teoria errônea tinham, aparentemente, razões 
válidas para assim fazer. Eles estavam tentando enfatizar algo que fora 
negligenciado pelos seus oponentes... No meu caso, eu me inclino em dar 
atenção especial para os injustiçados (tanto pessoas como teorias) porque 
no passado eles têm sido freqüentemente tratados injustamente ou pelo 
menos inadequadamente.” Ernst Mayr, The growth of biological thought, 
p. 12.   
 

“Aquilo que se sabe quando ninguém nos interroga, mas que não 
se sabe mais quando devemos explicar, é algo sobre o que se deve 
refletir. (E evidentemente algo sobre o que, por alguma razão, dificilmente 
se reflete).” Ludwig Wittgenstein, in Investigações filosóficas, 2ª. ed., São 
Paulo, Abril Cultural, 1979, p. 49. 

 
“Nullia verba”. Moto da Royal Society em Londres.  

 
 

 
 
 
 



 
Fonte: The Royal Society – Usado com permissão 

Fig. 1.1 – St. George Jackson Mivart (1827-1900) – Ph.D., M.D., F.R.S., 
V.P.Z.S., F.Z.S. 

Liberavi meam animan (23/01/1900)  
 Ex umbris et imaginibus in veritatem (01/04/1900)   



   

 
Fonte: The Royal Society – Usado com permissão 

Fig. 1.2 – Certificado de candidatura de Mivart para eleição como F. R. S. 
(Fellow of the Royal Society)  



 

 

 

 

 

Proposers 1  From General Knowledge: Lionel S Beale. 

From Personal Knowledge: W H Flower; Geo Busk; James 
Salter; P L Sclater; W K Parker; Francis Sibson; G M 
Humphry; Henry Holland; George Rolleston; John Gould; 
Wm Fergusson; A Matthiessen; Jh Prestwich; Charles 
Darwin; Albert Gunther; T Spencer Cobbold; J W Hulke; C 
Pritchard; H Charlton Bastian 

PersonKey  Mivart; St George Jackson (30 November 1827-01 April 
1900) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Na época, para ser fellow da Royal Society bastavam apenas seis referências. Mivart foi apoiado por 

vinte membros da Royal Society, inclusive Charles Darwin. Thomas H. Huxley e Richard Owen não 
aparecem no certificado de recomendação para Mivart ser F.R.S. (Fellow of the Royal Society). Vide A 
conscience in conflict: the life of St. George Jackson Mivart de Jacob W. Gruber, p. 231, nota 10. Mivart 
dedicou seu livro Genesis of species a Sir Henry Holland, um dos que referendaram sua candidatura 
como F. R. S. John Gould (1804-1881) foi o ornitólogo que descreveu para Darwin os espécimes das 
ilhas Galápagos. 



 

 

 
Fonte: Genesis of species, 1a ed. americana, 1871. 

Fig. 1.3 – Frontispício do livro 



 

 

 
Fonte: Genesis of species  

Fig. 1.4 – Página dedicando o livro a Sir Henry Holland. Sua avó materna, 
Catherine Wedgwood, era irmã de Josiah Wedgwood (1730-1795). 

* 8 de dezembro de 1870: Dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. 



 

 
 

Fonte: Jonathan Clennell, descendente. 
<http://www.jjhc.info/index.html> Acessado 01/08/2008. 

Fig. 1.5 – Sir Henry Holland (1788-1873), Médico da Rainha Vitória, 
F.R.S., D.C.L., a quem Mivart dedicou o Genesis of species. 
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INTRODUÇÃO 

 

O nome de St. George Jackson Mivart (1827-1900), zoólogo e anatomista 

britânico, é relacionado com a evolução orgânica no século XIX, mas até recentemente 

no Brasil pouco se sabia que ele se envolveu com Charles Robert Darwin (1809-1882) 

numa controvérsia científica sobre o papel heurístico da seleção natural na origem das 

espécies. Apesar de Mivart ser um personagem controverso, polêmico e incômodo, e 

de ter feito parte do círculo íntimo de Darwin, ele é pouco abordado em História da 

Ciência.1 O silêncio historiográfico desta controvérsia impede uma melhor compreensão 

do período da recepção, da rejeição e aceitação geral da teoria da evolução proposta 

por Darwin (1859-1882).2  

Em 1859 foi publicado o Origin of species de Darwin que foi reeditado várias 

vezes. Estudos historiográficos apontam, entretanto, que apesar de ter convencido boa 

parte da comunidade científica da época, esta aceitação envolvia restrições a alguns 

                                            
1 Vide Jacob W. Gruber, A conscience in conflict: the life of St. George Jackson Mivart (1960); Peter J. 

Vorzimmer, Charles Darwin: the years of controversy – The Origin of species and its critics 1859-1882 

(1970); Christopher Olaf Blum, St. George Mivart: Catholic Natural Philosopher, Tese de Doutorado. 

University of Notre Dame, Indiana, 1996; Christophe Duvey, “Théologie et Évolution dans On The 

Genesis of Species (1871) de St. George Jackson Mivart, Naturaliste et Philosophe Catholique”, Cahiers 

Victoriens et Edouardiens, Vol. 52, Outubro 2000 e L'homme et la nature dans la pensée du naturaliste et 

philosophe St. George Jackson Mivart (1827-1900) – Contribuition à l'historie des idées et des 

controverses philosophiques à l'époque victorienne, Tese de doutorado. Université de Caen, França, 

2003; e Anna Carolina K. P. Regner, “A polêmica Darwin versus Mivart – uma lição em refutar objeções”, 

Filosofia e História da Biologia 1, Anais do IV Encontro de Filosofia e História da Biologia, São Paulo, 

Agosto de 2006, “On Darwin’s philosophical controversies” (baseada em alguns aspectos metodológicos 

de Marcelo Dascal sobre as controvérsias) no XXII World Congress of Philosophy, em Seul, Coréia do 

Sul, 30 de julho a 5 de agosto de 2008).  

2 Vide Jacques Barzun, Darwin, Marx, Wagner: critique of a heritage; Loren Eiseley, Darwin’s century; 

Peter J. Vorzimmer, Charles Darwin: the years of controversy – The Origin of species and its critics – 

1859-1882; David L. Hull, Darwin and his critics: the reception of Darwin’s theory of evolution by the 

scientific community. 
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pontos da teoria darwiniana. Estes tinham a ver principalmente com a seleção natural. 

De acordo com Ernst Mayr, Charles Lyell nunca aceitou o a seleção natural, mesmo 

depois de admitir a evolução; Adam Sedgwick a considerou como sendo ultrajante em 

termos morais e Asa Gray, foi um dos poucos darwinistas que conseguiu conciliar a 

seleção natural com o cristianismo. 3   

Quase dez anos após a publicação do Origin of species de Darwin, Mivart 

publicou uma série de três artigos intitulada “Difficulties of the theory of evolution” no 

The Month, uma publicação católica inglesa influente e semipopular, proclamando 

publicamente a sua discordância com alguns aspectos da teoria de evolução proposta 

por Darwin. Estes artigos serviram de base para o livro Genesis of species publicado 

em janeiro de 1871.4  

De modo diferente da teoria da evolução por meio da seleção natural de Darwin, 

a preocupação de Mivart era dupla. Através da análise de certas dificuldades tentar 

responder o que ele considerou sendo um problema ainda não resolvido 

satisfatoriamente por Darwin e Alfred Russel Wallace (1823-1913): o papel do principal 

meio de modificação das espécies na hipótese darwiniana (a seleção natural) que ele 

ousou considerar como apresentando dificuldades absolutamente insuperáveis5, e o 

desenvolvimento de um tertium quid (uma síntese sistemática e ampla de visão da 

gênese das espécies) que harmonizaria completamente os ensinos científicos, 

filosóficos e religiosos sobre a origem e evolução das espécies.6  

Embora o título do livro seja Genesis of species evoque “um aparecimento 

primevo, um momento inicial de criação” em contraposição ao Origin of species de 

Darwin, que sugere um “rastreamento físico”7, Mivart declarou o objetivo duplo do seu 

livro e o ponto de vista ali adotado e defendido:  

                                            
3 Ernst Mayr, The growth of biological thought. Diversity, evolution and inheritance, p. 510.  
4 Jacob W. Gruber, A conscience in conflict: the life of St. George Jackson Mivart, p. 52. 

5 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 16-17 

6 Ibid, p. 14-15. 

7 Anna Carolina K. P. Regner, A polêmica Darwin versus Mivart – uma lição em refutar objeções, p. 86.  
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É seu objeto manter a posição de que a ‘Seleção Natural’ age, e na 
verdade deve agir, mas que ainda, a fim de que sejamos capazes de explicar a 
produção de conhecidos tipos de animais e plantas, ela deve ser suplementada 
pela ação de alguma outra lei natural ou leis naturais ainda não descobertas. 
Também, que as conseqüências que têm sido derivadas da Evolução, se 
exclusivamente darwiniana ou não, para o prejuízo da religião, de nenhum modo 
se deriva dela e, na verdade, são ilegítimas.8  

 

Com estas intenções e pontos de vista assim declarados, o livro Genesis of 

species difere da teoria darwiniana apresentada no Origin of species.  

A questão que guiou o nosso trabalho foi se as críticas de Mivart eram 

procedentes dentro do contexto científico da época ou se sua motivação foi 

exclusivamente religiosa. O fator preponderante que motivou a escolha desta pesquisa 

foi tentar entender a razão das revisões do Origin of species feitas por Darwin,9 e a 

omissão quase total desta importante controvérsia científica do século XIX na história 

da evolução.  

A presente pesquisa pretende analisar algumas das críticas de Mivart no 

Genesis of species, e as respostas que Darwin deu na 6ª. edição do Origin of species 

(1872), bem como o que os seus pares discutiram a respeito, e como os historiadores e 

filósofos de ciência atuais interpretam esta controvérsia científica. 

O objetivo desta pesquisa é através da análise dos textos originais de Mivart e 

Darwin procurar entender se as críticas de Mivart e as réplicas de Darwin eram 

plausíveis dentro do contexto científico da época, e dar uma idéia da contribuição e do 

lugar de Mivart para a história da evolução, ele que é, segundo alguns, considerado 

“como uma das figuras trágicas da ciência e da religião”.10 

                                            
8 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 17. Ênfase nossa.  

9 Helen P. Liepman, “The six editions of the ‘Origin of species’ – a comparative study”, Acta Biotheoretica, 

Vol. 30, Número 3. 

10 John D. Root, “The final apostasy of St. George Jackson Mivart”, The Catholic Historical Review, Vol. 

LXXI, No. 1, 1985. 
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Para isso iremos descrever primeiro como Darwin abordou essas questões na 5ª. 

edição do Origin of species. Em seguida, as críticas apresentadas por Mivart no 

Genesis of species. Depois as respostas de Darwin na 6ª. edição do Origin of species. . 

Além disso, discutiremos se a versão apresentada por alguns historiadores e filósofos 

de ciência sobre essa discussão é procedente ou não, oferecendo nossa própria 

interpretação.  

O presente trabalho é uma pesquisa de História da Ciência, particularmente 

História da Evolução, dentro da linha de pesquisa em História e Teoria da Ciência. 

A metodologia utilizada envolve o estudo de obras originais de Mivart e Darwin e 

do contexto científico de sua época. Para isso foram utilizados o Genesis of species (1ª. 

edição americana de 1871), e o Origin of species (6ª. edição, 1872). Nosso projeto 

inicial previa a abordagem do envolvimento de outros atores nesta controvérsia como 

Thomas H. Huxley (1825-1895), Chauncey Wright (1830-1875) e Alfred Russel Wallace 

(1823-1913), mas o acesso e consulta de alguns documentos originais implicava 

pesquisar nas instituições depositárias no exterior, e o fator econômico inviabilizou esta 

abordagem. 

Além dessas fontes primárias de Mivart e Darwin, serão utilizadas fontes 

secundárias (artigos e livros) de cientistas, historiadores e filósofos de ciência que 

tratem sobre nossos autores, assuntos, controvérsias ou período histórico, tais como as 

obras de Jacob W. Gruber, Peter J. Vorzimmer, Ernst Mayr, Anna Carolina K. P. 

Regner, entre outros, que constam de nossa bibliografia final. Entretanto, não 

restringiremos nosso trabalho à mera descrição de idéias dos autores envolvidos. 

Procuraremos também situá-las em termos históricos e analisá-las utilizando os 

recursos metodológicos e epistemológicos adequados.  

Algumas controvérsias científicas nas quais Darwin se envolveu já foram 

estudadas pelos historiadores e filósofos de ciência. Um cuidadoso levantamento feito 

no CB da Isis e em bancos de dados de História da Ciência revelou a existência de 

alguns trabalhos citando Mivart, mas poucos abordando a controvérsia entre Mivart e 

Darwin. Assim como Darwin e Wallace chegaram à teoria da seleção natural ao mesmo 

tempo, o interesse pelo estudo da controvérsia desenvolvida entre Mivart e Darwin que 
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manifestamos em nosso projeto de pesquisa iniciado em fevereiro de 2006 também foi 

manifestado pela Profa. Anna Carolina K. P. Regner, especialista em Darwin, em 

palestra dada na Universidade Presbiteriana Mackenzie em agosto do mesmo ano. Isso 

implicou na modificação estrutural desta dissertação, por isso a originalidade deste 

trabalho reside apenas numa variação sobre o mesmo tema, esperando de algum modo 

contribuir para a historiografia da evolução.   

Esta dissertação está dividida nesta introdução e mais cinco capítulos. O 

Capítulo 1 trata brevemente do panorama geral do período vitoriano em que se 

desenvolveu a controvérsia entre Mivart e Darwin, apresentando uma breve história de 

Mivart, sua carreira e precedentes evolucionistas. O Capítulo 2 analisa a posição de 

Mivart e Darwin sobre o papel da seleção natural em relação aos estágios incipientes 

das estruturas úteis; a posição de alguns membros da comunidade científica da época 

em relação a este aspecto bem como a interpretação oferecida pela histografia. O 

Capítulo 3 analisa os argumentos empregados pelos dois personagens centrais desta 

dissertação em relação ao papel da seleção natural na formação dos olhos dos peixes 

achatados; a posição da comunidade científica da época e a versão dada pela 

historiografia. O Capítulo 4 discute o papel da seleção natural na formação das 

barbatanas da baleia sob o ponto de vista de Darwin e Mivart, bem como as 

interpretações historiográficas oferecidas sobre este ponto. O Capítulo 5 apresenta 

algumas considerações sobre o assunto tratado nos capítulos anteriores e procura 

responder à questão colocada no início desta introdução.  
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  CAPÍTULO 1  

 

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO VITORIANO  

DA CONTROVÉRSIA MIVART VERSUS DARWIN 

 

 

“Um paradigma não é só um instrumento nas mãos da ordem 
dominante, mas igualmente a construção de defesas, de críticas, e 
de movimentos de libertação.” Alan Touraine, in Um novo 
paradigma para compreender o mundo de hoje. 

 

Neste capítulo descreveremos brevemente a vida de St. George Jackson Mivart 

(1827-1900), as influências teóricas sobre seu pensamento, o desenvolvimento de suas 

idéias sobre a evolução orgânica, sua carreira acadêmica e interesses. Não 

discutiremos estes aspectos da vida de Charles Robert Darwin (1890-1882) por ser uma 

figura histórica cujos aspectos biográficos já foram explorados por diversos 

historiadores de ciência11, e devido à existência de trabalho recente neste Programa de 

Pós-graduação em História da Ciência.12 Também descreveremos o contexto científico 

do período de 1869-187213 em que se deu a controvérsia científica (particular14 e 

                                            
11 Adrian Desmond e James Moore, Darwin: a vida de um evolucionista atormentado; Janet Browne, The 

power of place e Charles Darwin: voyaging; C. D. Darlington, Darwin’s Place in History. 

12 Viviane Arruda do Carmo, Concepções evolutivas de Charles Darwin no “Origin of species” e de Alfred 

Russel Wallace em Darwinism: Um estudo comparativo. [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: PUC, 

2006. 

13 Peter J. Vorzimmer, Charles Darwin: the years of controversy – The Origin of species and its critics 

1859-1882, p. 225-251. 

14 Anna Carolina K. P. Regner, O papel das controvérsias na racionalidade científica. Um estudo de caso, 

V Simpósio Internacional Principia, 2007. A controvérsia particular entre Mivart e Darwin se iniciou 

através da troca de correspondência em 1866, mas não se encontra disponível online. 
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pública) entre Mivart e Darwin sobre o papel da seleção natural na origem das espécies 

que serviu de recorte historiográfico para esta dissertação.  

 
 
1.1 Uma breve biografia de St. George Jackson Mivart15 
 
 

 St. George Jackson Mivart (1827-1900), um cientista vitoriano britânico, é 

conhecido pelos historiadores de ciência como um dos mais importantes críticos sobre 

a suficiência da teoria da seleção natural de Darwin.  

 Mivart nasceu em 30 de novembro de 1827 em Londres, e faleceu ali em 1º de 

abril de 1900. O terceiro filho do hoteleiro James Edward Mivart e de Caroline Goergina 

Cunningham Mivart16, ele estudou na Clapham Grammar School, no Harrow, e no King’s 

College de Londres, e esperava-se que ingressasse na Universidade Oxford ou na 

Universidade Cambridge.  

Por ter se convertido ao catolicismo, Mivart ficou impedido de ingressar na 

Universidade Oxford e na Universidade Cambridge que eram administradas por clérigos 

anglicanos17. Em 1846 ele estudou Direito no Lincoln’s Inn, e foi chamado para a Ordem 

dos Advogados em 1851.  

Mivart, assim como Darwin, devotou a sua vida à investigação científica, 

seguindo assim os interesses de seu pai em história natural e o conhecimento pessoal 

ainda muito jovem de figuras como Richard Owen, John Gould, John Gray, William 

Linneaus Martin, e William Yarrell. Ele foi um anatomista comparativo talentoso, e 

ocupou vários postos acadêmicos; professor palestrante no St. Mary’s Hospital Medical 

                                            
15 J. M. Lynch. "Mivart, St. George Jackson" in The Dictionary of Nineteenth Century British Scientists, B. 

Lightman (ed.) Chicago: Chicago University Press, 2004. <http://darwin.bc.asu.edu/john/19mivart.html>.  

Acessado 18/01/2007. 

16 Jacob W. Gruber, A conscience in conflict: the life of St. George Jackson Mivart, 

17 Michael Ruse, The Darwinian revolution, p. 17.  
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School (1862), Professor de Biologia no University College Kensington (1874), e 

palestrante visitante na Universidade de Louvain (1890 – 93).18   

Mivart também foi bem ligado às instituições de ciência; foi membro da Royal 

Institution (1849), Fellow da Zoological Society (1858, Vice-Presidente, 1869 e 1882), 

Fellow da Linnean Society (1862, Secretário, 1874 – 80, Vice-Presidente, 1892). 

Apoiado por Thomas Huxley (1825-1895), tornou-se membro da Royal Society em 1869 

devido às suas pesquisas com o esqueleto apendicular dos primatas. Ironia do destino 

—Darwin assinou o certificado de candidatura recomendando a aceitação de Mivart 

pela Royal Society. 

A aceitação inicial de Mivart pela comunidade científica foi devido aos seus 

estudos de anatomia comparativa de primatas prosímios muito bem argumentados e 

cuidadosamente executados publicados entre 1864 e 1869 sob a tutela de Owen e 

Huxley. Mivart se desencantou com a ênfase dada à força da seleção natural.  

 
 
1.2 Uma breve descrição do contexto científico onde se deu a controvérsia  
 

 A idéia da evolução (transmutação de uma espécie em outra) já era aceita por 

um grande número de cientistas do século XIX, mas um dos processos evolutivos 

sugeridos por Darwin, a seleção natural, não teve uma aceitação geral, até seus 

seguidores mais próximos como Huxley, Lyell e Hooker tinham suas reservas filosóficas 

e científicas sobre o papel da seleção natural na origem das espécies.  

 

No sumário e conclusão do Capítulo 2 do Genesis of species, Mivart declarou 

que não tinha intenção original de dissentir da teoria da “Seleção Natural”, desde que 

suas dificuldades pudessem ser resolvidas. Contudo, Mivart afirmou que a cada ano, 

através de profunda consideração e exame mais cuidadoso, ele concluiu sobre a teoria 

                                            
18 Jacob W. Gruber, A conscience in conflict: the life of St. George Jackson Mivart, p. 26-27.  
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proposta por Darwin não explicava a preservação e a intensificação dos caracteres 

incipientes, específicos e genéricos.19  

Provavelmente esta profunda consideração e exame mais cuidadoso de Mivart 

da teoria da “Seleção Natural” tenham ocorrido devido às revisões feitas no Origin of 

species por Darwin. Segundo Eiseley, estas freqüentes revisões comprometiam a 

integridade teórica de Darwin: 

 

Um exame detalhado da última edição do Origin revela que, na tentativa 
de responder em páginas dispersas as objeções contra a sua teoria, o volume 
elaborado por muito tempo se tornara contraditório. [...] Sua capacidade 
graciosa em se comprometer tinha produzido algumas inconsistências 
flagrantes. Todavia, seu livro já era um clássico, e na maior parte estes desvios 
tinham passado despercebidos até de seus inimigos. O número de improvisações 
que tiveram de ser elaboradas para ajudar a seleção natural lembra as ocasiões 
de dificuldades que Lamarck tentou responder com hipóteses adicionais.20 

 

Vorzimmer,  

[...] cada leve mudança em algum princípio básico mais inferior afetaria 
a sua teoria como um todo, [e] os críticos ficariam livres para atirar contra a 
massa de contradições e incongruências contidas naquela ocasião em que toda a 
obra era considerada internamente consistente.21 

  

Essas contradições e incongruências de Darwin não passaram despercebidas de 

Mivart.22 É neste contexto textual que ocorre esta controvérsia. Inicialmente 

particular, através de correspondência, mas depois pública com os dois contendores 

publicando suas críticas e réplicas.   

                                            
19 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 74. 
20 Loren Eiseley, Darwin’s critics, p. 242-243. 
21 Peter J. Vorzimmer, Charles Darwin: the years of controversy – The Origin of species and its critics 

1859-1882, p. 222. 

22 O livro de Morse Peckham, The Origin of Species: A Variorum Text elencou todas as revisões feitas por 

Darwin, mas não elaborou sobre o que elas implicariam para a integridade epistêmica da teoria de 

Darwin. Para este aspecto, vide as interpretações de H. P. Lipman, “The Six editions of the ‘Origin of 

Species’ – A Comparative Study”. Acta Biotheoretica 30, pp. 199-214, 1981. 
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1.3 Um breve resumo do Genesis of species 
 

O livro Genesis of species tem 12 capítulos, índice e, diferentemente do Origin of 

species que tem mais páginas e apenas uma ilustração (a Árvore da Vida), é 

profusamente ilustrado, e tem apenas 314 páginas. 

O livro aborda o problema da gênese das espécies e sua provável solução. 

Mivart destacou a importância científica da questão e apresentou a sua posição e a 

posição de Darwin. Reconstruiu o pensamento darwiniano aplicado aos detalhes da 

distribuição geográfica, das estruturas úteis, a questão da homologia, mimetismo, entre 

outros aspectos.  

Além disso, Mivart abordou a conseqüente utilidade da teoria de Darwin, a sua 

ampla aceitação devido a razões da sua simplicidade, do seu valor científico e outros 

valores. Mivart também abordou questões de subjetividades religiosas (odium 

theologicum) e secularistas (odium antitheologicum), salientando que este antagonismo 

não existe entre a teoria da evolução e a teologia, sendo desnecessária e não 

universalmente localizado naquela época.  

Nosso autor mencionou autoridades cristãs que eram a favor da evolução. Ele 

também teceu comentários sobre o livro The variations of animals and plants under 

domestication, e a suas críticas sobre as dificuldades na teoria de Darwin que ele 

considerou insuperáveis. 

O Capítulo 2 – The incompetency of “Natural Selection” to account for the 

incipient stages of useful structures serviu de base para esta dissertação. Nos demais 

capítulos, Mivart abordou a questão da co-existência de estruturas bem similares de 

diversas origens, as modificações pequenas e graduais, a estabilidade específica 

(Mivart era gradualista, mas usou contra Darwin este argumento sobre a limitação de 

variabilidade das formas bióticas). Além desses aspectos científicos, Mivart também 

abordou a questão espécie-tempo e espécie-espaço, as homologias, evolução e ética, a 
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teoria da pangênese de Darwin, a sua teoria incipiente sobre a gênese específica, e o 

último capítulo sobre teologia e evolução.   
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CAPÍTULO 2 

 

A SELEÇÃO NATURAL E OS ESTÁGIOS INCIPIENTES DAS 

ESTRUTURAS ÚTEIS 

 

Se pudesse ser demonstrado que qualquer órgão 
complexo que existiu não pudesse ter sido formado 
possivelmente por modificações numerosas, 
sucessivas e ligeiras, a minha teoria ruiria 
completamente.23 

 

  Neste capítulo discutiremos se a seleção natural pode explicar ou não os 

estágios incipientes das estruturas que são úteis para os indivíduos. Charles Robert 

Darwin (1890-1882) acreditava que sim. St George Mivart (1827-1900) acreditava que 

não. Inicialmente descreveremos como Darwin abordou o problema na 5ª. edição do 

Origin of species (publicada em 7 de agosto de 1869).24 Em seguida apresentaremos a 

objeção de Mivart à capacidade da seleção natural de Darwin em explicar25 os estágios 

incipientes das estruturas úteis. Para isso, iremos nos basear no capítulo 2 do Genesis 

of species de Mivart (1ª. edição publicada em janeiro de 1871) tendo selecionado como 

exemplo para discussão o caso do pescoço da girafa. A seguir apresentaremos a 
                                            
23 Charles Darwin, Origin of species, 6ª. ed., p. 232. 

24 A escolha desta edição do Origin of species deve-se ao fato de as críticas de Mivart estarem dirigidas à 

teoria da seleção natural de Darwin conforme descrita na 5ª. edição do Origin of species. Não tivemos 

acesso à edição original impressa, mas utilizamos a edição escaneada publicada em The Complete Work 

of Charles Darwin, sob a chancela da Universidade de Cambridge. A tradução e o uso dos textos das 

obras de Darwin nesta dissertação foram autorizados pelo Dr. John van Wyhe. Todas as citações da 5ª. 

edição do Origin of species nesta dissertação foram acessadas em <http://www.darwin-online.org.uk>. 

Acessado em 01/06/2008.  

25 “To account for” é uma expressão da língua inglesa que pode ser traduzida em português como “dar 

conta de” ou “explicar dando as razões satisfatórias”. Adotamos o segundo significado de “to account for” 

nesta dissertação. (Ver Longman dictionary of English language and culture, p. 8). 
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resposta dada por Darwin na 6ª. edição do Origin of Species (Edição revisada publicada 

em janeiro de 1872)26 e os comentários feitos por outros membros da comunidade 

científica daquela época. Finalmente, discutiremos a interpretação oferecida por atuais 

historiadores e filósofos de ciência a respeito da crítica de Mivart e da resposta de 

Darwin, concordando ou discordando dela e oferecendo a nossa própria interpretação. 

 

2.1 Darwin, a seleção natural e os estágios incipientes das estruturas úteis 

 

 Darwin não abordou especificamente o pescoço alongado da girafa sendo 

explicado pela ação da seleção natural no estágio incipiente desta estrutura útil até sua 

réplica a Mivart na 6ª. edição do Origin of species. Destacamos aqui quatro citações 

sobre a girafa que encontramos na 5ª edição desta obra de Darwin:  

 

1) A explicação de Lamarck para a forma alongada do pescoço da girafa:  

 

Lamarck parece ter sido levado à sua conclusão sobre a mudança gradual 
das espécies, principalmente, pela dificuldade em distinguir as espécies de 
variedades, pela quase perfeita gradação das formas em certos grupos, e pela 
analogia de produções domésticas. Com respeito aos meios de modificação, ele 
atribuiu algo à ação direta das condições físicas da vida, algo ao cruzamento das 
formas já existentes, e muito ao uso e desuso, isto é, aos efeitos do hábito. Para 
esta última agência ele parece atribuir todas as maravilhosas adaptações na 
natureza; — tal como o pescoço longo da girafa para pastar nos galhos das 
árvores.27  

 

 

                                            
26 Morse Peckham, The Origin of species: a variorum text, p. 24, traz a data de 19 de fevereiro de 1872, 

divergindo assim da 6ª. edição, série The Modern Library, da Random House (1993) utilizada neste 

trabalho. 

27 Charles Darwin, Origin of species, 5ª. ed., p. xvii. Este esboço histórico somente foi adicionado por 

Darwin a partir da 3ª. ed. (26 de abril de 1861), para dar o devido crédito a outros pensadores que 

antecederam suas idéias evolutivas ao longo da história. 
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2) A possibilidade da produção de formas e estruturas insignificantes ou 
complexas através da seleção natural:  

 

Em segundo lugar, é possível que um animal, por exemplo, tendo a 
estrutura e os hábitos de um morcego, pudesse ter sido formado pela 
modificação de algum animal com estrutura e hábitos bem diferentes? Nós 
podemos acreditar que a seleção natural pudesse produzir, por um lado, órgãos 
de importância insignificante, tal como a cauda de uma girafa, que serve como 
espanta-moscas, e, por outro lado órgãos de tal maravilhosa estrutura, como o 
olho, do qual nós ainda dificilmente entendemos plenamente a inimitável 
perfeição?28  

 

3) A cauda da girafa e a adaptação:  

 

A cauda da girafa parece um espanta-mosca construído artificialmente, e 
à primeira vista parece incrível que isto pudesse ter sido adaptado para o seu 
propósito atual através de sucessivas e leves modificações, cada uma cada vez 
melhor adaptada, num objeto tão sem importância como o de espantar moscas; 
mesmo assim, nós devemos pausar antes de sermos demais positivos mesmo 
neste caso, pois nós sabemos que a distribuição e a existência de gado e outros 
animais na América do Sul dependem absolutamente na sua força em resistir 
aos ataques de insetos: de modo que os indivíduos que pudessem de alguma 
maneira se defender destes pequenos inimigos, seriam capazes de range em 
novas pastagens, e assim ganhar uma grande vantagem. Isto não significa dizer 
que os quadrúpedes maiores sejam destruídos de verdade (exceto em alguns 
casos raros) pelas moscas, mas eles são incomodados incessantemente e a sua 
força é reduzida, de modo que eles são mais suscetíveis a doenças, ou não são 
muito bem capacitados numa fome vindoura na busca de alimento, ou para 
escapar das bestas de rapina.29  

 

4) O número de vértebras do pescoço da girafa e a teoria da descendência 

comum :  

 

A estrutura similar de ossos na mão do homem, da asa de um morcego, a 
nadadeira do golfinho, e a perna do cavalo, o mesmo número de vértebras que 
formam o pescoço da girafa e do elefante, e inumeráveis outros fatos 

                                            
28 Charles Darwin, Origin of species, 5ª. ed., p. 208-209. 

29 Ibid, 5ª. ed., p. 240-241. 



 

 
Fonte: The Complete work of Charles Darwin, University of Cambridge.  

Uso autorizado por Dr. John van Wyhe. <http://www.darwin-online.org.uk>. 
Fig. 1.6 – Charles Robert Darwin (1809-1882) 
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semelhantes, imediatamente se explicam pela teoria da descendência com 
modificações, lentas, leves e sucessivas.30  

 

Embora Darwin não tenha abordado a ação da seleção natural sobre os estágios 

incipientes de estruturas úteis na 5ª edição do Origin of species (7 de agosto de 1869), 

e nem nas edições anteriores, ele abordou alguns aspectos que poderiam ser aplicados 

neste caso. Trata-se da explicação oferecida para os órgãos rudimentares.  

Em primeiro lugar, ele explicou que as variações podem ocorrer em quaisquer 

partes ou órgãos dos animais ou plantas e aquelas que forem úteis são acumuladas 

pela Seleção Natural e transmitidas aos descendentes, fazendo com que essas partes 

ou órgãos se modifiquem31.  

No caso da variabilidade das partes ou órgãos rudimentares, no entanto, ele a 

relacionou ao desuso e não à ação da seleção natural. Ele assim se expressou:  

 

Como diversos autores vêm afirmando, e eu acredito verdadeiramente, as 
partes rudimentares podem ser altamente variáveis. Devemos recorrer ao 
assunto geral de órgãos rudimentares e abortados; e aqui eu acrescentei 
somente que sua variabilidade parece se dever à falta de uso e, portanto, a 
seleção natural não tem nenhum poder para checar os desvios em sua estrutura. 
Assim, as partes rudimentares estão sujeitas à ação de várias leis de 
crescimento, efeitos do uso e desuso continuado e à tendência à reversão32.  

  

 É possível aplicar esse mesmo tipo de argumento à preservação dos estágios 

incipientes de órgãos ou estruturas úteis para o indivíduo como o pescoço da girafa, 

que abordaremos neste capítulo bem como os olhos dos peixes achatados e 

barbatanas da boca da baleias, discutidos nos capítulos que se seguem. No caso 

específico da girafa, relacionando-o ao uso continuado e leis de crescimento, por 

exemplo.  

                                            
30 Charles Darwin, Origin of species, 5ª. ed., p. 568 

31 Ibid, p. 185.  

32 Ibid, p. 185.  
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No caso do pescoço da girafa, poderia ser aplicada uma crítica que foi 

considerada por Darwin, porém, utilizando outros exemplos, na 5ª edição do Origin of 

species. Trata-se da ausência de formas intermediárias entre girafas de pescoço longo 

e girafas de pescoço curto já que, segundo ele próprio, deveria haver várias formas 

intermediárias convivendo. Darwin apresentou uma explicação, considerando que como 

a seleção natural preserva somente as variações úteis: “Se olharmos para cada espécie 

como descendendo de alguma outra forma desconhecida, tanto o progenitor como 

todas as variedades intermediárias irão ser geralmente exterminados pelo processo de 

formação e aperfeiçoamento da nova forma” 33.  

O próprio Darwin indagou: “Se as formas intermediárias existiram, por que não 

foram preservadas?”. Ele solicitou ao leitor que examinasse o capítulo do Origin em que 

ele discutiu acerca da imperfeição do registro fóssil, acrescentando: “A crosta terrestre é 

um museu; mas as coleções naturais foram conservadas imperfeitamente e somente 

em longos intervalos de tempo”34.  

 Outra questão que ele procurou responder é: “Onde estão as formas 

intermediárias entre as espécies que vivem atualmente?” Nesse sentido, ele ofereceu a 

seguinte explicação:  

 

Espécies próximas descendem de um progenitor comum; durante o 
processo de modificação, cada uma se adaptou às condições de vida de sua 
própria região, e suplantou e exterminou seu progenitor em geral e todas as 
variedades transicionais entre o estado passado e atualmente presente35 . 

 

As formas intermediárias, segundo Darwin, têm duração curta e durante 

processos posteriores de modificação pela Seleção Natural são suplantadas pelas 

                                            
33 Darwin, Origin of species, 5a. ed., p. 208.  

34 Ibid, p. 208.  

35 Ibid, p. 211.  
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formas com que se relacionam. Deve ter havido formas intermediárias, mas o processo 

de Seleção Natural tendeu a eliminar as formas parentais e intermediárias 36.  

Darwin comentou também que formas transicionais em muitas formas 

subordinadas entre estruturas adaptadas a diferentes hábitos de vida raramente 

apareceram em grande número em um período anterior. Por isso aparecem menos no 

registro fóssil37  

 

2.2 Mivart, a seleção natural e os estágios incipientes das estruturas úteis     

 

Na introdução do Genesis of species, Mivart resumiu a teoria da evolução de 

Darwin, que ele insistiu em chamar aqui de “Seleção Natural” (como sendo a causa 

suficiente da evolução orgânica), desta maneira: 

 

1. Todo o tipo de animal e planta tende a aumentar em número numa progressão 
geométrica. 

2. Todo o tipo de animal e planta transmite uma semelhança geral para a sua 
geração com diferenças individuais. 

3. Todo indivíduo pode apresentar pequenas variações de qualquer tipo e em 
qualquer direção. 

4. O tempo passado tem sido praticamente infinito.  

5. Cada indivíduo tem de suportar uma luta pela existência muito severa devido à 
tendência de aumento geométrico de todos os tipos de animais e plantas 
enquanto que a população total animal e vegetal (excetuando-se o homem e a 
sua agência) permanece quase estacionária.38 

 

                                            
36 Darwin, Origin of species, 5a. ed., p. 214.  

37 Ibid, p. 218.  

38 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 17. 
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Contudo, Mivart apresentou duas hipóteses que serviram de pano de fundo 

dominante em todas as suas críticas ao papel da teoria da Seleção Natural de Darwin 

na origem das espécies: 

 

1. Se a teoria da Seleção Natural puder ser demonstrada bem insuficiente para 
explicar quaisquer números consideráveis de fenômenos importantes conectados 
com a origem das espécies, aquela teoria, como a explicação, deve ser 
considerada como provisoriamente desacreditada. 

 

2. Se outras causas além da Seleção Natural (incluindo a sexual) puderem ser 
provadas como tendo agido – se a variação pode em qualquer caso ser provada 
como sujeita a certas determinações em direções especiais por outros meios do 
que a Seleção Natural, então se torna provável, a priori, que é assim em outros 
casos, e que a Seleção Natural depende de, e somente suplementa tais meios, 
cuja concepção é oposta à pura posição darwiniana.39 

 

No capítulo 2, Mivart afirmou que a hipótese darwiniana40 da seleção natural 

estava cercada de certas dificuldades científicas que de modo algum deveriam ser 

ignoradas, e algumas delas ele ousou pensar serem absolutamente insuperáveis. Além 

disso, ele explicou que aceitava a ação da “Seleção Natural”, mas que esta precisaria 

ser suplementada pela ação de alguma outra lei natural ou leis naturais que ainda não 

tinham sido descobertas.  

 

2.2.1 Mivart e o poder explicativo da seleção natural de Darwin 

 

Antes de questionar a competência da seleção natural em dar conta dos estágios 

incipientes das estruturas úteis, Mivart reconheceu seu poder explicativo na abertura do 

capítulo 2 do Genesis of species ao admitir que, sozinha, ela podia explicar três fatos da 

                                            
39 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 32. 

40 Assim como Darwin usa termos como “teoria” ou “princípio” no Origin of species para se referir à 

seleção natural, no Genesis of species Mivart também se refere à seleção natural de maneira indistinta. 
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evolução orgânica: a manutenção, a extensão e o desenvolvimento posteriores das 

variações favoráveis. Tais variações seriam suficientemente consideráveis para serem 

úteis desde o início para o indivíduo que as possuía.41 

Apesar de ter reconhecido essa possibilidade explicativa da evolução orgânica, 

Mivart considerava que a seleção natural falharia completamente na explicação de 

outros fatos da evolução orgânica, particularmente, a conservação e o desenvolvimento 

dos começos minúsculos e rudimentares, leves e infinitesimais das estruturas 

incipientes, específicas e genéricas, mesmo que essas estruturas pudessem se tornar 

úteis mais tarde.42 

Mivart chamou a atenção dos leitores introduzindo citações de alguns trechos 

que aparecem no livro On the variation of animals and plants under domestication 

(publicado em janeiro de 1868) de Darwin. Em tais trechos Darwin enfatizava a 

importância das variações espontâneas, leves, pequenas e imperceptíveis para o 

processo evolutivo: “Diferenças individuais leves, contudo, bastam para o trabalho 

[evolutivo orgânico], e são, provavelmente, as únicas diferenças que são eficientes na 

produção de novas espécies.43 

Nosso autor citou Darwin mais duas vezes: se as freqüentes aparições súbitas 

das variedades domésticas ocorressem nas espécies naturais isso seria uma “falsa 

crença”44, e que na sua obra Origin of species, Darwin também observou que a Seleção 

Natural age somente pela preservação e acúmulo de pequenas modificações 

herdadas45 e que se a seleção natural fosse um princípio verdadeiro, ela baniria “a 

crença... de qualquer grande e súbita modificação na sua estrutura”.46 

                                            
41 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 35. 

42 Ibid, p. 35.  

43 Charles Darwin, On the variation of animals and plants under domestication, vol. 2, p. 192, apud St. 

George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 35.  

44 Darwin, op. cit, p. 414, apud Mivart, op. cit., p. 36. 

45 Charles Darwin, Origin of species, 5ª. ed., p. 110.  

46 Darwin, op. cit., 5ª. ed., p. 110, apud Mivart, op. cit., p. 36. 
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De fato, Darwin atribuía pouca importância às variações súbitas que produziam 

novas espécies, que ele chamou de sports, tais como o aparecimento de uma nectarina 

em um pé de pessegueiro. Para Darwin, a evolução se dava principalmente através de 

um processo lento e gradual, pelo acúmulo de pequenas modificações sobre as quais 

agia a seleção natural, preservando as modificações que fossem úteis para o indivíduo.  

 

2.2.2 Darwin e o dito Natura non facit saltum 

 

Após apresentar a sua visão sobre os fatos que a seleção natural podia dar 

conta, Mivart mencionou quais seriam as condições que invalidariam a teoria de Darwin, 

a partir de uma citação do próprio Darwin, a saber:  

Se pudesse ser demonstrado que existiu qualquer órgão complexo que 
possivelmente não pudesse ter sido formado por numerosas, sucessivas e leves 
modificações, a minha teoria ruiria absolutamente.47 

 

 Nesta citação está presente a idéia do gradualismo do processo evolutivo que é 

um importante pressuposto da teoria darwiniana que se harmoniza com o dito Natura 

non facit saltum. É relevante comentar aqui que, embora a teoria de evolução 

darwiniana encerre outros pressupostos além do gradualismo e da seleção natural, esta 

última é considerada o principal, mas não exclusivo meio de modificação das espécies 

que agiria sobre essas pequenas modificações, preservando aquelas que fossem úteis 

para o indivíduo.48 

                                            
47 Charles Darwin, Origin of species, 5ª. ed., p. 227, apud St. George Jackson Mivart, Genesis of species, 

p. 36. 

48 Ver por exemplo, a caracterização da proposta de Darwin como um programa de pesquisa em James 

G. Lennox. “Philosophy of biology”, Chapter 7, in: Merrilee H. Salmon (ed.) Introduction to the philosophy 

of science. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992; Lillian A.-C. P. Martins. ”Materials for the study of 

variation de William Bateson: um ataque ao darwinismo?, in: Lillian A. C. P. Martins, Anna Carolina K. P. 

Regner e Pablo Lorenzano. Ciências da vida: estudos históricos e filosóficos. Campinas: AFHIC, 2006, 

nas pp.263-266.  
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Partindo desta afirmação feita por Darwin, caso alguém apresentasse um 

exemplo concreto de que um órgão complexo como a visão, por exemplo, tivesse se 

formado em um único passo dentro do processo evolutivo, a teoria proposta pelo 

naturalista britânico seria invalidada. Em termos práticos, por exemplo, utilizando o 

registro fóssil mostrar que em determinada espécie cujos olhos fossem estruturas 

praticamente inexistentes o órgão da visão apareceu, de repente em toda sua 

complexidade durante o processo evolutivo. Automaticamente isso enfraqueceria o 

papel da seleção natural no processo evolutivo.  

 

2.2.3 Mivart e o dito Natura non facit saltum 

 

No capítulo 2 Mivart assim se expressou: “[...]. Mas a Seleção Natural [...] falha 

completamente em explicar a conservação e desenvolvimento dos pequenos e 

rudimentares começos, dos leves e infinitesimais começos das estruturas, não importa 

quão úteis essas estruturas possam se tornar mais tarde.”49 

Procurando justificar seu ponto de vista, ele utilizou vários exemplos, dentre os 

quais, o longo pescoço da girafa.  

 As críticas de Mivart estão dirigidas principalmente a dois pontos, sobre os quais 

comentaremos na seqüência:  

 

1. A mudança das condições climáticas que teriam provocado a alteração no 
pescoço da girafa deveriam ter afetado de maneira análoga outras formas 
animais semelhantes à da girafa que viviam na mesma região.50  

2. O poder de maior alcance adquirido pelo alongamento do pescoço e pernas 
deveria ter sido acompanhado de um aumento na massa corporal como um todo 
(ossos maiores pediriam músculos e tendões mais fortes e volumosos que por 

                                            
49 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 35. 

50 Ibid, p. 37. 
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sua vez demandariam nervos maiores, vasos sangüíneos com maior capacidade 
etc.).51  

 

Mivart iniciou a sua crítica sugerindo a admissão do fato da ocorrência de secas 

severas ocasionais na região que habitou a girafa.52 Quando da ocorrência de secas 

severas ocasionais a vegetação rasteira daquela região teria sido consumida, restando 

somente as árvores como fonte de alimentação para os animais.  

Pela seleção natural de Darwin, nessas ocasiões, somente aqueles indivíduos 

(que assumimos serem as espécies de girafas nascentes) podiam alcançar as 

folhagens no alto das árvores. Esses indivíduos que foram capazes de alcançar as 

folhas no alto das árvores seriam preservados e se tornariam progenitores da geração 

seguinte. Alguns deles herdariam o poder de alcançar bem alto as folhagens nas 

árvores. Somente esse poder de alcançar o alimento no alto das árvores foi que 

preservou seus progenitores. Esses indivíduos, por sua vez, seriam, caeteris paribus 

[tudo mais permanecendo igual], preservados na próxima seca.53  

Esses indivíduos com esta capacidade de alcançar o alimento no alto das 

árvores transmitiriam novamente (através da herança adquirida de caracteres pelo uso 

e desuso) para a sua descendência a sua estatura ainda mais elevada, e esses 

descendentes sobreviveriam. Já os indivíduos que tendessem reverter para o antigo 

tipo de corpo menor, assim por diante, de período em período, através das longas eras 

de tempo, todos, seriam cruelmente destruídos na ocorrência de cada seca via seleção 

natural.54 

Em primeiro lugar, segundo o nosso autor, a argumentação prova demais. A 

razão disso é que nesta suposição darwiniana muitas espécies deveriam também ter 

sofrido uma modificação similar. Se isso tivesse ocorrido de fato, nós deveríamos ter 

                                            
51 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 39. 

52 Ibid, p. 36. 

53 Ibid, p. 37. 

54 Ibid, p. 37. 
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pelo menos diversas formas de animais, semelhantes à girafa, desenvolvidas a partir de 

diferentes ordens Ungulata.55 

De modo análogo a Darwin no Origin of Species, Mivart utilizou o testemunho de 

outros indivíduos só que nesse caso, ao contrário do que Darwin fazia habitualmente, 

não mencionou o nome de seu informante. Um ‘cuidadoso’ observador da vida animal 

que residira na África do Sul por muito tempo, onde explorou o interior, tendo vivido na 

região da girafa daquele país, teria garantido a Mivart que a girafa apresenta poderes 

de locomoção e de resistência totalmente igual àqueles possuídos por quaisquer outros 

gêneros Ungulata daquele continente.56  

Mivart chamou a atenção dos leitores para este fato. Se isso tivesse ocorrido 

realmente, então pareceria indicar que alguns desses outros ungulados deveriam ter 

também desenvolvido de maneira semelhante ao pescoço da girafa. Se isso não tivesse 

ocorrido, alguns desses outros ungulados ficariam sob pena de morrer de fome, quando 

o pescoço longo da girafa já estava no seu estágio incipiente.57 

Para esta crítica, nosso autor lembrou a objeção que se fazia na época: tipos 

diferentes de animais são preservados, na luta pela vida, de modos muito diferentes. 

Nesta objeção, até o alcançar as folhas no alto das árvores pode ser conseguido mais 

do que somente de uma maneira. Uma dessas maneiras de alcançar o alimento no alto 

das árvores é exemplificada pela tromba do elefante.58 

Embora Mivart considerasse a procedência desta objeção, argumentou que 

nenhum dos gêneros Ungulata africanos tem tromba, ou parece ter tido alguma tromba 

sequer; nem adquiriram tal desenvolvimento que lhes permitisse elevar-se nas suas 

                                            
55 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 37. Ele relacionou a ordem Ungulata na nota 6 da p. 

37, sendo composta por “bestas com cascos; isto é, todos os tipos de gados, veados, antílopes, ovelhas, 

cabritos, camelos, suínos, os hipopótamos, os tipos diferentes de rinocerontes, as antas, cavalos, burros, 

zebras, quagas, etc.” 

56 Mivart, op. cit., p. 37. 

57 Ibid, p. 37. 

58 Ibid, p. 37-38. 
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patas traseiras e pastar nas árvores a la canguru ou poder subir nas árvores; nem 

tampouco, até onde era conhecido, ter tido qualquer outra modificação tendendo 

compensar pela redução comparativa do pescoço.59  

 Mivart acrescentou que talvez pudesse ser afirmado que as formas animais que 

comem folhas são excepcionais, e que se assim fosse, a luta para alcançar as 

folhagens nos galhos altos não afetaria muitos ungulados.60 

Contudo, Mivart chamou a atenção para um fato importante: é necessária a 

ocorrência de secas severas para a teoria ocorrer. Quando elas ocorrem, a vegetação 

rasteira é exaurida. Mesmo assim, ele salienta o fato de a girafa ser bem capaz de se 

alimentar a partir do chão. Assim sendo, nestes casos de secas severas, os outros 

gêneros Ungulata devem ter adotado o comer de folhas ou terem morrido de fome.61 

Se assim ocorreu, Mivart prosseguiu, eles devem ter tido quaisquer variedades 

acidentais de pescoços longos, favorecidas e preservadas exatamente como as 

variedades de girafas de pescoços longos são tidas como tendo sido as variedades 

favorecidas e preservadas.62 

Mivart comentou também que Wallace tinha utilizado o argumento dos diferentes 

modos de preservação, aplicado ao caso das diferentes cores que aparecem nos 

diferentes animais para defesa ou proteção.63 

Gostaríamos de lembrar aqui que Wallace, ao contrário de Darwin, não atribuía 

as cores brilhantes encontradas em muitos machos ou mesmo suas estruturas 

destinadas à defesa à seleção sexual, mas sim à ação da seleção natural.64 

                                            
59 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 38. 

60 Ibid, p. 38. 

61 Ibid, p. 38. 

62 Ibid, p. 38. 

63 Ibid, p. 38. 

64 Ver a respeito em Viviane Arruda do Carmo, Concepções evolutivas de Charles Darwin no “Origin of 

species” e de Alfred Russel Wallace em Darwinism: Um estudo comparativo. [Dissertação de Mestrado]. 

São Paulo: PUC, 2006, nas pp. 71-75.  
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Wallace, segundo Mivart, respondera a uma objeção que tinha sido feita: “Uma 

cor fosca sendo necessária, todos os animais deveriam ser assim coloridos”65 nos 

seguintes termos: “se a cor fosse perigosa para os indivíduos, ela não deveria existir na 

Natureza.66 

Para Mivart, esta objeção parecia semelhante à dele: se o pescoço longo da 

girafa fosse necessário para sobrevivência das formas animais, muitos animais com 

pescoços longos iguais ao da girafa deveriam existir. Wallace explicou que a razão pela 

qual tartarugas, mexilhões, besouros bombardeiros de carapaças muito duras, insetos 

que ferroam, e lagartas de odor nauseante apresentarem coloração brilhante e não 

fosca é sua defesa ativa ou proteção passiva.67 

Segundo Mivart, Wallace considerava que os escaravelhos inofensivos 

(Staphylinidae) têm o hábito de levantar o rabo para se protegerem, e isso leva outros 

animais e crianças a acreditarem que eles podem ferroar. Ele mencionou as lagartas 

esfinges, mas não disse qual é a atitude curiosa assumida por elas. O co-descobridor 

da teoria da evolução por seleção natural acreditava que esta atitude dessas lagartas, 

provavelmente, era de salvaguarda.68 Outra atitude curiosa de defesa mencionada por 

Wallace é a das verdadeiras borboletas com asas tipo fraque [Papilionidae]. Segundo 

Wallace, tentáculos vermelhos cor de sangue são lançados dos pescoços dessas 

borboletas para se defenderem de predadores.69 

Mivart contestou a linha de raciocínio de Wallace acima afirmando que a 

existência de muitos tipos diferentes de animais que evitam a observação ou desafiam 

o ataque dos inimigos de muitas maneiras não dá para se depreender a existência de 

qualquer número semelhante e de várias maneiras para se obter comida vegetal numa 

                                            
65 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 38. 

66 Alfred Russel Wallace, Natural selection, p. 60-75, apud Mivart, op. cit., nota 8, p. 38. 

67 Mivart, op. cit., p. 38-39. 

68 Ibid, p. 39. Mivart não citou a fonte da obra de Wallace desta réplica. Pelo contexto, tudo leva a crer 

tratar-se do livro Natural selection de Charles Darwin. 

69 Ibid, p. 39. Mesma situação da nota acima. 
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região onde este alimento, em vez dos galhos altos de árvores, foi destruído por um 

tempo.70  

No primeiro ponto da argumentação de Mivart, ele alegou que na região 

mencionada existe certo número de ungulados que se alimentam de vegetais sendo 

que todos eles apresentam variações mínimas quanto ao comprimento do pescoço. Se 

a seleção natural dessas variações favoráveis tem alongado o pescoço da girafa 

preservando-a durante as secas; variações similares, em formas semelhantes de 

alimentação, nas mesmas ocasiões, também deveriam ter sido preservadas de modo 

semelhante provocando o alongamento do pescoço de alguns outros ungulados 

igualmente de modo a preservá-los durante as mesmas secas.71 

O segundo ponto da argumentação de Mivart que poderia ser utilizado contra o 

argumento do alongamento do pescoço da girafa é que, se assim fosse, ele seria 

acompanhado de aumento de tamanho e massa do corpo (ossos maiores exigindo 

músculos e tendões mais fortes e mais volumosos: os músculos e tendões mais fortes 

necessitariam de nervos maiores, vasos sanguíneos mais capazes, etc).72 

Para reforçar a capacidade explicativa de seu segundo argumento sobre esta 

questão, Mivart utilizou o argumento de Herbert Spencer abordado no primeiro volume 

do seu livro Principles of Biology.73 Segundo Spencer, na natureza é demonstrável que 

o excesso de alimento absorvido em relação ao consumido deve diminuir enquanto o 

animal aumenta de tamanho. Em corpos de formatos semelhantes, as massas variam 

nos cubos das dimensões; enquanto que as forças variam nos quadrados das 

dimensões. Uma criatura que tivesse trinta centímetros de altura há um ano atrás, e que 

agora tem sessenta centímetros de altura, mas não tenha se modificado nas 

                                            
70 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 39. 

71 Ibid, p. 39. 

72 Ibid, p. 39. 

73 Herbert Spencer, Principles of biology, vol. i, p. 122, apud Mivart, op. cit., p. 40. 
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proporções e estruturas – quais foram as condições necessárias concomitantes que 

aconteceram nela?74  

Sendo esta criatura oito vezes mais pesada, ela precisa resistir oito vezes à 

tensão que a gravidade coloca na sua estrutura corporal; e para produzir e controlar 

cada um dos seus movimentos tem que vencer oito vezes a inércia. Os músculos e os 

ossos também aumentaram severamente suas capacidades de contração e resistência, 

em proporção às áreas de suas seções transversais; e por isso são quatro vezes tão 

fortes quanto eram antes.  

Embora a criatura tenha dobrado de tamanho, e tenha quadruplicado a sua 

capacidade de vencer forças, as forças que ela tem que vencer aumentou oito vezes de 

grandeza. Portanto, quanto ao custo no qual o alimento é distribuído pelo corpo, e as 

matérias digeridas removidas do corpo, Spencer concluiu: “Cada aumento de 

crescimento sendo adicionado na periferia de um organismo, a força consumida na 

transferência de matéria deve aumentar numa progressão rápida – uma progressão 

mais rápida do que a da massa”.75 

A terceira e última parte que Mivart afirma pode ser dito contra o argumento de 

como o pescoço da girafa se tornou longo é o fator tempo. Segundo nosso autor, 

embora o tempo possa ter sido vasto durante a continuidade do processo evolutivo, o 

tempo não é infinito.76 

Nosso autor concluiu sua objeção à questão temporal da origem do pescoço 

longo da girafa do seguinte modo:  

 

1. Como todo tipo na hipótese darwiniana varia levemente, mas indefinidamente 
em cada órgão, e em cada parte de cada órgão, como muito geralmente devem 
as variações favoráveis quanto ao comprimento do pescoço terem sido 
acompanhadas por alguma variação desfavorável em alguma outra parte, 

                                            
74 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 40. 

75 Ibid, p. 40. 

76 Ibid, p. 40. 
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neutralizando a ação da ação da variação favorável, além disso, esta última 
somente começando a produzir resultados durante estes períodos de seca.77  

2. A possibilidade da freqüência com que os indivíduos favorecidos por um 
pequeno aumento de pescoço não deveriam ter falhado no desfrutar da folhagem 
elevada por não terem tido a força ou a resistência de atingir; enquanto outros 
indivíduos, excepcionalmente robustos, podiam lutar ainda mais até que eles 
chegaram na vegetação do seu alcance.78 

 

Antes de concluir este capítulo, Mivart destacou a sua posição em relação à 

teoria da “Seleção Natural”:  

O autor deste livro pode dizer que, apesar de originalmente não ter se 
inclinado a dissentir da teoria da “Seleção Natural”, se somente suas dificuldades 
pudessem ser resolvidas, ele tinha achado a cada ano que uma consideração 
mais profunda e um exame mais cuidadoso cada vez mais o convenceram da 
inadequação de teoria do Sr. Darwin em explicar a preservação e a intensificação 
dos caracteres incipientes, específicos e genéricos. Que variações pequenas, 
fortuitas e indefinidas pudessem ter produzido tais formas e modificações 
especiais conforme têm sido enumeradas neste capítulo, parece contradizer não 
a imaginação, mas a razão.79 

 

2.3 Darwin responde à crítica de Mivart – Natura non facit saltum 

 

No capítulo 7 da 6ª. edição do Origin of species onde tratou de algumas objeções 

à teoria da Seleção Natural, Darwin se referiu a Mivart como “um distinto zoólogo que 

havia reunido todas as objeções à teoria da seleção natural proposta por Wallace e ele 

próprio, que haviam sido feitas por ele mesmo e outros, ilustrando-as com admirável 

arte e força”.80 

Entretanto, Darwin afirmou que Mivart não teria levado em conta os efeitos do 

uso e desuso das partes que ele (Darwin) havia considerado da mais alta importância 

                                            
77 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 40-41. 

78 Ibid, p. 40-41. 

79 Ibid, p. 74. 

80 Charles Darwin, Origin of species, 6ª. ed., p. 275.  
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no On the variation of animals and plants under domestication, e mencionando-os entre 

as fontes de variação para seleção natural desde a primeira edição do Origin of species: 

 

 
Dos fatos aludidos no primeiro capítulo, eu penso que há pouca dúvida 

que o uso em nossos animais domésticos fortalece e aumenta certas partes, e o 
desuso as diminui; e que tais modificações são herdadas... Resumindo, eu penso 
que nós podemos concluir que o hábito, o uso e o desuso, têm, em alguns casos, 
desempenhado uma parte considerável na modificação da constituição e da 
estrutura de vários órgãos; mas que os efeitos do uso e desuso têm sido em 
grande parte combinados com e algumas vezes sobrepujados pela seleção 
natural de diferenças inatas.81  

 

Além disso, Mivart teria desconsiderado completamente a importância que ele 

(Darwin) atribuía à variação, independentemente da seleção natural, sobre a qual ele 

havia reunido um grande número de casos bem estabelecidos.82 

Darwin explicou que a maior parte das objeções de Mivart havia sido respondida 

em edições anteriores do Origin com uma exceção: “a seleção natural é incompetente 

para explicar os estágios incipientes das estruturas úteis”.83 

Darwin enfatizou que este assunto estava intimamente conectado com o da 

gradação de caracteres, freqüentemente acompanhado por uma mudança de função 

(por exemplo, a conversão de uma bexiga natatória em pulmões) pontos discutidos no 

capítulo anterior (6). Mesmo assim, Darwin resolveu considerar em algum detalhe os 

diversos casos propostos por Mivart, selecionando os mais ilustrativos, pois a falta de 

espaço o impedia de considerar todas as objeções.84 

 

2.3.1 Darwin e o pescoço alongado da girafa 

                                            
81 Charles Darwin, Origin of species, 1ª. ed., p. 175, 182. 

82 Darwin, 6ª. ed., p. 275. 

83 Ibid, p. 275. 

84 Ibid, p. 276. 
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Antes de responder às objeções de Mivart sobre esta questão, Darwin descreveu 

a girafa contrastando-a com o gado Niata da América do Sul. A girafa, por sua estatura 

elevada e pescoço, pernas dianteiras, cabeça e língua alongados, tem toda a 

constituição física adaptada para pastar nos galhos altos das árvores. Dessa maneira, 

ela obtém alimento além do alcance dos outros animais ungulados ou de cascos 

habitando a mesma região; e isso deve ser uma grande vantagem para ela durante os 

períodos de privações [de alimento].85 

Já o gado Niata na América do Sul mostra como que uma pequena diferença na 

estrutura de um animal pode fazer grande diferença na preservação da vida de um 

animal durante períodos de escassez de alimento.86 Segundo Darwin, este gado pode 

pastar na grama como os outros animais, mas devido à projeção da mandíbula inferior 

não pode pastar nos ramos das árvores, as canas, etc. durante as freqüentes secas 

que o gado comum e os cavalos são então obrigados a recorrer; de modo que nessas 

ocasiões os Niatas perecem, se não forem alimentados pelos seus donos.87 

Antes de lidar com as objeções de Mivart, Darwin achou por bem explicar mais 

uma vez através da analogia da seleção artificial como que a seleção natural age em 

todos os casos comuns: o homem modifica alguns dos seus animais, sem 

necessariamente dirigir seus esforços para pontos estruturais especiais, simplesmente 

preservando e cruzando a partir dos indivíduos (ex.: o cavalo de corrida, o galgo 

lebreiro ou o galo-de-briga), por cruzá-los a partir de indivíduos vitoriosos. Assim, a 

seleção natural faria com a girafa nascente na natureza: os indivíduos que pastavam 

mais alto e foram capazes durante os períodos de privação de alimento de atingirem até 

2.5 cm ou 5 cm. acima dos demais fossem freqüentemente preservados. Esses 

                                            
85 Charles Darwin, Origin of species, 6a. ed., p. 276. 

86 Ibid, p. 276. 

87 Ibid, p. 277. 



 
 

Fonte: Wikimedia Commons – Uso livre 
Fig. 2.1 – Girafa  
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indivíduos mais altos que fossem preservados pela Seleção Natural, cruzariam entre si 

deixando descendentes.88 

Em relação à crítica de Mivart de que o aumento do corpo da girafa iria requerer 

um aumento da quantidade de alimento o que seria desvantajoso em tempos de 

escassez, Darwin respondeu que o número de girafas de modo análogo ao número de 

antílopes mais altos não era muito grande. Além disso, no período em que começaram 

a aparecer as girafas de pescoço mais longo, deveria haver girafas com os mais 

variados comprimentos de pescoço sendo que muitas delas pereciam por não 

conseguir atingir os galhos das árvores. No que diz respeito ao porte da girafa, Darwin 

perguntou: Por que nós deveríamos duvidar da existência de gradações intermediárias 

que poderiam ter existido ali antes, sujeitas como agora a severas privações?89 

Segundo Darwin, a capacidade de atingir em cada etapa de tamanho aumentado 

a um suprimento de alimentação deixado intocado pelos outros quadrúpedes de cascos 

da região, indubitavelmente teria sido de alguma vantagem para a girafa nascente. Ele 

relembrou que não deve ser ignorado o fato de que aquele tamanho aumentado agiria 

como proteção contra quase todas as bestas de rapina, exceto o leão; e contra este 

animal, o seu pescoço, quanto mais alto melhor, servindo, conforme comentou 

Chauncey Wright, como uma torre de vigia. Darwin cita Sir S. Baker observando que é 

devido a esta causa que nenhum animal é mais difícil de caçar do que a girafa. Além 

disso, a girafa também usa o longo pescoço como meio de ataque e defesa sacudindo 

violentamente sua cabeça armada de cotos de chifres. Darwin observa que a 

preservação de cada espécie raramente pode ser determinada apenas por uma 

vantagem, mas pela união de todas as grandes e pequenas vantagens.90 

Darwin considerou a segunda objeção de Mivart: 

Se a seleção natural for tão potente, e se o pastar alto for de grande 
vantagem, por que nenhum outro quadrúpede de cascos adquiriu um pescoço 
longo e uma altura elevada, além da girafa, e, num grau menor, o camelo, o 

                                            
88 Charles Darwin, Origin of species, 6a. ed., p. 277. 

89 Ibid, p. 278. 

90 Ibid, p. 278-279. 
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guanaco, e a macrauquênia? Por que nenhum membro do grupo adquiriu uma 
tromba longa?”91 

 

Darwin respondeu a essa objeção de Mivart explicando que, em relação à África 

do Sul, que foi habitada inicialmente por numerosos bandos de girafa, a resposta não é 

difícil, e poderia ser dada melhor através de uma ilustração:  

 

Em qualquer pradaria na Inglaterra na qual crescem árvores, nós 
observamos os ramos inferiores podados ou nivelados a um nível exato pela 
pastagem de cavalos ou gado; e qual vantagem seria, por exemplo, para as 
ovelhas, se mantidas ali, a adquirirem pescoços levemente mais longos? Em 
cada distrito algum tipo de animal, quase que certamente, será capaz de pastar 
mais alto do que os outros [animais]; e é quase que igualmente certo que este 
tipo [de animal] sozinho poderia ter o seu pescoço alongado para este propósito 
através da seleção natural e dos efeitos do uso aumentado. Na África do Sul a 
competição pela pastagem nos galhos mais altos das acácias e outras árvores 
deve ser entre as girafas, e não com os outros animais ungulados.92  

 

Naquilo que diz respeito à razão pela qual em outras regiões do mundo vários 

animais pertencendo a esta mesma ordem não adquiriram nem um pescoço alongado 

e nem uma tromba, Darwin comentou que era absurdo esperar uma resposta distinta 

para uma questão como: Por que algum evento na história da humanidade não 

ocorreu em um país enquanto ocorreu em outro porque se ignorava as condições que 

determinam os números e o limite de variação de cada espécie, e nem se podia 

conjecturar quais mudanças de estrutura seriam favoráveis para o seu aumento em 

algum outro país.93 Ele comentou:  

 

Nós podemos, contudo, ver de um modo geral que várias causas podem 
ter interferido com o desenvolvimento de um pescoço longo ou de uma tromba. 
Para alcançar a folhagem numa altura considerável (sem subir, para o que os 

                                            
91 Charles Darwin, Origin of species, 6a. ed., p. 279. 

92 Ibid, p. 279. 

93 Ibid, p. 279-280. 
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animais com cascos são singularmente mal construídos) implica grandemente 
em aumento de volume de corpo; e nós sabemos que algumas áreas suportam 
singularmente poucos quadrúpedes grandes, a América do Sul, por exemplo, 
embora seja [de vegetação] tão luxuriante; enquanto que a África do Sul abunda 
com eles em grau incomparável.  

Por que isso deve ser assim, nós não sabemos; nem por que os últimos 
períodos do Terciário deveriam ter sido muito mais favorável para a existência 
deles do que o tempo presente. Quaisquer que possam ter sido as causas, nós 
podemos observar que certos distritos e períodos de tempo teriam sido mais 
favoráveis do que outros para o desenvolvimento de quadrúpede tão grande 
como a girafa.94  

 

Darwin então se referiu ao princípio da correlação de partes, ou seja, quando o 

animal adquire alguma estrutura especial e grandemente desenvolvida, suas outras 

partes devem ser modificadas e co-adaptadas. Entretanto, o fato de cada parte do 

corpo poder variar levemente, não significa que as outras partes a ela relacionadas 

devam variar na direção certa e no grau exigido. Com relação às espécies de animais 

não domesticados sabia-se que suas as partes variavam de modo e grau diferentes; 

sendo que algumas espécies eram mais variáveis que as outras. Além disso, mesmo 

que as variações adequadas surgissem não se podia concluir que a seleção natural 

seria capaz de agir sobre elas, e produzir uma estrutura que seria aparentemente 

benéfica para a espécie.95 

Por exemplo, se o número de indivíduos [animais] existentes numa região fosse 

determinado principalmente através da destruição por bestas de rapina,— por parasitas 

externos ou interno, etc.,— como freqüentemente parece ser o caso, então a seleção 

natural será capaz fazer pouco, ou será grandemente retardada na modificação de 

qualquer estrutura particular para a obtenção de alimento.96  

Por último, Darwin destacou ser a seleção natural um processo lento, e que as 

mesmas condições favoráveis devem durar muito a fim de que qualquer efeito marcado 

                                            
94 Charles Darwin, Origin of species, 6a. ed., p. 280. 

95 Ibid, p. 280. 

96 Ibid, p. 280-281. 
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deva assim ser produzido e que, exceto por designar tais razões gerais e vagas, não 

seria possível explicar por que em muitos lugares do mundo quadrúpedes de cascos 

não adquiriram pescoços muito alongados ou outros meios de pastar nos galhos mais 

altos das árvores.97  

  

2.4 As versões da comunidade científica da época  

Na elaboração desta dissertação levantamos o envolvimento de possíveis outros 

atores nesta controvérsia, e encontramos entre os pares de Mivart e Darwin tão-

somente as resenhas de Chauncey Wright98 e Thomas Huxley99. Pelas características 

do recorte histórico e da estrutura desta dissertação, onde Darwin e Mivart são os 

atores principais, ficamos limitados na exposição dos pontos abordados por Wright e 

Huxley que dizem respeito somente ao que foi discutido pelos nossos autores Mivart e 

Darwin. 

 

2.4.1 A resenha de Chauncey Wright  

Na sua resenha, Chauncey Wright denunciou Mivart como tendo distorcido as 

palavras de Darwin, omitindo-as, e manteve a posição da seleção natural ser a vera 

causa da evolução orgânica. A resenha de Wright apoiou Darwin em bases filosóficas, e 

que Mivart não tinha entendido os problemas abordados no Origin of species. Contudo, 

fica difícil entender a razão por que Darwin ficou tão impressionado com esta resenha, 

se Wright assim afirmou: 

 
                                            
97 Charles Darwin, Origin of species, 6a. ed., p. 281. 

98 Chauncey Wright, “The Genesis of species”, in The North American Review (July 1871), 113:63-103. 

Publicado por Darwin com o título Darwinism: being an examination of Mr. St. George Mivart’s Genesis of 

species, como um panfleto barato. Reproduzido na íntegra no livro Darwin and his critics, de David L. 

Hull, p. 384-408. Wright foi um filósofo e matemático americano. 

99 Thomas H. Huxley, “Mr. Darwin’s critics”, in Contemporary Review, vol. 18, November 1871, p. 443-

476. 



 
 

Fonte: © The American Philosophical Society – Uso autorizado 
Fig. 2.2 – Chauncey Wright (1830-1875)– Circa 1870 
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À primeira vista pareceria que o Sr. Darwin ganhou uma vitória, não para 
si, mas para Lamarck. A transmutação, pareceria, tem sido aceita, mas a Seleção 
Natural, a sua explicação, ainda é rejeitada por muitos convertidos à teoria geral, 
ambas em bases religiosas e científicas.100 

 

Há outro comentário feito por Wright sobre o Genesis of species de Mivart: “a 

crítica geral mais efetiva da Teoria da Seleção Natural que já apareceu”. De acordo com 

David Hull, considerando-se o fato que Darwin patrocinou a publicação da resenha de 

Wright como “panfleto barato” para refutar Mivart, ele teria endossado também os juízos 

de Wright sobre as críticas feitas por Mivart e sobre o valor do Genesis of species.101  

Wright deixou bem claro nesta resenha que considerava o método científico 

neutro metafísica e eticamente, e investiu contra o que chamou de “Darwinismo alemão” 

de Ernst Haeckel, Herbert Spencer e John Fiske (sendo esses dois últimos ingleses) e, 

como Thomas Huxley, atacou a influência teológica influenciando as objeções de 

Mivart. A primeira parte da resenha lidou com aspectos epistemológicos como o papel 

das hipóteses em ciência, a noção de acidente e acaso, e o papel causal dessas 

“abstrações” (gravidade e polaridade). Ele não abordou as opiniões de Darwin e Mivart 

sobre a amplitude e a freqüência da variação. Darwin acreditava em leves, pequenas, e 

numerosas diferenças. Mivart acreditava também em grandes e abruptas mudanças 

ocorrendo infreqüentemente.  

 

2.4.2 A resenha de Thomas Huxley 

Na sua resenha “Mr. Darwin’s critics”,102 Huxley resenhou o Genesis of species 

(2ª. edição de 1871) de Mivart, o Contributions to the theory of natural selection (1870) 

de Alfred Russel Wallace, e The descent of man (Julho de 1871) de Darwin. O que 

                                            
100 Chauncey Wright, “The Genesis of species”, in The North American Review (July 1871), 113:63-103, 

David L. Hull, Darwin and his critics, p. 386. 

101 Chauncey Wright, “The Genesis of species”, in The North American Review (July 1871), 113:63-103, 

David L. Hull, Darwin and his critics, p. 5. Hull, op. cit., p. 386. 

102 Thomas H. Huxley, “Mr. Darwin’s critics”, The Contemporary Review, vol. 18, Novembro de 1871. 
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chama a atenção no título da resenha de Huxley, é que ele nomeou Wallace, co-

descobridor da seleção natural, como um dos críticos de Darwin. Entretanto, havia 

razão para isso: Wallace discordava de Darwin em alguns pontos referentes à ação da 

seleção natural bem como em relação a outros pressupostos do processo evolutivo. 103 

Huxley concentrou quase a metade de suas críticas à subjetividade religiosa de 

Mivart, e ao uso errôneo de uma autoridade teológica católica, Suarez, tentando 

demonstrar a suposta harmonia entre a posição da Igreja Católica e a evolução. Huxley 

ignorou quase que completamente as questões científicas levantadas por Mivart, que 

respondeu essas críticas da resenha de Huxley através do artigo “Evolution and its 

consequences: a reply to Professor Huxley” publicado no The Contemporary Review, 

vol. XIX, 168-197, de 1872.  

 

2.5 As reações de atuais historiadores e filósofos de ciência 

 

Durante a elaboração desta dissertação no levantamento feito na base de dados 

da Isis ficou constatado que, apesar da importância da controvérsia entre Mivart e 

Darwin para a compreensão da história da teoria da evolução, ela foi pouco abordada 

pelos atuais historiadores e filósofos de ciência. Neste capítulo sobre a seleção natural 

explicar o pescoço da girafa, nos capítulos sobre os olhos dos peixes achatados e a 

barbatana da baleia, assim como fizemos sobre a reação da comunidade científica do 

tempo de Mivart e Darwin, somente descreveremos as versões desses autores se eles 

assim o fizeram.  

 

2.5.1 A interpretação de Jacob W. Gruber 

 

                                            
103 Ver a respeito em Viviane Arruda do Carmo, Concepções evolutivas de Charles Darwin no Origin of 
species e Alfred Russel Wallace em Darwinism: um estudo comparativo.  



 

 
Fonte: Elliott & Fry – Uso livre 

Fig. 2.3 – Thomas H. Huxley (1825-1895) 
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Gruber é autor da única biografia104 até aqui existente de Mivart. Gruber relaciona 

a questão da incapacidade da seleção natural explicar os estágios incipientes das 

estruturas úteis como sendo a primeira categoria das objeções científicas de Mivart, 

mas não aborda especificamente o caso do pescoço da girafa.  

Gruber afirma que Mivart aceitava o argumento darwiniano das estruturas 

vantajosas terem sido construídas gradualmente através da seleção natural, mas que 

Mivart perguntou como que o desvio “infinitesimal” original da norma pré-adaptiva [a 

protogirafa nesta objeção] foi selecionado, particularmente nos casos em que nada, a 

não ser a variação já altamente elaborada, é vantajosa, pois explicar as estruturas 

incipientes exigia força dirigente prevendo o desenvolvimento do órgão completo, ou em 

falhando isso, uma mudança súbita numa única tentativa produziu um órgão útil 

plenamente organizado.105 

Para Gruber, qualquer teoria de evolução orgânica, inclusive a darwiniana, 

aplica-se tão-somente a um problema em biologia: explicar a origem das espécies seja 

qual for a definição do termo espécie. A teoria de evolução orgânica de Darwin afirma 

que as espécies surgiram, surgem e surgirão através de mudanças dos descendentes 

modificados de algumas espécies antecessoras. Segundo Gruber, uma teoria de 

evolução orgânica será razoavelmente completa se contiver não somente o princípio 

filosófico de mudança com modificação através de descendência como pressuposição, 

mas deve sugerir também o mecanismo através do qual essa mudança ocorre, e 

quanto mais universalmente aplicável for aquele mecanismo aos fatos de observação, 

mais universal será a teoria.106  

Gruber destaca que a idéia de evolução, como princípio filosófico, tem uma longa 

história – remontando aos primeiros filósofos gregos, foi fator de disputa intelectual no 

século XVIII, que foi Darwin quem relacionou como processo universal todo o processo 

da evolução à observável interação do organismo e do ambiente através da sua 
                                            
104 Jacob W. Gruber, A conscience in conflict: The life of St. George Jackson Mivart, p. 53-58. Ele também 

escreveu o pequeno artigo biográfico sobre Mivart no Dictionary of Scientific Biography, vol. 9, p. 428-429 

105 Gruber, op. cit., p. 53. 

106 Ibid, p. 56-57. 
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aceitação do princípio da seleção natural como o mecanismo principal da evolução, 

mesmo que não o único. A direção divina, vontades vitalistas, fatores não-físicos de 

todos os tipos foram assim excluídos como fatores explicativos e o seu lugar foi tomado 

pelo ambiente no qual e através do qual cada organismo, individualmente e como 

populações, mantém a existência.107 

Gruber faz uma longa citação de Darwin sobre a necessidade de se levar em 

conta o efeito do ambiente na produção de mudança evolutiva e/ou de originar 

espécies: há um número incontável de peculiaridades nas produções domésticas e um 

número menor de variedade na natureza; e quão forte é o princípio hereditário. Além 

disso, devem ser consideradas as inter-relações infinitamente complexas de todos os 

seres orgânicos, suas condições físicas de vida; quais diversidades de estruturas 

variadas infinitamente podem ser úteis a cada ser sob as condições mutantes da vida.108  

Para consolidar o argumento de Darwin acima, Gruber cita a definição de 

seleção natural feita por ele:  

Pode ser então pensado improvável, considerando-se que as variações 
úteis ao homem têm ocorrido indubitavelmente, que outras variações úteis de 
algum modo para cada ser na grande e complexa batalha da vida, devam 
algumas vezes ocorrer no curso de milhares de gerações? Se tais variações 
ocorrem, nós podemos duvidar (lembrando que muito mais indivíduos nascem 
que podem possivelmente sobreviver) que os indivíduos tendo qualquer 
vantagem, mínima que seja, sobre os demais, teriam a melhor chance de 
sobreviver e de reproduzir o seu tipo? Por outro lado, nós podemos ter certeza 
de que qualquer variação nociva, por menor que seja, seria rigorosamente 
destruída. Esta preservação de variações favoráveis, e a destruição de variações 
nocivas eu chamo de Seleção Natural.109 

 

Contudo, sobre as variações que seriam responsáveis pela construção das 

novas espécies, Gruber destaca que Darwin somente pôde dizer o estado de 

conhecimento biológico do seu tempo:  

                                            
107 Jacob W. Gruber, A conscience in conflict: The life of St. George Jackson Mivart, p. 57. 

108 Charles Darwin, Origin of species, p. 130-131, apud Gruber, A conscience in conflict: the life of St. 

George Jackson Mivart, p. 57-58. 

109 Gruber, op. cit., p. 57-58. 



 39 

 

A nossa ignorância das leis de variação é profunda. Mesmo em um caso 
em cem nós não temos a pretensão de atribuir qualquer razão por que esta ou 
aquela parte difere, mais ou menos, da mesma parte nos ancestrais.110  

 

 

Apesar desta ignorância das causas da variação, Gruber afirma a existência da 

seleção natural de Darwin como um mecanismo válido para explicar o processo 

evolucionário; mas somente em um nível de explicação. Para um sistema completo de 

evolução explicando todos os fenômenos pertinentes, como explicação de nível único, 

embora operacionalmente válido em termos dos dados abrangentes, a teoria da 

evolução por meio da seleção natural de Darwin é insuficiente. Alguém como Mivart 

pode inquirir abaixo do nível de variação das espécies e perguntar: “Uma vez que as 

variações individuais dentro das espécies são pré-requisitos para a variação das 

espécies, quais são as causas ou princípios envolvidos pelos quais elas podem ser 

explicadas?”111  

Segundo Gruber, Mivart divergiu dos seus antigos colegas neste ponto. Ele não 

podia ficar contente com a solução do nível único de variação das espécies; e, portanto, 

como freqüentemente afirmou, não podia considerar a seleção natural como a origem 

das espécies, embora a reconhecesse como um princípio significante, talvez o único 

princípio, operante na formação das espécies desde que variações intra-específicas 

fossem presumidas.112  

 

Gruber menciona que o Genesis of species foi aclamado pela imprensa católica 

britânica, e que teve resenhas “geralmente favoráveis” em publicações populares como 

(The Saturday Review), e científicas (British Medical Journal e a Nature) cujo “ponto de 

                                            
110 Charles Darwin, Origin of species, p. 69, apud Jacob W. Gruber, A conscience in conflict: the life of St. 

George Jackson Mivart,, p. 58. 

111 Gruber, op. cit., p. 58. 

112 Ibid, p. 58-59. 
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vista era secular em vez de religioso”. Dessas resenhas, Gruber deu maior destaque à 

que foi escrita por Alfred W. Bennett, e publicada na revista Nature que considerou 

valioso o livro de Mivart.113 

 

2.5.2 A interpretação de Soren Lövtrup 

 

Segundo Lövtrup114, Darwin e seus amigos ficaram preocupados porque o livro 

de Mivart enfatizava a suspeita já entretida pela opinião pública quanto à validade geral 

da teoria da seleção natural, a reação de Darwin, a sua subjetividade sobre as objeções 

de Mivart revelada na correspondência para Wallace (convidado indiretamente por 

Darwin115 a respondê-las, mas Wallace não aceitou), Chauncey Wright, Hooker, e 

Huxley, e finalmente o enfrentamento da crítica por Darwin.116  

Lövtrup considera que o estilo de argumentação de Darwin não corresponde com 

o objetivo proposto pelo livro de Mivart: o de refutar o darwinismo117 (a teoria da 

evolução tendo a seleção natural sendo exclusivamente a causa evolutiva suficiente 

                                            
113 Alfred W. Bennet, “Review of The Genesis of species”, in Nature, III (1871), 270-273, 2 de fevereiro de 

1871, apud Jacob W. Gruber, A conscience in conflict: the life of St. George Jackson Mivart, p. 74-75, n.9. 

114 Soren Lövtrup, Darwinism: The refutation of a myth, p. 250-253. 

115 Francis Darwin, The Letters and Life of Charles Darwin, Vol. 3, p. 145, carta para Alfred Russel 

Wallace, datada 9 de julho de 1871. <http://www.darwin-online.org.uk>. Acessado em 01/06/2008. 

116 Lövtrup, op. cit., p. 250 

117 Apesar de Darwin ter deixado claro que a seleção natural era o mais importante, mas não o exclusivo 

meio de modificação, Mivart insistiu em rotular a teoria da evolução darwiniana como sendo a “Seleção 

Natural”. Isso talvez se deva ao fato de Darwin enfatizar no Origin of species o papel da seleção natural 

em detrimento dos demais mecanismos evolutivos. O título completo da magnum opus de Darwin  

também passa essa idéia: On the origin of species by means of natural selection or the preservation of 

favored species in the struggle for life.  
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para explicar a origem das espécies). Além disso, Lövtrup destaca que Mivart não 

levantou todas as objeções contra Darwin, mas tão-somente as mais sérias.118  

Segundo Lövtrup, os detalhes destacados por Darwin na discussão sobre a 

girafa na 6ª. edição do Origin of species quanto aos seus hábitos e em suas estruturas 

as “girafas nascentes” já eram girafas. Se as girafas mais altas deixariam descendência 

é muito questionável, pois entre as girafas “menos favorecidas” no que diz respeito à 

“altura elevada” são as fêmeas e, é claro, as girafas jovens.119 A lógica do argumento de 

Lövtrup é que sem as girafas fêmeas a espécie não teria como continuar existindo.  

Sobre a explicação dada por Darwin para a evolução das girafas, Lövtrup levanta 

algumas questões: durante os períodos de privação de alimentos, basta ter uma 

tendência para variar na direção benéfica? A girafa evolui somente durante os períodos 

de privação de alimentos? A girafa evolui na direção oposta quando há abundância de 

alimentos? Contudo, Lövtrup destaca que um corpo maior pode ou não resultar numa 

relativa melhora na obtenção de alimento durante um período de privação, e que 

certamente tem outras vantagens.120  

 

2.5.4 A interpretação de Christopher Olaf Blum 

No capítulo 4 de sua tese de doutoramento intitulada St George Mivart: Catholic 

natural philosopher (1996) 121, Blum cita Mivart mencionando o compromisso teórico de 

Darwin com o gradualismo porque sua teoria de evolução orgânica dependia das 

variações individualmente pequenas e imperceptíveis para explicar a força ou poder 

que promovia a mudança evolutiva. Segundo Blum, Mivart ataca esta premissa 

                                            
118 Soren Lövtrup, Darwinism: The refutation of a myth, p. 251. 

119 Lövtrup, op. cit. p. 252. 

120 Ibid, p. 252. 

121 Christopher Olaf Blum, St George Mivart: Catholic natural philosopher, p. 193-195. 
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gradualista sobre a qual todo o sistema de Darwin foi construído, argumentando que as 

variações pequenas não eram suficientes para explicar uma mudança específica.122 

Blum destaca o argumento de Mivart usado contra Darwin: o exemplo clássico de 

Lamarck sobre o pescoço da girafa, que o nosso autor explicou em termos de seleção 

natural, e em seguida tentou refutá-los. Pela teoria da seleção natural, a causa da 

mudança no tamanho do pescoço da girafa foi a pressão seletiva provocada pela seca. 

Durante uma seca severa, a forragem sobre ou perto do chão é consumida 

rapidamente, deixando apenas aqueles animais com pescoços longos capazes de 

alcançar as folhas no alto das árvores.  

Um número maior dessas protogirafas de pescoços alongados sobrevive à seca 

do que os parentes de pescoços curtos, e após a seca, esta nova proporção de 

protogirafas de pescoços longos e curtos será replicada pela reprodução. Em anos 

subseqüentes de seca, os animais com os pescoços mais alongados irão continuar 

sobrevivendo desproporcionalmente. Dando-se tempo suficiente, as protogirafas com 

pescoços curtos terão desaparecido, bem como aquelas com pescoços alongados 

intermediários, deixando somente uma população de formas animais com um pescoço 

longo: a girafa.123 

Blum descreve as três objeções levantadas por Mivart para esta explicação:  

 

1. O argumento prova demais, pois alguém esperaria outras formas africanas 
mamíferas que pastam terem desenvolvido também pescoços longos, mas a 
girafa é tão-somente a forma animal assim configurada. 

 

2. A fim de ser fisiologicamente possível, o alongamento do pescoço e das 
pernas deve ser acompanhado de um aumento proporcional de tamanho e força 
do osso e do músculo por todo o corpo. Essas modificações exigiriam que a 
protogirafa de pescoço alongado encontrasse mais alimento do que o sei parente 
de pescoço mais curto, e seria “muito problemático se as desvantagens então 
surgidas não contrabalançariam mais as vantagens em tempos de escassez.  

                                            
122 Christopher Olaf Blum, St George Mivart: Catholic natural philosopher, p. 193. 

123 Ibid, p. 194. 
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3. A correlação da variação. Um pescoço mais longo exige um corpo mais forte e 
robusto a fim de ter uma chance de ser uma variação útil. Contudo, se o pescoço 
alongado não for correlacionado com um corpo mais robusto por alguma causa 
interna governando a variação, então é bem provável, de acordo com a noção de 
Darwin de variação sem direção, que alguns animais com um pescoço maior 
teriam um corpo mais fraco, enquanto outros com corpos mais fortes teriam um 
pescoço menor. Se a variação oscilasse de tal maneira em torno de uma 
condição ótima, um período muito maior de tempo e muito mais secas devem ser 
pressupostas a fim de produzir gerações suficientes de protogirafas com 
pescoços mais longos e corpos mais fortes, e vasto quanto possa ter sido o 
tempo em que o processo de evolução continuou, ele, apesar de tudo, não é 
infinito.124 

 

Blum salienta que Mivart com este exemplo apontou para o cerne do problema 

de todas as explicações evolucionárias: elas são de caráter heurístico históricas, e na 

ausência de fósseis adequados, não há evidência para se demonstrar como a girafa 

verdadeiramente passou a ter um longo pescoço. Para Blum, o raciocínio de Darwin é 

irredutivelmente hipotético: como que nós sabemos que as protogirafas tiveram as 

variações corretas de pescoços mais longos com corpos mais fortes? A resposta 

porque nós hoje temos girafas não satisfaz a Blum. Para ele, este tipo de raciocínio por 

necessidade hipotética somente é convincente quando for acompanhado de 

observações.125  

Blum argumenta que as sementes de bordo126 têm em si o potencial de se 

tornarem árvores de bordo, muito embora a vasta maioria delas nunca se torne em 

árvores, porque existe um processo visível: semente, brotação, árvore tenra, árvore 

adulta, semente, etc. Para Blum, um relato histórico da origem do pescoço alongado da 

girafa envolveu dificuldades muito maiores, e foi vulnerável a uma resposta cética como 

                                            
124 Christopher Olaf Blum, St George Mivart: Catholic natural philosopher, p. 194. 

125 Ibid, p. 195. 

126 Acer saccharinum, árvore acerácea nativa na América do Norte. Ela tem uma seiva rica em açúcar, 

que pode ser extraída; a madeira é empregada largamente em marcenaria.  
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a de Mivart. Se há numerosas dificuldades com a história de Darwin de como surgiu o 

pescoço da girafa, Blum pergunta, por que deveria ser crida?127 

 

2.5.5 A interpretação de Stephen Jay Gould 

Segundo Gould128, as críticas mais importantes contra o estilo de evolução de 

Darwin por continuidade gradualista foram diversas, e são melhor representadas pelo 

argumento de Mivart sobre a inviabilidade do estágios incipientes de estruturas úteis. 

Essas críticas defendiam que as passagens graduais imperceptíveis entre ancestrais 

putativos e descendentes não podiam sequer ser conceituados, muito menos 

documentados. Para Gould, as críticas mais importantes são:  

 

(1) Os primeiros estágios (quando rudimentares) não podiam fornecer vantagem 
adaptiva, não importa quão útil seja o produto final; 

 

(2) As principais mudanças funcionais não podem ocorrer porque os estágios 
intermediários cairiam numa terra do nunca de inviabilidade, com a função 
original (e essencial) perdida, e a nova operação ainda não estabelecida.129 

 

Embora Gould não tenha considerado como poderia ter surgido o pescoço da 

girafa, ele afirma que Darwin deu uma resposta dupla para esses argumentos. Aqui nós 

iremos considerar somente um aspecto. Darwin apresentou argumentos teóricos para a 

conceituação, até a probabilidade dos primeiros estágios em supostos casos de 

impossibilidade. Ele argumentou que os primeiros estágios, pequenos demais para 

funcionarem no seu modo eventual poderiam ter realizado funções diferentes logo no 

começo, e foram co-optados mais tarde para outro estilo de vida. Darwin justificou 

                                            
127 Christopher Olaf Blum, St George Mivart: Catholic natural philosopher, p. 195. 

128 Stephen Jay Gould, The structure of evolutionary theory, p. 1218-1219 e 1222-1224. 

129 Ibid, p. 107. 
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assim este argumento: “Na consideração de transições de órgãos é tão importante ter 

em mente a probabilidade de conversão de uma função para outra”.130  

Sobre a inviabilidade dos estágios intermediários, Gould menciona Darwin 

invocando o princípio importante da redundância como norma para as estruturas e 

funções orgânicas: as funções mais importantes podem ser realizadas por mais de um 

órgão; e a maioria dos órgãos funciona em mais de uma maneira. Segundo Gould, ao 

reunir estes dois aspectos de redundância, Darwin pode mostrar que as transições num 

só órgão podem ser facilmente concebidas: um órgão não inventa uma nova função, 

mas geralmente intensifica e especializa um uso previamente menos importante 

enquanto realiza uma antiga operação primária. Esta função previamente principal pode 

então ser perdida porque outros órgãos realizam o mesmo trabalho necessário.131  

Gould salienta que o argumento de Darwin como a chave da viabilidade dos 

estágios intermediários, apesar de o autor de Down ter usado um exemplo de transição 

evolutiva de modo errado (ex.: a aparente evolução dos pulmões a partir de bexigas 

natatórias, que Gould afirma ser ao contrário)132, o argumento de Darwin permanece 

correto e importante no estabelecimento da capacidade da seleção natural explicar os 

estágios incipientes de estruturas úteis.133 

Gould afirma que a crítica de Mivart intitulada “A incompetência da ‘seleção 

natural’ explicar os estágios incipientes de estruturas úteis” persiste virtualmente como 

sendo sua única contribuição comumente reconhecida como legado para a história do 

pensamento evolutivo.134 

 

                                            
130 Charles Darwin, Origin of species, 1ª. ed., p. 191, apud Gould, op. cit., p. 107. 

131 Stephen Jay Gould, The structure of evolutionary theory, p. 107 

132 Darwin, op. cit., 1ª. ed., p. 204-205, apud Gould, op. cit, p. 108. 

133 Gould, op. cit., p. 107-108. Ressaltamos aqui a dissonância na avaliação histórica de Gould: julgar 

pelo conhecimento do presente um aspecto evolutivo desconhecido na época de Darwin.  

134 Ibid, p. 1220.  
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2.5.6 A interpretação de Anna Carolina K. P. Regner135  

 

Sobre a origem e desenvolvimento do pescoço da girafa, Regner classificou a 

objeção de Mivart como sendo uma dificuldade específica associada às objeções 

gerais136, e resumiu o argumento de Mivart em duas perguntas:  

 

1. Se o longo pescoço resultou da seleção natural da clara vantagem de se 
alimentar de folhagens mais altas, por que outras espécies similares à girafa não 
sofreram a mesma modificação?  

 

2. Não seriam desvantajosas outras modificações de estrutura, como um volume 
de corpo maior requerido pelo longo pescoço?137 

 

Quanto às objeções gerais feitas por Mivart, Regner destaca que elas já haviam 

sido tratadas por Darwin nas edições anteriores do Origin of species. Por exemplo, 

Darwin já tratara da objeção da seleção natural ser incompetente para explicar os 

estágios incipientes de estruturas úteis no capítulo VI da 5ª. edição, e se tornou um dos 

focos do capítulo VII da 6ª. edição de 1872. Segundo Regner, a objeção de Mivart 

sobre o pescoço da girafa diz respeito ao gradualismo darwiniano.138 

No tocante às dificuldades específicas levantadas por Mivart, Regner afirma que 

Darwin expõe novamente seus princípios e condições teóricas, tomando sua resposta à 

objeção como um caso reforçando o esclarecimento da ação da seleção natural, 

conjugada a outros fatores, e de sua bem sucedida aplicação explicativa.139 

                                            
135 Anna Carolina K. P. Regner, A polêmica Mivart versus Darwin: uma lição em refutar objeções.  

136 Ibid, p. 65 e 67 

137 Ibid, p. 67. 

138 Ibid, p. 73. 

139 Ibid, p. 75 
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Sobre a formação do pescoço da girafa, Regner salienta que Darwin usou suas 

estratégias argumentativas retomando o argumento geral da ação da seleção natural, 

além de apelar para o poder explicativo da teoria em si. Segundo Regner, Darwin 

assinalou que a aquisição de determinadas estruturas orgânicas depende de algumas 

espécies serem mais variáveis do que outras e, além disso, outras condições devem 

ser satisfeitas: co-adaptação das diversas partes do organismo; a variabilidade das 

partes necessárias “na direção certa e no grau requerido”; manutenção de condições 

externas favoráveis à ação da Seleção Natural e a concorrência de leis do crescimento 

e hábitos da vida.140 

Regner destaca o fato de existir um grande número de girafas na África do Sul é 

indicação de que as condições foram favoráveis às formas animais com pescoços 

longos naquela região, e que os maiores antílopes do mundo também lá habitam e 

pode-se se pensar que gradações intermediárias existiram, sujeitas, como agora, a 

secas severas. Certamente ser capaz de pastar folhagens mais altas, não alcançadas 

por outros quadrúpedes da região foi vantajoso à nascente girafa, bem como seu largo 

peito servia de proteção e o longo pescoço, conforme sugerido por Chauncey Wright 

(1830-1875)141 como uma torre de vigia, além de lhe servir para defesa e ataque. E por 

que outros quadrúpedes com cascos não adquiriram as vantagens que foram 

adquiridas pela girafa?142 Para esta pergunta, Regner responde citando Darwin:  

 

[...] em qualquer distrito [da Inglaterra], algum tipo de animal quase 
certamente será capaz de pastar mais alto que os outros; e é quase igualmente 
certo que apenas esse tipo terá seu pescoço alongado para esse propósito, 

                                            
140 Anna Carolina K. P. Regner, A polêmica Mivart versus Darwin: uma lição em refutar objeções, p. 76. 

141 Chauncey Wright, filósofo e matemático americano, participou nesta controvérsia com uma resenha do 

livro Genesis of species publicada no North American Review, julho de 1871, e publicada por Darwin 

como panfleto de baixo custo (“a shilling pamphlet”) para replicar as objeções de Mivart. Em carta para 

Wallace, de 9 de julho de 1871, Darwin declinou suas reservas sobre a resenha de Wright: não muito 

bem escrita e revelava falta de conhecimento sobre o assunto. Vide Francis Darwin, The Life and Letters 

of Charles Darwin, Vol. 3, p. 145. 

142 Regner, op. cit., p. 77. 
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através da seleção e dos efeitos do uso crescente. Na África do Sul a 
competição [...] deve ter sido entre girafas e não com outros animais 
ungulados.143 

 

Com relação a outras partes do mundo, Darwin respondeu que a questão não 

pode ser claramente respondida; mas é tão irrazoável esperar uma resposta a tal 

questão, como à questão de por que algum evento da história humana não ocorreu em 

um lugar, enquanto ocorreu em outro.144 Neste sentido nós somos ignorantes a respeito 

das condições que determinam o número e a distribuição de cada espécie, mas 

podemos ver, de um modo geral, que várias causas interferiram.145 

Regner salienta que ao tratar dessa dificuldade levantada por Mivart, Darwin 

demarca o que é ou não é razoável perguntar, e que o tratamento explicativo do caso 

do pescoço da girafa serve para enfatizar que certos intentos explicativos devem se 

limitar a causas gerais.146 

 

2.6 Algumas considerações 

 

 Uma leitura do Origin of species e do Genesis of species revela que Darwin e 

Mivart aceitavam a transformação das espécies e a seleção natural como mecanismo 

                                            
143 Charles Darwin, Origin of species, 6ª. ed., 1875, p. 178-179, apud Anna Carolina K. P. Regner, A 

polêmica Mivart versus Darwin: uma lição em refutar objeções, p. 77. Tradução daquela autora.  

144 Darwin, op. cit, 179, apud Regner op. cit., p. 77.  

145 Regner, op. cit., p. 77. 

146 Ibid, p. 77. Contra Regner, Darwin não demarcou o que é ou não é razoável perguntar, mas afirmou: 

“Pois eu estou bem ciente do fato de existirem neste volume poucos pontos de vista discutidos sobre os 

quais não possam ser aduzidos fatos, freqüente e aparentemente levando a conclusões diametramente 

opostas àquelas a que cheguei. Um resultado imparcial somente pode ser obtido através do exame e 

confronto dos fatos e argumentos dos dois lados de cada questão; e isto é difícil de ser feito aqui.”, Origin 

of species, Introdução, 6ª. ed., p. 19.  
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evolutivo. Para Darwin, a transformação das espécies era um processo efetuado lenta e 

gradualmente: 

[...] principalmente através da seleção natural de numerosas, leves, 
favoráveis variações; ajudada de uma maneira importante pelos efeitos herdados 
do uso e desuso das partes; e de uma maneira insignificante, isto é, em relação 
às estruturas adaptivas, se passadas ou presentes, pela ação direta de 
condições externas, e pelas variações que parecem para nós, em nossa 
ignorância, surgirem espontaneamente.147 [Ênfase adicionada] 

 

Mivart também aceitava a transformação das espécies, mas discordava da 

eficiência dos mecanismos evolutivos gradualistas propostos por Darwin no caso das 

estruturas ou órgãos incipientes. Especialmente da “Seleção Natural”. Como Huxley148, 

mas diferindo deste, Mivart argumentava que a evolução das espécies se dava per 

saltum através de um processo dirigido “por uma força interna [inata que] preside as 

ações de cada parte de cada indivíduo, e de cada organismo como uma unidade”.149 

Na natureza a girafa nasce com um pescoço alongado funcional. Supor que a 

girafa obteve este pescoço ao longo do tempo somente através das variações de 

vantagem seletiva e do uso e desuso desta parte anatômica, e que esta capacidade foi 

incorporada nas gerações subseqüentes de girafas através da herança de 

características adquiridas, sem considerar as demais pré-adaptações necessárias, 

parece não ser suficiente para explicar a origem e o desenvolvimento deste órgão 

complexo.  

O argumento de Darwin de que a seleção natural favorece e desfavorece certas 

modificações fica enfraquecido pela pergunta: qual é a origem destas modificações 

exatamente adaptadas? Esta origem se dá por acaso ou por demanda? O 

conhecimento científico no tempo de Mivart e Darwin desconhecia a origem das 
                                            
147 Charles Darwin, Genesis of species, 6ª. ed., p. 636-637. Ênfase nossa para destacar os vários 

processos não seletivos incorporados por Darwin na estrutura de sua teoria da evolução ao longo das 

edições revistas. 

148 Mario A. di Gregório, T. H. Huxley’s place in natural science, p. 65-67. Mivart cita a posição 

saltacionista de Huxley exarada no seu livro Lay sermons, p. 342. Vide Genesis of species, p. 246. 

149 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 255. 
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variações e não podia demonstrar como se dava a herança das características 

adquiridas e nem tampouco demonstrar que elas surgem por acaso. Que as variações 

surgem e são favorecidas pela seleção era ponto pacífico, mas como elas surgiam era 

desconhecido daquela comunidade científica. A origem das modificações complexas 

permaneceu misteriosa tanto para Darwin quanto para Mivart. 

Imaginar que a protogirafa ao esticar repetidamente seu pescoço para alcançar o 

alimento nos galhos altos das árvores, e que este uso freqüente deu origem ao pescoço 

alongado é teoricamente plausível, mas teria ocorrido realmente dessa maneira? Na 

natureza, as girafas fêmeas e os seus filhotes estariam em desvantagem seletiva, pois 

as girafas fêmeas têm um pescoço, 30 cm em média, menor do que o pescoço dos 

machos. Não tendo sido privilegiadas pela seleção natural, as fêmeas e os filhotes 

morreriam de fome e colocariam o gênero em perigo de extinção. A girafa parece ter um 

pescoço longo devido as suas pernas longas, sem as quais o animal não poderia beber 

água ou pastar no solo. Aliás, as girafas passam a maior parte do tempo pastando no 

solo do que comendo folhas nos galhos altos das árvores.  

Por outro lado, apesar das críticas de Mivart terem sido pertinentes e de Darwin 

ter dedicado sua energia, tempo e espaço na sexta edição do Origin a procurar 

responde-las, Mivart também não ofereceu evidências empíricas de que o pescoço da 

girafa teria se formado de modo brusco e, portanto, não gradual. O grande problema é 

que a evolução orgânica não é um processo que tenha sido testemunhado pelo homem. 

Percebemos que Gruber, Lövtrup, Blum, Gould e Regner abordaram de maneiras 

diferentes a discussão travada em Mivart e Darwin sobre o pescoço da girafa. Alguns 

deles permaneceram mais nos aspectos descritivos. Lövtrup e Blum se posicionaram a 

favor da procedência das críticas de Mivart, enquanto que Gould e Regner se 

posicionaram favoravelmente a Darwin.  

Considerando-se as evidências disponíveis e o contexto científico da época, 

acreditamos que a nossa posição mais adequada seria de uma posição neutra, 

aguardando mais evidência, no estilo do agnosticismo científico adotado por Huxley. 
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CAPÍTULO 3 

 

A SELEÇÃO NATURAL E OS OLHOS DOS PEIXES ACHATADOS  

 

Este capítulo discutirá a ação da seleção natural na origem, no desenvolvimento 

e deslocamento dos olhos dos Pleuronectidae (peixes achatados). Darwin acreditava na 

ação gradualista da seleção natural e de outros processos evolutivos para explicar este 

fenômeno de evolução orgânica. Mivart também acreditava na ação da seleção natural, 

mas não aceitava que a seleção natural sozinha pudesse explicar este fenômeno. 

Inicialmente descreveremos como Darwin abordou a origem e a evolução do olho na 5ª. 

edição do Origin of species (publicada em 7 de agosto de 1869). Em seguida 

apresentaremos a objeção de Mivart à capacidade da seleção natural de Darwin em 

explicar a origem, o desenvolvimento e o deslocamento dos olhos de peixes achatados.  

No caso dos olhos dos peixes achatados, não houve comentários feitos por 

outros membros da comunidade científica da época. Finalmente, discutiremos a 

interpretação oferecida por atuais historiadores e filósofos de ciência a respeito do 

assunto em relação à crítica de Mivart e à resposta de Darwin, concordando ou 

discordando dela e oferecendo a nossa própria interpretação. 

 

3.1 Darwin, a seleção natural e os olhos dos Pleuronectidae 

 

Darwin não lidou especificamente com a ação da seleção natural explicando o 

estágio incipiente, o desenvolvimento e o deslocamento dos olhos dos peixes do gênero 

Pleuronectidae na 5ª. edição do Origin of species, mas conforme mencionamos no 

Capítulo 2, o argumento usado por Darwin sobre os órgãos rudimentares também pode 

ser usado para explicar este fenômeno evolutivo complexo. A argumentação mais forte 
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de Darwin se encontra no capítulo 6 onde ele ofereceu uma explicação para a origem e 

o desenvolvimento de órgãos de extrema perfeição e complexidade como o olho.  

 

3.1.1 Darwin, a seleção natural e a origem da visão 

 

Darwin iniciou seu “longo argumento” sobre o olho ter sido formado pela seleção 

natural com uma suposição e confissão:  

 

Supor que o olho com todas as suas inimitáveis disposições para ajustar o 
foco a distâncias diferentes, para admitir quantidades diferentes de luz, e para a 
correção da aberração esférica e cromática, pudesse ter sido formado pela 
seleção natural, parece, eu confesso, ser absurdo no mais alto grau.150 

 

Para vencer esta dificuldade inicial, e usando a si mesmo como exemplo, Darwin 

fez uma analogia entre o senso comum (Vox populi, vox Dei) que considerou errado o 

fato de a Terra girar em torno do Sol, para demonstrar que em questões científicas este 

tipo de declaração de uma verdade não pode ser mais aceita. Para justificar este 

argumento, ele invocou a razão dizendo: 

 

[...] se numerosas gradações entre um olho simples e imperfeito para um 
olho perfeito e complexo, cada gradação sendo útil para o seu possuidor, puder 
ser demonstrado existirem, como certamente é o caso; se além disso, o olho 
variar levemente, e as variações forem herdadas, como certamente também é o 
caso; e se tais variações forem úteis a qualquer animal sob condições de 
mudança de vida, então a dificuldade de crer que um olho perfeito e complexo 
possa ser produzido pela seleção natural, embora insuperável pela nossa 
imaginação, não pode ser considerada real.151  

 

                                            
150 Charles Darwin, Origin of species, 5ª. ed., p. 223. 

151 Ibid, p. 223-224. 
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Superada esta dificuldade heurística, Darwin afirmou que querer saber “como 

que um nervo se torna sensível à luz” deve nos interessar tanto quanto querer saber a 

respeito da origem da vida: requer curiosidade rigorosa da parte dos interessados nesta 

questão.152 

Darwin destacou alguns organismos mais inferiores, nos quais não podem ser 

detectados os nervos, mas sabe-se serem sensíveis à luz, daí não parecer impossível 

que certos elementos dos quais são formados, pudessem se agregar e se desenvolver 

em nervos dotados desta sensibilidade especial.153 Na busca pelas gradações através 

das quais um órgão foi aperfeiçoado em qualquer espécie, o autor de Down sugeriu a 

procura exclusiva dos seus progenitores lineares. Todavia, ele reconheceu a 

impossibilidade disso, e a saída proposta foi a procura de outras espécies e gêneros do 

mesmo grupo, pelos descendentes colaterais da mesma forma parental, para verificar 

quais gradações seriam possíveis, e a chance de algumas gradações terem sido 

transmitidas de forma inalterada ou condição pouco alterada. Darwin salientou que até 

o estado do órgão em classes distintas poderia lançar luz nas etapas pelas quais ele foi 

aperfeiçoado em outras espécies.154 

Darwin afirmou que o órgão mais simples que poderia ser chamado de olho 

consistiria de um nervo ótico cercado por células pigmentares recoberto por uma pele 

transparente, mas sem nenhuma lente ou corpo refratário. Citando M. Jourdain155 para 

reforçar seu argumento, Darwin afirmou que podemos descer um estágio mais abaixo, e 

encontrar grupos de células pigmentares, aparentemente servindo como um órgão de 

visão, mas sem qualquer nervo, e repousando meramente em tecidos sarcóideos 

[musculares]. Segundo Darwin, estes olhos simples seriam incapazes de visão distinta, 

e serviriam somente para distinguir a luz da escuridão.156  

                                            
152 Charles Darwin, Origin of species, 5ª. ed., p. 224. 

153 Ibid, p. 224. 

154 Ibid, p. 224. 

155 Na elaboração desta dissertação não conseguimos identificar M. Jourdain. 

156 Darwin, op. cit., p. 224. 
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Darwin continuou seu argumento com a descrição feita por Jourdain de certas 

estrelas-do-mar, em que pequenas depressões na camada de pigmento circundando o 

nervo estão recobertas com material gelatinoso transparente, projetando uma superfície 

convexa, como a cornea nos animais superiores. Aquele estudioso, segundo Darwin, 

sugeriu que este nervo serve não para formar imagens, mas apenas para concentrar os 

raios luminosos, e tornar mais fácil a percepção deles.157 

Nesta concentração de raios, Darwin afirmou que nós ganharíamos o primeiro e 

o muito mais importante estágio para a formação de um verdadeiro olho capaz de 

formar imagem; pois nós teríamos somente que colocar a extremidade nua do nervo 

ótico, profundamente escondida no corpo de alguns animais inferiores, e em outros 

perto da superfície, mas na distância correta do aparelho de concentração, e uma 

imagem seria formada nele.158 

Na grande classe dos articulados159, Darwin disse que seria possível começar a 

formação do olho a partir de um nervo ótico revestido com pigmento (que algumas 

vezes forma um tipo de pupila) mas seria desprovido de uma lente ou outro vestígio 

ótico. Darwin também destacou o conhecimento da época sobre o fato das numerosas 

facetas na córnea dos grandes olhos compostos dos insetos formarem verdadeiras 

lentes, e que os cones incluem filamentos nervosos curiosamente modificados. 

Segundo Müller (citado por Darwin) estes órgãos nos articulados são tão diversificados 

que ele estabeleceu três classes principais de olhos compostos com sete subdivisões, e 

uma quarta classe principal de olhos simples agregados.160 

Darwin fez um convite para uma reflexão sobre a origem e evolução do olho: 

 

                                            
157 Charles Darwin, Origin of species, 5ª. ed., p. 224-225. 

158 Ibid, p. 225. 

159 Classe Articulada, grupo de animais metazoários e braquiópodes que inclui os anelídeos, os 

crustáceos, os aracnídeos e os insetos. 

160 Darwin, op. cit., p. 225. 
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Quando nós refletimos sobre estes fatos, aqui dados mui abreviadamente, 
com respeito à ampla, diversificada e graduada série de estruturas nos olhos dos 
animais inferiores; e quando nós lembramos quão pequeno é o número de todas 
as formas vivendo agora em comparação com aquelas que se tornaram extintas, 
a dificuldade cessa de ser muito grande em acreditar que a seleção natural pode 
ter convertido um simples aparelho de um nervo ótico, revestido com pigmento e 
composto por uma mebrana transparente num instrumento ótico tão perfeito 
quanto o possuído por qualquer membro da grande classe dos articulados.161 

 

Darwin salientou que quem admitisse tudo isto até aqui, não deveria hesitar em 

avançar um passo a mais, se no fim da leitura do seu livro encontrasse numerosos 

fatos, de outro modo inexplicáveis, que podem ser explicados pela teoria da 

descendência com modificação; ele deveria admitir que até uma estrutura tão perfeita 

como o olho da águia poderia ser formado pela seleção natural, embora neste caso ele 

nada soubesse sobre os estados transicionais.162  

Outros críticos de Darwin objetaram: a fim de modicar o olho e preservá-lo como 

instrumento perfeito, muitas mudanças teriam de ser simultaneamente efetuadas, e que 

isso não poderia ter sido feito através da seleção natural. Ele respondeu esta crítica 

relembrando que já tinha tentado demonstrar isso no seu livro sobre a variação de 

animais domésticos163: não é necessário supor que todas as modificações foram 

simultâneas, se elas foram extremamente leves e graduais. 164 

Darwin destacou para seus objetores que até na divisão mais organizada do 

reino animal, os vertebrados, seria possível começar a visão a partir de um olho tão 

simples. Este órgão consistiria de um pequeno saco de pele transparente, provido de 

um nervo revestido com pigmento, mas desprovido de qualquer outro aparelho. Para 

reforçar ainda mais sua argumentação, Darwin citou o destaque dado por Owen sobre 

os peixes e répteis: "a série de gradações de estruturas dióptricas é muito grande".  

                                            
161 Charles Darwin, Origin of species, 6a. ed., p. 225. 

162 Ibid, p. p. 226. 

163 Charles Darwin, The variation of animals and plants under domestication (Janeiro de 1868). 
164 Charles Darwin, Origin of species, 6a. ed., p. 226. 
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Em relação ao olho humano, Darwin lançou mãos das observações feitas por 

Virchow: a magnífica lente cristalina é formada no embrião pelo acúmulo de células 

epidérmicas, alojadas numa dobra de pele tipo saco; e o corpo vítreo formado a partir 

do tecido embrionário subcutâneo.165  

Darwin salientou que, para chegar a uma conclusão justa sobre a formação do 

olho, órgão por demais complexo com todas as suas características perfeitas 

maravilhosas, é necessário que a razão conquiste a imaginação; mas que ele mesmo já 

sentira esta dificuldade para ser surpreendido por qualquer grau de hesitação em 

estender tão longe o princípio da seleção natural.166 

Os oponentes de Darwin sem dúvida que fariam a comparação do olho com um 

telescópio. Ele respondeu que era conhecido o fato deste instrumento ter sido 

aperfeiçoado através dos esforços contínuos de grandes intelectos humanos; e 

naturalmente era inferido que o olho teria sido formado por um processo mais ou menos 

análogo. Darwin perguntou aos seus céticos se esta inferência não seria presunçosa, e 

se nós teríamos direito em pressupor que Criador age através de processos intelectuais 

semelhante aos do homem.167 

Se esta analogia comparativa do olho com um instrumento ótico for feita, Darwin 

propôs outra analogia: nós devemos imaginar uma camada espessa de tecido 

transparente, com os espaços preenchidos com fluído, e um nervo sensível à luz, e 

depois supor que cada parte desta camada sendo continua e lentamente alterada em 

densidade, de modo a separa-se em camadas de densidades e espessuras diferentes, 

colocadas em distâncias diferentes uma da outra, e com as superfícies de cada camada 

mudando lentamente de conformação, ajudaria a entender o processo por meios 

naturais.168 

                                            
165 Charles Darwin, Origin of species, 5ª. ed., p. 226. 

166 Ibid, p. 227. 

167 Ibid, p. 227. 

168 Ibid, p. 227. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fonte: Genesis of species, p. 49.  
Fig. 3.1 – Os olhos dos peixes achatados (Pleuronectidae) 

Figura do trabalho do Dr. Traquair no Transactions of the Linnean Society 
1865.  
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Darwin propôs além desta analogia, a suposição da existência de uma força 

representada pela seleção natural ou a sobrevivência do mais apto. A seleção natural 

estaria  

[...] sempre observando atentamente cada mudança ligeira nas camadas 
transparenes; e preservando cuidadosamente cada alteração que, sob variadas 
circunstâncias, de algum modo ou em algum grau, sejam capazes de produzir 
uma imagem mais distinta. Nós devemos supor cada novo estágio do 
instrumento será multiplicado por milhões de vezes; sendo cada um preservado 
até que um olho melhor seja produzido, e então os olhos antigos serão todos 
destruídos. Nos seres vivos, a variação produzirá pequenas alterações, a 
geração irá multiplicá-los quase que infinitamente, e a seleção natural irá 
escolher com infalível capacidade cada aperfeiçoamento.169 

 

Darwin perguntou se este processo prosseguisse por milhões de anos; e a cada 

ano sobre milhões de indivíduos de muitos tipos; não seria possível acreditar que um 

instrumento ótico vivo pudesse ser assim formado de forma tão superior àquela de 

vidro, da mesma forma que as obras do Criador são superiores às obras realizadas pelo 

homem?170 

 

3.2 Mivart, a seleção natural e os olhos dos Pleuronectidae 

 

Continuando sua crítica ao papel da seleção natural na explicação na origem das 

espécies, Mivart trouxe uma objeção complexa para a teoria da evolução orgânica de 

Darwin: a condição assimétrica das cabeças e dos olhos dos peixes achatados 

Pleuronectidae como o linguado, o solha, o rodovalho, etc.171 

Mivart iniciou sua crítica descrevendo o desenvolvimento desses peixes em duas 

etapas distintas e complexas: nos filhotes os dois olhos estão situados um de cada lado 

                                            
169 Charles Darwin, Origin of species, 6a. ed., p. 227. 

170 Ibid, p. 227. 

171 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 49-50. 



 58 

da cabeça como de costume, mas na fase adulta os dois olhos estão colocados no 

mesmo lado da cabeça.172 

O argumento inicial de Mivart é de caráter saltacionista: se esta condição tivesse 

surgido de uma vez, se no hipoteticamente afortunado ancestral destes peixes um olho 

fosse assim subitamente transferido, então a perpetuação de tal transformação pela 

ação da “Seleção Natural” seria bastante concebível.173 Nosso autor advertiu que tais 

mudanças súbitas, contudo, não são aquelas favorecidas pela teoria darwiniana, e na 

verdade a ocorrência acidental de tal transformação espontânea é dificilmente 

concebível.174  

Mivart salientou que se isto não fosse assim, se o deslocamento fosse gradual, 

então este deslocamento de um olho a uma pequena fração da jornada em direção ao 

outro lado da cabeça pudesse beneficiar o indivíduo estava longe de estar claro. Ele 

considerou que esta transformação incipiente deve ter sido bem prejudicial aos peixes 

Pleuronectidae.175  

Outro ponto que nosso autor abordou sobre esses peixes chatos é que, 

geologicamente falando, muito provavelmente eles parecem ser de origem recente. 

Mivart salientou que não há, é claro, nenhuma grande ênfase a ser colocada na mera 

ausência de seus restos fósseis no estrato secundário. Apesar disso, ele considerou o 

peso daquela ausência, levando-se em conta que famílias de outros peixes existentes, 

por exemplo, os tubarões (Squalidae), são encontradas abundantemente, até mesmo 

nas rochas carboníferas, e vestígios deles no Siluriano Superior.176  

                                            
172 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 49. 

173 Ibid, p. 49-50. 

174 Ibid, p. 50. Para fortalecer ainda mais a sua crítica contra Darwin, na segunda edição do Genesis of 

species, Mivart trocou a expressão “hardly conceivable” (dificilmente concebível) para “far from probable” 

(nem um pouco provável). Vide Genesis of species, 2ª. ed., p. 42. Darwin respondeu esta crítica de Mivart 

usando a primeira edição do Genesis of species. 

175 Ibid, p. 50. 

176 Ibid, p. 50. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Wikimedia Commons – Uso livre 
Fig. 3.2 – Um peixe achatado (Pleuronectidae) repousando.  
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3.3 Darwin responde a crítica de Mivart sobre os olhos dos Pleuronectidae 

 

 Darwin começou sua resposta à crítica de Mivart descrevendo detalhadamente o 

comportamento, a anatomia e os diferentes estados dos peixes achatados embasada 

no testemunho de diversos estudiosos.  

 

3.3.1 A descrição dos Pleuronectidae por Darwin 

 

Darwin respondeu a crítica de Mivart sobre os olhos dos peixes achatados 

descrevendo as características anatômicas e o comportamento dos Pleuronectidae: 

eles são peixes singulares pela desarmonia corporal; a maioria das espécies repousa 

sobre o lado esquerdo, mas há algumas que repousam sobre o lado direito, e há casos 

de ocorrerem espécimes em que os adultos repousam do lado inverso. A parte inferior 

(a superfície de repouso) desses peixes parece com a superfície ventral dos peixes 

comuns, de cor branca e muitas vezes menos desenvolvida do que o lado superior, e 

com as nadadeiras laterais geralmente menores.177  

Em seguida Darwin afirmou que os olhos são a parte anatômica de peculiaridade 

mais notável nesses peixes: os dois olhos são localizados no lado superior da cabeça 

do peixe adulto. Durante o estado inicial eles ficam opostos um do outro, e todo o corpo 

é harmonioso com os dois lados coloridos por igual. Algum tempo depois, o olho 

adequado para o lado inferior começa a se deslocar lentamente em torno da cabeça do 

lado superior; mas não atravessa o crânio como pensaram antes os estudiosos. Darwin 

esclareceu que a menos que o olho inferior tenha assim circulado, ele não poderia ser 

                                            
177 Charles Darwin, Origin of species, 6ª. ed., p. 289. 
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usado pelo peixe enquanto deitado na sua posição habitual em um dos lados, pois o 

olho inferior poderia ser arranhado pelo leito arenoso.178  

Darwin afirmou que os peixes Pleuronectidae são assim adaptados pela sua 

estrutura achatada e assimétrica devido aos seus hábitos de vida, e que isso é 

comumente manifesto em diversas espécies (linguados, solhas, etc.) e que as principais 

vantagens assim ganhas parecem ter sido a proteção dos seus inimigos, e a facilidade 

para se alimentar no solo [arenoso].179 

Para reforçar seu argumento, Darwin apelou para o testemunho de alguns 

estudiosos como Malm, Schiödte, Dr. Günther, Dr. Traquair, Yarrell e Pouchet.180 Destes 

estudiosos, Darwin convocou primeiro a Schiödte para fundamentar sua réplica sobre os 

membros diferentes da família de peixes Pleuronectidae. Segundo Darwin, Schiödte 

destacou que “uma longa série de formas exibindo uma transição gradual do 

Hippoglossus pinguis,181 que não altera consideravelmente o formato desde que deixa o 

ovo, até aos linguados que se voltam completamente de um lado.”182 

Darwin mencionou então que Mivart tinha levantado e destacado este caso, mas 

que uma súbita transformação espontânea na posição dos olhos seria dificilmente 

concebível para ele. Neste ponto Darwin concordou com Mivart, mas destacou que ele 

tinha acrescentado mais questionamentos na sua crítica: 

 

Se o deslocamento foi gradual, então como que o deslocamento de um olho 
a uma fração mínima da jornada em direção ao outro lado da cabeça beneficiaria o 

                                            
178 Charles Darwin, Origin of species, 6ª. ed., p. 290. 

179 Ibid, p. 290. 

180 Durante a elaboração desta dissertação, não conseguimos identificar estes estudiosos científicos 

mencionados por Darwin. Os Dr. Günther e Dr. Traquair também foram mencionados por Mivart para 

corroborarem seus argumentos no Genesis of species. Yarrell era naturalista. 

181 Hippoglossus pinguis é um peixe do gênero Pleuronectidae.  

182 Darwin, op. cit., p. 290. 
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indivíduo está, na verdade, longe de estar claro. Parece até que tal transformação 
incipiente deve ter sido bastante prejudicial.183  

 

 Darwin afirmou que Mivart já poderia ter encontrado resposta para sua objeção 

sobre os olhos dos peixes achatados nas observações de Malm publicadas em 1867, que 

o autor de Down considerou “excelentes”.184  

A descrição anatômica dos Pleuronectidae feita por Malm é que esses peixes 

quando muito novos têm os corpos simetricamente harmoniosos, os olhos situados nos 

lados opostos da cabeça, mas não podem se manter por muito tempo numa posição 

vertical devido à altura excessiva dos corpos e o tamanho pequeno de suas nadadeiras 

laterais, bem como a ausência de uma bexiga natatória. Quando cansam, eles caem ao 

fundo virados de um lado.185  

Darwin prosseguiu com as observações de Malm sobre os hábitos dos peixes 

achatados. Segundo Malm observou, eles repousam freqüentemente com o olho inferior 

olhando para cima, de modo tão vigoroso que o olho é pressionado fortemente contra a 

parte superior da órbita ocular. A parte frontal entre os olhos se torna, conseqüentemente, 

contraída temporariamente na largura. Segundo Darwin, em certa ocasião, Malm viu um 

peixe novo levantar e baixar o olho inferior numa distância angular de aproximadamente 

70 graus.186  

Darwin relembrou aos leitores que o crânio neste estado inicial é cartilaginoso, 

flexível, e cede facilmente à ação muscular. Outro caso anatômico salientado por ele é 

que nos animais superiores, mesmo após a primeira idade, o crânio cede e altera de 

formato se a pele ou os músculos forem permanentemente contraídos por doença ou 

algum acidente. Darwin citou então o exemplo que ele dera dos coelhos de orelhas 

                                            
183 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 50, apud Charles Darwin, Origin of species, 6a. ed., 

p. 290 

184 Darwin não mencionou a publicação de Malm.  

185 Charles Darwin, Origin of species, 6ª. ed., p. 290-291. 

186 Ibid, p. 291. 
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grandes, se uma orelha cai para frente ou para trás, o peso do animal arrasta para frente 

todos os ossos do crânio do mesmo lado.187 

Segundo Darwin, Malm afirmou que as percas188 recém-nascidas, o salmão, e 

muitos outros peixes de corpos harmoniosos, têm o hábito de descansarem 

ocasionalmente sobre um lado no fundo d’água; e que ele observou que freqüentemente 

eles forçam os olhos inferiores a fim de olharem para cima; e que os crânios acabam 

ficando atrofiados. Apesar disso, estes peixes são capazes de se manterem numa 

posição vertical, e nenhum efeito permanente é produzido neles. Já com os 

Pleuronectidae, segundo Malm, quanto mais eles envelhecem, mais habitualmente 

repousam de um lado, devido ao achatamento contínuo dos seus corpos, e um efeito 

permanente é assim produzido na forma da cabeça, e na posição dos olhos. Darwin 

aproveitou esta observação de Malm, e fez um juízo por analogia: “a tendência à 

distorção [nesses peixes] seria aumentada, sem dúvida, através do princípio da 

hereditariedade”. 189 

Nesta sua longa resposta a Mivart, Darwin trouxe outras observações concordes 

de Schiödte e Malm. Conforme Darwin, diferentemente de outros naturalistas, Schiödte 

acreditava que os Pleuronectidae não são corporalmente harmoniosos mesmo no 

embrião. Darwin destacou que, se assim fosse, era possível entender como certas 

espécies de peixes na primeira idade, habitualmente caem e repousam sobre o lado 

esquerdo, enquanto outras espécies repousam sobre o lado direito. Malm acrescentou e 

concordou com a opinião acima, o Trachypterus arcticus adulto, um peixe que não é do 

gênero Pleuronectidae, repousa sobre o lado esquerdo no fundo da água, e nada 

diagonalmente através da água. Neste peixe, os dois lados da cabeça são relatados 

como sendo diferentes.  

Darwin incorporou a opinião do Dr. Günther sobre o artigo de Malm acima 

mencionado que, à primeira vista, enfraqueceria as observações feitas por Malm, pois a 

                                            
187 Charles Darwin, Origin of species, 6a. ed., p. 291. 

188 Possivelmente a Perca fluviatilis da Europa. 

189 Darwin, op. cit., p. 291. 
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conclusão a que o Dr. Günther chegou190 no seu resumo sobre o artigo de Malm: "o autor 

dá uma explicação muito simples191 da condição anormal dos Pleuronectos."   

Em seguida Darwin abordou a questão do hábito e dos efeitos herdados do uso e 

desuso contínuo que poderiam explicar o deslocamento dos olhos dos peixes achatados:  

 

1) Assim nós vimos que as primeiras etapas do deslocamento do olho de um lado 
da cabeça para o outro que o Sr. Mivart considera que seria prejudicial, pode ser 
atribuído ao hábito, sem dúvida benéficas para o indivíduo e para a espécie, na 
tentativa de olhar para cima com os dois olhos enquanto repousam sobre um lado 
no fundo da água. Nós também podemos atribuir aos efeitos hereditários do uso, 
do fato da boca em diversos gêneros de peixes achatados serem torcida para a 
superfície inferior, com os ossos dos maxilares mais fortes e mais eficientes neste 
lado da cabeça desprovida de olha do que do outro lado, com a finalidade, como 
supõe o Dr. Traquair192, de se alimentarem com facilidade no solo.  

 

2) O desuso, por outro lado, poderá explicar a condição menos desenvolvida de 
toda a metade inferior do corpo, inclusive as nadadeiras laterais; embora Yarrell 
pense que o tamanho reduzido destas nadadeiras é vantajoso para o peixe, pois 
"há muito menos espaço para sua ação do que com as nadadeiras maiores 
acima." 193  

 

Sobre o fato de existir um número menor de dentes na proporção de quatro para 

sete nas metades superiores das duas mandíbulas do solha194, de vinte e cinco a trinta 

nas metades inferiores, Darwin considerou que isso talvez pudesse ser atribuído ao 

desuso, e quanto ao estado incolor da superfície ventral da maioria dos peixes e de 

                                            
190 Nesta pesquisa não conseguimos identificar onde o Dr. Günther era uma “grande autoridade em 

peixes”. 

191 Não enfraquece o argumento de Darwin porque a palavra “simple” em questões de explanação 

significa “easy to understand, not difficult” [fácil de entender, não difícil], Longman Dictionary of English 

Language and Culture, p. 1233. 

192 Nesta pesquisa envidamos esforços para identificar onde o Dr. Traquair pesquisava, mas não 

conseguimos. 
193 Charles Darwin, Origin of species, 6ª. ed., p. 292. 
194 Pleuronectes platessa. 
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muitos outros animais, eles afirmou que nós poderíamos supor a ausência de cor no lado 

do peixe achatado, seja o lado direito ou esquerdo, devido à ausência de luz.195 

Quanto à possibilidade da ação da seleção natural e o uso e desuso das partes 

terem um papel na anatomia dos Pleuronectidae, Darwin citou as observações de 

Pouchet196 sobre as características de algumas espécies de peixes mudarem a sua cor: 

 

Mas não poderia ser atribuída à ação da luz a aparência peculiar de 
manchas do lado superior do solha, tão parecida com o fundo arenoso do mar, ou 
a capacidade em algumas espécies como demonstrou recentemente Pouchet de 
mudarem sua cor de acordo com a superfície circundante, ou da presença de 
tubérculos ósseos no lado superior do rodovalho. Aqui a seleção natural 
provavelmente tenha entrado em ação, bem como na adaptação do formato geral 
do corpo destes peixes, e muitas outras peculiaridades dos seus hábitos de 
vida.197 

 

Na conclusão desta sua longa réplica à crítica de Mivart, Darwin relembrou que ele 

já tinha insistido que os efeitos herdados de uso contínuo das partes, e talvez o seu 

desuso, são fortalecidos pela seleção natural, pois todas as variações na direção certa 

serão assim preservadas; como serão preservados os indivíduos que mais herdarem os 

efeitos do uso aumentado e benéfico de qualquer parte. Contudo, ele se protegeu de uma 

possível afirmação quanto atribuir em cada caso os efeitos do uso, e o quanto atribuir à a 

ação da seleção natural, lhe pareceu impossível de se decidir.198 

 

3.4 As versões da comunidade científica da época 

De todas as resenhas críticas sobre a 1ª. e 2ª. edições do Genesis of species de 

Mivart e a 6ª edição do Origin of species que tivemos acesso aos documentos originais, 

                                            
195 Charles Darwin, Origin of species, 6ª. ed., p. 293. 

196 Tentamos identificar Pouchet, mas em vão. 

197 Darwin, op. cit., p. 293. 
198 Ibid, p. 293. 
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nem Chauncey Wright e Thomas H. Huxley, que se envolveram nesta controvérsia, 

abordaram este assunto discutido entre os dois cientistas.  

 

3.5 As versões de atuais historiadores e filósofos de ciência  

 

 Sobre a crítica de Mivart ao papel da seleção natural explicar a origem e o 

desenvolvimento dos olhos dos peixes achatados, encontramos nas fontes secundárias 

somente a reação de Soren Lövtrup, um cientista sueco, e de Anna Carolina K. P. 

Regner, filósofa de ciência brasileira, que comentaram este assunto. 

 

3.5.1 A interpretação de Soren Lövtrup 

 

A discussão de Lövtrup sobre os olhos dos peixes achatados tem duas etapas: 

primeiro ele cita a resposta de Darwin à crítica de Mivart, para em seguida contrapô-la e 

ressaltar o que Mivart disse sobre esses peixes: 

 

Os Pleuronectidae, ou peixes achatados, [escreve Darwin] são singulares 
pelos seus corpos assimétricos... Mas os olhos oferecem a peculiaridade mais 
notável; pois os dois estão localizados no lado superior da cabeça. Durante a 
primeira idade, contudo, eles ficam opostos, e todo o corpo então é simétrico... 
Logo que o olho apropriado para o lado inferior começa a se deslocar ao redor 
da cabeça para o lado superior... O Sr. Mivart levantou este caso, e salienta que 
uma súbita transformação na posição dos olhos é dificilmente concebível, no que 
eu estou plenamente de concordo com ele. Depois ele acrescenta: ‘Se o 
deslocamento foi gradual, então como tal trânsito de um olho a uma fração 
pequena da jornada em direção ao outro lado da cabeça podia beneficiar o 
indivíduo está, na verdade, longe de estar claro. Antes, parece até que tal 
transformação incipiente tenha sido prejudicial.” [Ênfase de Lövtrup].199  

 

                                            
199 Charles Darwin, Origin of species, 6ª. ed., p. 289-290, apud Soren Lövtrup, Darwinism: the refutation of 

a myth, p. 253-254. 
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 Lövtrup pergunta se agora Mivart estaria se contradizendo, pois o nosso autor 

escreveu: 

Se a condição que apareceu de uma vez, se o hipoteticamente afortunado 
ancestral comum destes peixes, um olho tivesse assim se tornado subitamente 
transferido, então a perpetuação de tal transformação pela ação da ‘Seleção 
Natural’ é bastante concebível. Tais súbitas mudanças, contudo, não são 
aquelas favorecidas pela teoria darwiniana, e na verdade a ocorrência acidental 
de tal transformação espontânea está longe de ser provável. Mas se isto não for 
assim... “200 

 

Lövtrup prossegue sua crítica a Darwin, afirmando que Mivart defendeu a 

hipótese da preservação dos peixes achatados pela seleção natural ser concebível se a 

transformação ocorrer numa só etapa, um evento ‘longe de ser provável’, mas não 

‘dificilmente concebível’, além de rejeitar a possibilidade da origem dos peixes 

achatados acontecer através do processo gradualista de pequenos passos. Ao contrário 

do afirmado por Lövtrup, Darwin não está distorcendo a citação de Mivart, a citação da 

frase dificilmente concebível foi tirada da primeira edição do Genesis of species (10 de 

janeiro de 1871)201, enquanto que Lövtrup usou a segunda edição de junho de 1871.202 

Lövtrup destacou também na sua crítica à descrição feita por Darwin sobre como 

se deu a origem dos olhos dos peixes achatados: 

 

Mas [Mivart] podia ter encontrado uma resposta para esta objeção nas 
excelentes observações publicadas em 1867 por Malm. Os Pleuronectidae, 
enquanto muito jovens e ainda simétricos... não podem reter por muito tempo 
uma posição vertical devido à largura excessiva de seus corpos, o tamanho 
pequenos de suas nadadeiras laterais, e por serem destituídos de uma bexiga 
natatória. Assim que eles se cansam depressa, caem para o fundo sobre um 
lado. Enquanto assim descansando, eles freqüentemente se retorcem... o olho 
inferior para cima, para enxergar acima deles; e eles fazem isso tão 
vigorosamente que o olho é fortemente pressionado contra a parte superior da 

                                            
200 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, 2ª. ed., p. 42. 

201 Mivart, op. cit., 1ª. ed., p. 50. 

202 Soren Lövtrup, Darwinism: the refutation of a myth, nota 18, p. 441. 
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órbita. A parte frontal da cabeça, como pode ser vista claramente, 
temporariamente contraída na largura. [Ênfase de Lövtrup].203    

 

 Segundo Lövtrup, Darwin continuou sua réplica com traços “lamarckianos”204 por 

quase duas páginas, e aponta uma contradição no argumento de Darwin acima: “Nossa 

grande autoridade em peixes, o Dr. Günther, conclui seu resumo do trabalho de Malm, 

ressaltando que ‘o autor dá uma explicação muito simples da condição dos 

pleuronectos.”205 Como “uma explicação muito simples”206 de Malm sobre os peixes 

achatados responderia a objeção de Mivart? 

 Lövtrup encerra sua crítica a Darwin sobre a questão da seleção natural explicar 

a origem e o desenvolvimento dos olhos de peixes achatados, citando-o mais uma vez:  

 

Assim, nós vemos que as primeiras etapas do trânsito do olho de um lado 
da cabeça para o outro, que o Sr. Mivart considera seriam prejudiciais, podem 
ser atribuídas ao hábito, sem dúvida benéfico para o indivíduo bem como para a 
espécie, de se esforçar olhar para cima com os dois olhos enquanto repousando 
de um lado no fundo.207 [Ênfase de Lövtrup]  

 

3.5.2 A interpretação de Anna Carolina K. P. Regner 

 

Regner se limitou em descrever a resposta de Darwin à objeção da peculiaridade 

da posição dos olhos dos Pleuronectidae (os peixes achatados) como sendo um 

argumento a favor do gradualismo, mas destacou que esta resposta ataca também 

duas objeções gerais de Mivart sobre a incompetência da seleção natural explicar os 

                                            
203 Charles Darwin, Origin of species, 6ª. ed., p. 291, apud Soren Lövtrup, Darwinism: the refutation of a 

myth, p. 254.  
204 Aqui Lövtrup está se referindo à herança de caracteres adquiridos pelo uso o desuso.  
205 Darwin, op. cit., p. 292, apud Lövtrup, op. cit., p. 255. 
206 Vide nossa nota # 185 sobre o significado da palavra “simple” em questões de explanação.  
207 Darwin, op. cit., p. 292, apud Lövtrup, op. cit., p. 255.  
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estágios incipientes das estruturas úteis e sobre as diferenças específicas poderem ser 

desenvolvidas repentinamente ao invés de gradualmente. 208 

Na descrição da resposta a esta crítica de Mivart, Regner destaca que Darwin se 

baseou em informações de várias autoridades científicas da época, mas mencionou 

somente a Malm e Schiodte. 209 Malm fez uma minuciosa descrição do comportamento e 

anatomia de peixes como o linguado, em diferentes estados de sua vida, ao longo da 

qual um olho se desloca para o lado do outro, ficando ambos sobre o mesmo lado. 

Schiödte via uma transição gradual do Hippoglossus pinguis ao linguado, sendo que, 

nesse último, ambos os olhos estão completamente situados apenas em um lado. 210  

Segundo Regner, essas minuciosas descrições conjugadas ao hábito, ao 

uso/desuso, às condições físicas e à ação da Seleção Natural preservando o que é 

benéfico dariam conta de um olho transitando de um lado a outro da cabeça. O hábito 

de tentar olhar para cima com os dois olhos, enquanto deitado sobre um dos lados, por 

certo teria sido benéfico aos peixes Pleuronectidae.211 

O uso e os efeitos herdados dariam conta da peculiar posição da boca em várias 

espécies de peixes achatados. O desuso daria conta da condição menos desenvolvida 

de toda a metade inferior do corpo, incluindo as nadadeiras laterais. A ausência da cor 

do lado inferior dos peixes achatados seria devido à falta de luz.212 

 

 

                                            
208 Anna Carolina K. P. Regner, “A polêmica Mivart versus Darwin: uma lição em refutar objeções”, 

Filosofia e História da Biologia I, p. 78. 

209 No seu artigo, Regner citou apenas Malm e Schiödte, mas além deles, Darwin usou informações de 

autoridades mais competentes: Dr. Günther (“nossa grande autoridade em peixes”), Dr. Traquair, e 

Pouchet. 

210 Regner, op. cit., p. 78-79. 

211 Ibid, p. 79. 

212 Ibid, p. 79. 
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3.6 Alguns comentários  

 

A nosso ver, Lövtrup apresentou um posicionamento francamente contrário à 

posição de Darwin, destacando algumas vezes a possível ausência de lógica no 

argumento de Darwin. 

No caso de Regner, ela faz uma análise detalhada dos vários aspectos do 

argumento de Darwin em relação à formação dos olhos complexos nos peixes 

achatados. Esses aspectos se referem a outros pressupostos, além da seleção natural, 

admitidos por Darwin para explicar este caso. 

Consideramos que, no caso, Darwin lançou mão de um recurso onde supôs 

determinadas etapas no processo a partir de pressupostos que eram aceitos na época 

(p. ex.: a herança dos caracteres adquiridos pelo uso e desuso contínuo). 
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CAPÍTULO 4 

 

A SELEÇÃO NATURAL E A BARBATANA DA BALEIA 

 

Este capítulo discutirá se a seleção natural pode explicar a origem e o 

desenvolvimento das barbatanas na boca da baleia. 213 No gradualismo defendido por 

Darwin isso é teoricamente plausível. Mivart, embora acreditasse em parte no 

gradualismo, considerava isto implausível. Inicialmente descreveremos como Darwin 

abordou o problema na 5ª. edição do Origin of species (publicado em maio de 1869). 

Em seguida apresentaremos a objeção de Mivart à capacidade da seleção natural de 

Darwin em explicar a origem e o desenvolvimento das barbatanas na boca da baleia. 

Para isso, iremos nos basear no capítulo 2 do Genesis of species de Mivart (publicado 

em janeiro de 1871). A seguir apresentaremos a resposta dada por Darwin na 6ª. 

edição do Origin of Species. Novamente os membros da comunidade científica da 

época não comentaram a respeito desta questão. Finalmente, discutiremos a 

interpretação oferecida por Anna Carolina K. P. Regner, a única entre historiadores e 

filósofos de ciência que lidou com este aspecto da crítica de Mivart e da resposta de 

Darwin, concordando ou discordando dela e oferecendo a nossa própria interpretação. 

 

                                            
213 O grupo de baleias sem dentes (jubartes, azuis e outras espécies). Elas se alimentam através das 

barbatanas: uma placa larga na boca da baleia composta de centenas de lâminas finas e longas em 

forma de franja compostas de queratina. Essas lâminas formam um filtro usado na captura de pequenos 

animais como o krill, o plâncton e pequenos peixes. Essas baleias também são chamadas de baleias 

filtradoras. Existem dois grupos de baleias filtradoras: as Skimmers (abrem a boca, e nadam à frente 

pegando peixes, crustáceos e plâncton). Depois de terem filtrado bastante água, engolem o alimento que 

ficou preso nas lâminas. As Gulpers enchem a boca de água, e empurram a língua à frente forçando a 

filtração da água através das barbatanas, mas preservando a presa do lado de dentro da placa. Apesar 

do tamanho grande, as baleias filtradoras têm gargantas pequenas medindo alguns centímetros de 

largura. Isso é tudo que elas precisam para se alimentar de krill e outras criaturas pequenas. 
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4.1 Darwin, a seleção natural e a barbatana da baleia  

 

Como nos capítulos anteriores, Darwin não tratou especificamente da ação da 

seleção natural na origem e desenvolvimento da barbatana na boca de algumas baleias 

na 5ª. edição do Origin of species. Conforme mencionamos no Capítulo 2, para explicar 

a barbatana da baleia também poderia ser usada a explicação oferecida por Darwin 

para os órgãos rudimentares.  

 

4.2 Mivart, a seleção natural e a barbatana da baleia 

 

Continuando sua crítica à suficiência da seleção natural explicar os estágios 

incipientes de estruturas úteis, Mivart afirmou que o desenvolvimento da barbatana da 

boca da baleia, por ser uma estrutura tão complexa, é outra dificuldade para a 

capacidade criativa daquele mecanismo evolutivo.  

A estrutura da crítica de Mivart sobre o papel da seleção natural na origem e 

desenvolvimento da barbatana da baleia (sem dentes)214 consistiu, sendo ele 

anatomista, numa descrição detalhada da boca da baleia, e na indagação de como que 

essa estrutura complexa teria se originado contrastando com animais de formas 

semelhantes, e possivelmente aparentados na história da evolução orgânica.  

Para destacar a gravidade dessa dificuldade, e dar força argumentativa à sua 

crítica, nosso autor descreveu a boca de baleia. Segundo Mivart, a boca da baleia tem 

numerosas lâminas ósseas que pendem lateralmente do palato ao longo de cada lado 

da boca formando duas séries longitudinais. Cada uma das lâminas ósseas é colocada 

transversalmente ao longo do eixo do corpo uma próxima da outra. Quando o lábio 

                                            
214 Ordem Cetacea, Subordem Mysteciti (misticetos ou mistacocetos). 
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inferior da boca da baleia se abaixa, as franjas externas livres dessas lâminas ósseas 

se tornam visíveis.215 

Mivart explicou que essas franjas internas são guarnecidas por numerosas 

excrescências tipo pêlo grosso, consistindo de algumas fibras componentes das 

lâminas ósseas, como se tivessem sido esfiapadas, e desta maneira alinhada na boca, 

exceto na parte inferior, por uma rede de incontáveis fibras formadas pelas franjas 

interiores das duas séries de lâminas ósseas. A função desta rede é agir como um tipo 

de peneira ou filtro. Nosso autor afirmou que quando a baleia se alimenta, ela leva à 

sua boca grande quantidade de água, que expele em seguida através dos espaços das 

lâminas ósseas da barbatana, o fluído atravessando o filtro das fibras ósseas, mas 

retendo as minúsculas criaturas nos quais estes monstros marinhos se alimentam.216 

Apesar desta complexidade anatômica, Mivart afirmou sua obviedade na história 

evolutiva deste animal: se a barbatana tivesse atingido uma vez o tamanho e o 

desenvolvimento necessários para ser totalmente útil, então a sua preservação e 

aumento dentro dos limites úteis seriam promovidos somente pela “Seleção Natural”.  

Nosso autor anatomista, indagou, “mas como obter o início de desenvolvimento 

tão útil?” 217 Na tentativa de fornecer resposta à sua pergunta, Mivart mencionou a 

existência de certos animais de hábitos exclusivamente aquáticos como o peixe-boi e o 

manati [espécime dos manatídeos, família dos mamíferos da ordem dos sirênios] que 

também possuem mais ou menos uma lâmina córnea no palato. Nosso autor afirmou 

que esta constatação poderia atenuar a dificuldade em questão, mas isso não é assim, 

e o fato não ajudava avançar um pouco mais no caminho por duas razões: 

  

1) Em primeiro lugar, estes últimos animais diferem tão significativamente em 
estrutura das baleias e dos botos que eles formam toda uma ordem distinta, e 
não podem ser considerados parecidos aos progenitores das baleias. Eles 
são vegetarianos, e as baleias se alimentam de animais; os primeiros animais 

                                            
215 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 52-53. 

216 Ibid, p. 53. 

217 Ibid, p. 53-54.  



 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Genesis of species (1871), p. 52.  
Fig. 4.1 – Barbatanas na boca de uma baleia 
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nunca têm suas costelas articuladas no modo em que são articuladas nos 
últimos animais; os primeiros têm mamas peitorais, e os últimos têm duas 
glândulas mamárias inguinais, e as narinas aumentadas em esguichadores, 
que os primeiros animais não têm. Assim, os primeiros animais constituem a 
ordem Sirenia, enquanto que os últimos pertencem à ordem Cetacea.  

2) Em segundo lugar, a matéria córnea nos palatos do peixe-boi e do manati não 
tem, nem inicialmente, aquela ação “filtradora” que é a função característica 
da “barbatana” cetácea.218  

 

Mivart no resumo e conclusão do capítulo 2 afirmou ser impossível entender a 

origem da barbatana da baleia somente ou principalmente através da “Seleção 

Natural”.219  

 

 

4.3 Darwin responde a crítica de Mivart sobre a barbatana da baleia 

  

Em relação ao tamanho da crítica de Mivart, menos de duas páginas, a resposta 

de Darwin foi muito maior. Há razões para isso. Após o impacto provocado pelo livro de 

Mivart à teoria da evolução através da seleção natural, Darwin escreveu três cartas 

para Alfred Russel Wallace, co-descobridor da seleção natural, comentando a reação 

do público às críticas de Mivart sobre a suficiência da seleção natural na origem das 

espécies, destacando numa das cartas a barbatana na boca da baleia: 

 

[...] Eu penso que a parte que terá mais influência é onde ele dá uma série 
de casos como a barbatana na boca da baleia, da qual nós não podemos 
explicar as etapas transicionais; mas tais casos não têm peso em minha mente 
—se alguns peixes se tornaram extintos, quem teria se aventurado até em 
conjecturar que os pulmões se originaram numa bexiga natatória? 220  

                                            
218 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 54. 

219 Ibid, p. 73. 

220 Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. 3, p. 136. Carta para Alfred Russel 

Wallace datada 30 de janeiro de 1871. Ênfase nossa.   
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[...] O livro de Mivart está produzindo um grande efeito contra a Seleção 
Natural, e mais especialmente contra mim.221  

 

[…] Eu acho muito duvidoso quanto sucesso eu terei em responder a 
Mivart, é tão difícil responder objeções em pontos duvidosos, e tornar a 
discussão interessante. Eu farei somente uma seleção. O pior disto é que, 
possivelmente, eu não possa procurar todas as minhas referências para pontos 
isolados, isso me tomaria três semanas de trabalho intoleravelmente árduo.222 

 

 Wallace, que também era amigo de Mivart, e tivesse divergências com Darwin 

em relação à seleção natural, não participou publicamente nesta controvérsia, e Darwin 

se viu obrigado a responder as objeções de Mivart e incorporá-las na 6ª. e última edição 

do Origin of species. 

 

4.3.1 Darwin e a origem e o desenvolvimento da barbatana da baleia 

 

Darwin iniciou sua réplica a Mivart, considerando a baleia da Groenlândia como 

um dos animais mais maravilhosos no mundo, e a barbatana uma de suas maiores 

peculiaridades. Como se fosse um anatomista comparativo (Mivart era anatomista), o 

autor de Down descreveu minuciosamente a barbatana da baleia: este órgão complexo 

consiste de uma fila de cada lado da mandíbula superior de cerca de 300 placas ou 

lamelas aproximadamente juntas e transversalmente dispostas em relação ao eixo mais 

longo da boca. Segundo Darwin, dentro da fila principal há outras filas subsidiárias. As 

extremidades e as bordas internas de todas as placas são separadas por cerdas duras 

cobrindo todo o palato gigantesco, e servem para depurar ou filtrar a água, e assim 

reter os pequenos animais [como o krill] nos quais estes grandes animais subsistem. A 

lamela mediana e mais longa na baleia da Groenlândia varia de 3.50 m a 4.50 m de 

                                            
221 Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. 3,, p. 145. Carta para Alfred Russel 

Wallace datada 9 de julho de 1871. Ênfase nossa.  

222 Ibid, p. 147. Carta para Alfred Russel Wallace datada 12 de julho de 1871. 
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comprimento; mas em espécies diferentes de cetáceos existem disposições gradativas 

de comprimento. Segundo Scoresby, um estudioso citado por Darwin, a lamela mediana 

sendo numa espécie de 1.20 m, em outras de 0.50 m a 0.90 m, e na Balaenoptera 

rostrata apenas cerca de 20 cm de comprimento, e que as qualidades das barbatanas 

também diferem nas espécies diferentes.223 

Após esta descrição da barbatana da baleia, Darwin citou o comentário feito por 

Mivart com respeito à barbatana. Se "[...] esta barbatana tivesse uma vez atingido tal 

tamanho e desenvolvimento dentro dos limites úteis seriam promovidos apenas pela 

seleção natural. Mas como obter o princípio de tal desenvolvimento útil?"224  

Darwin respondeu esta indagação de Mivart com outra pergunta:  

 

[...] por que os primeiros progenitores das baleias com barbatanas não 
tinham uma boca construída com algo parecido ao bico lamelar de um pato? Os 
patos, como as baleias, subsistem filtrando o lodo e a água; e a família tem sido 
algumas vezes chamada de Criblatores, ou coadores. Eu espero que eu não 
seja mal interpretado em dizer que os progenitores das baleias realmente tinham 
bocas lamelares como o bico do pato. Eu quero somente mostrar que isto não é 
incrível, e que as imensas placas de barbatana na baleia da Groelândia poderiam 
ter se desenvolvido de tais lamelas através de etapas finamente graduadas, 
todas úteis ao seu possuidor.225    

 

Darwin considerou o bico do marreco-de-bico-de-colher (Spatula clypeata) uma 

estrutura mais bonita e complexa do que a boca da baleia. As razões apresentadas do 

porquê desta sua preferência foram as seguintes: ele examinou a mandíbula superior 

de um espécime de marreco-de-bico-de-colher, e verificou que cada lado do bico tem 

                                            
223 Charles Darwin, Origin of species, 6ª. ed., p. 285. 

224 St. George Jackson Mivart, Genesis of species, p. 53-54, apud Charles Darwin, Origin of species, 6ª. 

ed., p. 285.  

225 Darwin, op. cit., p. 285-286. 
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uma fila ou pente formado por 188 lamelas finas, elásticas, obliquamente chanfradas 

terminando em ponta, e colocadas transversalmente sobre o eixo alongado da boca.226 

Darwin também observou que essas lamelas se elevam do palato, são fixadas 

por uma membrana flexível nos lados da mandíbula; as que ficam no meio são mais 

longas (aproximadamente 8 mm de comprimento), e são em média 3 mm salientes 

além do rebordo. Nas bases das lamelas existe uma fila subsidiária curta de lamelas 

transversais oblíquas. Darwin percebeu que nestes diversos aspectos elas se parecem 

com as placas da barbatana da baleia. Contudo, em direção à extremidade do bico elas 

diferem muito, porque se dirigem para o interior do bico, em vez de descerem 

verticalmente como as lamelas da barbatana da baleia.227 

Um aspecto anatômico interessante que Darwin destacou foi a cabeça do 

marreco-bico-de-colher: ela é muito menor do que a cabeça de uma Balaenoptera 

rostrata de tamanho médio, espécie em que a barbatana mede apenas 20 cm de 

comprimento. Ele afirmou que para se construir a cabeça do marreco-bico-de-colher do 

tamanho da cabeça da Balaenoptera, as lamelas teriam que ter 15 cm de comprimento 

(2/3 do comprimento da barbatana nesta espécie de baleia). Darwin continuou suas 

comparações anatômicas entre as duas espécies destacando que a mandíbula inferior 

do marreco-bico-de-colher é dotada de lamelas de igual comprimento acima, porém 

mais fina; diferindo de maneira extraordinária da mandíbula inferior da baleia destituída 

de barbatana. 228 

Além disso, ainda segundo Darwin, as extremidades dessas lamelas inferiores 

são divididas em pontas finamente eriçadas, curiosamente parecendo com as placas da 

barbatana da baleia. No gênero Prion, um membro da distinta família dos Petrels, 

somente a mandíbula superior é dotada de lamelas bem desenvolvidas que se projetam 

além das bordas; de modo que o bico desta ave se parece com a boca da baleia.229  

                                            
226 Charles Darwin, Origin of species, 6a. ed.,, p. 286. 

227 Ibid, p. 286. 

228 Ibid, p. 286. 

229 Ibid, p. 286-287. 
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Baseado na informação e espécimes que recebeu de um Sr. Salvin230, Darwin 

continuou na sua descrição das gradações das estruturas altamente desenvolvidas do 

bico do marreco-bico-de-colher, sem qualquer grande interrupção, até onde a 

adaptação para filtrar diz respeito, passando pelo bico do Merganetta armata, do Aix 

sponsa, até ao bico do pato comum. O autor de Down salientou que nesta última 

espécie, as lamelas são muito mais rústicas do que nas do marreco-bico-de-colher, e 

apenas 50 de cada lado estão firmemente fixadas nos lados da mandíbula e não se 

projetam por baixo das bordas. Elas são bem ajustadas e revestidas com um tecido 

resistente e translúcido, como se fossem para triturar alimentos. As bordas da 

mandíbula inferior são cruzadas por numerosos vincos finos, pouco salientes. Embora o 

bico seja muito inferior como peneira em relação ao bico do marreco-bico-de-colher, 

mesmo assim o pato comum usa isto para este propósito. Darwin mencionou também, 

segundo informação do Sr. Salvin, sobre a existência de outras espécies que as 

lamelas são menos desenvolvidas do que as do pato comum; mas não soube dizer se 

elas usavam seus bicos para filtrar água. 231 

Nesta sua longa resposta sobre as gradações anatômicas dos bicos das aves, 

Darwin passou a descrever outro grupo da mesma família: o ganso egípcio 

(Chenalopex). O bico desta ave se parece muito com o bico do pato comum; mas com 

poucas lamelas indistintas entre si, que não se projetam tanto para dentro. O Sr. E. 

Bartlett232 informara Darwin que o ganso egípcio "usa o seu bico como um pato 

lançando água pelos cantos", e que ele come principalmente grama como o ganso 

comum.233 

 Em seguida Darwin contrastou as características anatômicas do bico do ganso 

com o pato comum: suas lamelas da mandíbula superior são mais rústicas, quase 

confluentes, cerca de 30 em cada lado, e terminam por cima de saliências dentiformes. 

O palato também é coberto com botões duros e redondos. As bordas da mandíbula 

                                            
230 Durante a elaboração desta dissertação, não conseguimos identificar o Sr. Salvin.  
231 Charles Darwin, Origin of species, 6ª. ed p. 287. 

232 Não conseguimos identificar o Sr. E. Bartlett. 

233 Darwin, op. cit., p. 288 
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inferior são serrilhadas com dentes mais salientes, rústicos, e mais afiados do que no 

pato comum. O ganso comum não filtra a água, mas usa o bico exclusivamente bem 

adaptado para arrancar ou cortar as ervas, daí poder comer grama mais próximo do 

que qualquer outro animal. O Sr. Bartlett também informou Darwin sobre a existência de 

outras espécies de gansos, cujas lamelas são menos desenvolvidas do que as do 

ganso comum.234 

Com todas essas características anatômicas descritas, Darwin relembrou como 

as pequenas gradações que um membro da família do pato, com bico construído como 

do ganso comum e adaptado unicamente para se alimentar de grama, ou mesmo um 

membro com um bico tendo lamelas menos desenvolvidas, poderia ser transformado 

numa espécie como o ganso egípcio, e este num pato comum e, finalmente, num 

marreco-bico-de-colher, dotado de bico quase exclusivamente adaptado para filtrar 

água. Ele acrescentou que o bico do ganso também poderia, por essas mesmas 

pequenas gradações ser transformado num bico com dentes recurvados e salientes 

como aqueles do Merganser (um membro da mesma família), mas servindo a um 

propósito bem diferente: apanhar peixe vivo.235 

Como a crítica de Mivart era sobre a barbatana da baleia, Darwin voltou a 

considerar as baleias. Baseado em Lacepède,236 ele descreveu a Hyperodon bidens, 

uma baleia sem dentes verdadeiros, de palato rugoso com pequenas pontas ósseas 

desiguais e duras. Darwin considerou não ser improvável supor que alguma forma 

cetácea primitiva fosse dotada de pontas ósseas similares no palato, mais regularmente 

dispostas como as saliências no bico do ganso, e que ajudassem a pegar e triturar sua 

comida. Tendo trazido esta linha de raciocínio para sua réplica, ele afirmou que seria 

difícil negar que as pontas pudessem ter sido transformadas através da variação e da 

seleção natural em lamelas tão bem desenvolvidas como as do ganso egípcio. Neste 

caso, destacou Darwin, elas teriam sido usadas para apreender os objetos e filtrar 

água; depois transformadas em lamelas como as do pato doméstico; e assim por 

                                            
234 Charles Darwin, Origin of species, 6ª. ed., p. 288. 

235 Ibid, p. 288. 
236 Não conseguimos identificar o Sr. Lacepède. 



 

 

 

 

 
 

Fonte: Wikimedia Commons – Uso livre. 
Fig. 4.3 – Barbatana parcial de baleia 
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diante, até que se tornaram tão bem construídas como as lamelas do marreco-bico-de-

colher, em cujo caso elas teriam servido exclusivamente como um aparelho filtrador.237 

Darwin salientou que a partir desta etapa, as lamelas teriam 2/3 do comprimento 

das placas da barbatana da Balaenoptera rostrata, e que estas gradações podem ser 

observadas em cetáceos ainda existentes. Estas gradações resultariam nas enormes 

placas de barbatana da baleia da Groelândia. Mais uma vez Darwin ressaltou não 

existir a mínima razão de se duvidar que cada etapa nesta escala possa ter sido tão útil 

a certos cetáceos antigos, com as funções das partes mudando lentamente durante o 

progresso do desenvolvimento, como ocorrem com as gradações nos bicos de 

diferentes membros da família de pato. Ele salientou também que é preciso lembrar que 

cada espécie de pato está sujeita à severa luta pela existência, e que a estrutura de 

cada parte de sua organização deve estar bem adaptada para as suas condições de 

vida.238 

 

4.4 As versões de atuais historiadores e filósofos de ciência 

 

 Dos historiadores e filósofos de ciência que discutiram algumas das críticas de 

Mivart e as respostas de Darwin sobre a suficiência da seleção natural explicar a origem 

dos estágios incipientes das estruturas úteis como a barbatana da baleia, somente 

Anna Carolina K. P. Regner, filósofa de ciência brasileira, abordou esta questão. 

 

4.4.1 A interpretação de Anna Carolina K. P. Regner 

 

Segundo Regner, o caso das barbatanas da baleia pertence a um padrão de 

dificuldade similar ao da formação dos olhos. Ela entende que nesse tipo de argumento 

darwiniano, “unem-se o jogo do atual e do possível, o poder explicativo da teoria como 

                                            
237 Darwin, op. cit., p. 289 

238 Charles Darwin, Origin of species, 6ª. ed., p. 289. 
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um todo, o balanço das razões pró e contra, a comparação entre o poder explicativo da 

teoria darwiniana e os das teorias de seus oponentes, junto com descrições detalhadas 

de órgãos de diferentes grupos [de formas animais] (feitas por eminentes estudiosos 

como Scoresby, Mr. Salvin, Mr. E. Bartlett, Lacepède), os quais são comparados entre 

si”.239  

Regner entende que o tratamento da objeção relativa à formação das barbatanas 

da baleia também serve como resposta à objeção geral de Mivart sobre a seleção 

natural não se harmonizar com a coexistência de estruturas proximamente similares de 

origem diversa.240  

Na reconstrução que Regner fez da réplica de Darwin, ela destaca três aspectos: 

uma descrição cuidadosa das barbatanas da baleia; as gradações que vão do bico de 

um membro da família dos patos ao do marreco-de-bico-de-colher (Spatula clypeata), 

passando pelo bico do ganso egípcio (Chenalopex) e do pato comum; e o retorno às 

baleias.241 

Sobre a forma animal da Hyperodon bidens, Regner relata que Darwin destacou 

o palato rugoso com pequenas e desiguais pontas ósseas, e argumentou que não havia 

nada de estranho em supor que alguma forma de cetáceo antiga tivesse palato similar, 

mas com pontas ósseas mais regularmente localizadas, e que essas pontas viessem a 

se converterem uma lamela bem desenvolvida por meio da Seleção Natural. As 

gradações subseqüentes, que podem ser observadas em cetáceos existentes, levaria, 

segundo Darwin, às enormes placas de barbatana das baleias da Groenlândia242  

 
 

 

                                            
239 Anna Carolina K. P. Regner, “A polêmica Mivart versus Darwin: uma lição em refutar objeções”, 

Filosofia e História da Biologia I, p. 78. Darwin cita as informações de Bartlett, Lacepède, Salvin e 

Scoresby, mas não foram nomeados como “eminentes estudiosos”. 

240 Ibid, p. 66. 

241 Ibid, p. 78. 
242 Ibid, p. 78. 
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4.5 Algumas considerações 

 

A interpretação de Regner nos pareceu fundamentada na retórica de Aristóteles 

onde a argumentação é fundamentada no jogo do atual e do possível. Não dispomos de 

conhecimentos adequados sobre esta racionalidade científica para declinarmos juízo da 

imposição de uma forma heurística de um passado distante sobre a teoria da evolução 

de Darwin do século XIX. 

Quanto à réplica de Darwin, apesar de ter usado a analogia da seleção artificial e 

a seleção natural para corroborar um processo de descendência com modificação 

através da seleção natural, a analogia é uma forma de comparação nem sempre útil: na 

seleção artificial os criadores se deparam com um fato inconteste – há limites de 

variação das formas. Se aplicarmos isso à seleção natural, seria maior esta limitação de 

variabilidade? Darwin mencionou que analogias não são adequadas para o que hoje 

chamamos de contexto de justificação teórica:   

 

“[...] porque a analogia leva o observador supor ou que elas [as formas 
transicionais] existem agora, ou podem ter existido antes; e aqui uma ampla 
porta se abre para a entrada da dúvida e da conjectura. [...] A analogia me 
levaria um passo adiante, isto é, à crença de que todos os animais e plantas 
descendem de algum protótipo. Mas a analogia pode ser um guia enganoso.”243  

 

Entendemos que neste caso, a réplica de Darwin, apesar de ter sido longo, ao 

usar a analogia da evolução dos bicos de patos (uma ave) para corroborar as etapas 

evolutivas na origem e desenvolvimento da barbatana da baleia (um mamífero), não foi 

muito adequada, considerando-se não somente a opinião que Darwin tinha sobre 

analogias, mas por ser um aspecto histórico de longo alcance. Pela teoria de 

descendência modificada, o registro fóssil deveria comparecer e dar suficiência à 

resposta de Darwin 

 

                                            
243 Charles Darwin, Origin of species, 5ª. ed., p. 55, 573. Ênfase nossa.  
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CAPÍTULO 5 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

 

Na Introdução desta dissertação salientamos que Mivart se envolveu com Darwin 

em uma dentre as importantes controvérsias científicas do século XIX sobre o papel da 

seleção natural na origem das espécies. Durante nossa pesquisa ficou patente que 

apenas alguns historiadores e filósofos de ciência consideraram as críticas Mivart ao 

papel da seleção natural na origem das espécies, especialmente a questão dos 

estágios incipientes das estruturas úteis.  

Apesar da controvérsia científica entre Mivart e Darwin não ter sido arbitrada pela 

comunidade científica da época, a posição teórica de Mivart foi considerada perdedora 

pelas comunidades científicas contemporânea e atual. Todavia, é obrigação do 

historiador de ciência tentar apresentar um relato histórico o mais equilibrado possível, 

porque a recepção de algumas teorias científicas foi marcada por posicionamentos a 

favor e contra. A História da Ciência registra que também não foi diferente com a teoria 

da evolução orgânica proposta por Darwin: a recepção, as críticas e a aceitação tiveram 

estas características.  

Tendo observado isto na literatura especializada, propusemos analisar a 

natureza de algumas críticas feitas por Mivart: o pescoço da girafa, os olhos dos peixes 

achatados e a barbatana da baleia em nossa reconsideração histórica desta 

controvérsia. 

Mencionamos no início desta dissertação que o nosso objetivo era analisar a 

natureza dessas críticas abordadas por Mivart no Genesis of species. Devido ao recorte 

historiográfico, tivemos que elencar também como que Darwin abordou essas questões 

e como respondeu as críticas de Mivart, além da reação dos seus pares e dos 

historiadores e filósofos da ciência contemporâneos. 
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A nossa hipótese foi confirmada: a análise feita das críticas de Mivart e das 

respostas de Darwin revelam que, as objeções de Mivart, apesar de motivadas pela 

subjetividade religiosa, eram de natureza científica conforme o contexto científico 

daquela época, e por Darwin tê-las respondido em capítulo especial da 6ª. edição do 

Origin of species. Uma vez que o nosso recorte não previa a abordagem da 

subjetividade religiosa, entendemos que este componente da controvérsia poderá ser 

abordada por outros trabalhos. 

Além disso, nossa análise confirmou que a controvérsia entre Mivart e Darwin é 

relevante para uma melhor compreensão da recepção, crítica e aceitação geral da 

teoria da evolução, uma vez que as controvérsias científicas, segundo Dascal, são 

indispensáveis para a formação, evolução e avaliação das teorias científicas; não são 

anomalias, mas o ‘estado natural’ da ciência.244 A controvérsia entre Mivart e Darwin, 

como as demais controvérsias científicas não aparecem nos livros didáticos, passando 

uma falsa versão dos fatos de como as teorias científicas são aceitas consensualmente 

como paradigmas pela comunidade científica. 

Na controvérsia Mivart versus Darwin, se houve um ganho epistêmico 

esclarecedor e de apoio para a teoria da evolução através da seleção natural, foi o 

aprofundamento e a elucidação por Darwin nas suas respostas a cada crítica levantada 

por Mivart sobre algumas questões de processos evolutivos que não receberam a 

devida atenção em edições anteriores do Origin of species. Sem o Mivart do Genesis of 

species de Mivart, não teríamos o Darwin da 6ª. edição do Origin of species  com seu 

pensamento atualizado, e a Ciência e a História da Ciência seriam mais pobres.  

Para concluir, destacamos que Mivart tem sido criticado por ter adotado uma 

teoria invocando uma força natural interna desconhecida e de ter sido parcialmente 

demonstrado estar errado, mas Darwin também tinha suas dificuldades. Devemos 

sempre ter em mente o que Mayr ressaltou na introdução do seu livro The growth of 

biological thought:  

                                            
244 Marcelo Dascal. “Epistemologia, Controvérsias e Pragmática”, Revista da SBHC, n. 12, p. 73-98, 

1994, p. 77-78. 



 84 

 

[...] quase sempre aqueles que defenderam uma teoria errônea tinham, 
aparentemente, razões válidas para assim fazer. Eles estavam tentando enfatizar 
algo que fora negligenciado pelos seus oponentes... No meu caso, eu me inclino 
em dar atenção especial para os injustiçados (tanto pessoas como teorias) 
porque no passado eles têm sido freqüentemente tratados injustamente ou pelo 
menos inadequadamente.245 

 

Apesar desta declaração, Mayr não deu nenhuma atenção especial à 

controvérsia na qual Mivart se envolveu com Darwin, apesar de citá-lo nesse livro,246 e 

de listar na sua bibliografia autores que abordaram a questão como David Hull,247 

Gertrude Himmelfarb,248 James R. Moore,249 e Peter J. Vorzimmer.250 

 

“A ciência não pode progredir sem a ação de duas classes distintas 
de pensadores: a primeira consistindo de homens de gênio criador, que 
elaboram hipóteses brilhantes, e que podem ser descritos como 
“teorizadores” no bom sentido da palavra, a segunda,de homens 
possuidores da faculdade crítica, e que testam, modelam o formato, 
aperfeiçoam ou destroem as hipóteses propostas pela primeira classe de 
homens.”  St. George Jackson Mivart.251   

 

 

 

 
                                            
245 Ernst Mayr, The growth of biological thought: diversity, evolution and inheritance, p. 12. 

246 Ibid, p. 507, onde Mayr considera Mivart “evolucionista”, e p. 513, como “essencialista”. 

247 David Hull, Darwin and his critics. 

248 Gertrude Himmelfarb, Darwin and the Darwinian revolution. 

249 James R. Moore, The pos-Darwinian controversies: a study of the Protestant struggle to come to terms 

with Darwin in Great Britain and America – 1870-1900. 

250 Peter J. Vorzimmer, Charles Darwin and his critics: the years of controversy – The Origin of species 

and its critics 1859-1882. 

251 St. George Jackson Mivart, “Darwin’s Descent of man”, Quarterly Review, 131 (1871):48, apud Mario 

A. Di Gregorio, T. H. Huxley’s place in natural science, p. 124, 126. 



 

 

 
Fonte: The New York Times, 2 de abril de 1900 – Uso livre. 

Fig. 1.7 – Obituário de Mivart 
Ex umbris et imaginibus in veritatem (01/04/1900)   
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ANEXO A – Organizações científicas das quais Mivart foi membro 
 
 
1. Membro da Royal Institution (1849). 

2. Fellow of the Zoological Society (1858), Vice-Presidente (1869 e 1882). 

3. Fellow of the Linnean Society (20 de março de 1862), Secretário (1874-1880), Vice-
Presidente (1892). 

4. Fellow of the Royal Society de Londres (3 de junho de 1869). 

 
 
 
Carreira acadêmica: 
 

1. Lecturer e Professor de Anatomia Comparada do St. Mary’s Hospital Medical School 

de Londres (1862-1884) por recomendação de Richard Owen e Thomas H. Huxley. 

2. Professor de Fisiologia e Biologia da Catholic University em Kensigton (1875-1877). 

3. Professor de Filosofia da História Natural, na Universidade de Louvain, Bélgica, 

(1884), Professor visitante (1890-1893).  
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ANEXO B – AS PUBLICAÇÕES DE MIVART E DARWIN (1868-1872) 
 
1. Darwin The variation of animals and plants under domestication Janeiro de 1868 
2. Mivart “Review of 4th Origin and Variation”, The Month. Julho-Setembro de 

1869 
3. Darwin 5th. ed. Origin of species (Preparado de 26 de dezembro 

de 1868 a 10 de fevereiro de 1869). 
Agosto de 1869 

4. Mivart Genesis of species Janeiro de 1871 
5. Darwin Descent of man (Preparado de 10 de fevereiro de 1869 a 

17 de janeiro de 1871). 
Fevereiro de 1871 

6. Mivart “Review of Descent of man”. Julho de 1871 
7. Wright Review of Mivart and Darwin, North American Review, 

Julho de 1871. 
Setembro de 1871 

8. Huxley “Review of Wallace, Mivart and Darwin”, Contemporary 
Review . 

Novembro de 1881 

9. Mivart “Reply to Huxley”, Contemporary Review Janeiro de 1872 
10. Darwin 6th. ed. Origin of species (Preparado de 18 de junho de 

1871 a 9 de novembro de 1871). 
Fevereiro de 1872 

11. Mivart “Specific genesis”, North American Review. Abril de 1872 
12. Darwin 2nd. ed. Descent of man Setembro de 1874 
13. Darwin 2nd. The variation of animals and plants under 

domestication 
1875 

14. Mivart Lessons from nature 1876 
15. Mivart The cat 1881 
 
Ligeiramente modificado de Peter J. Vorzimmer, Charles Darwin: the years of controversy – The 
Origin of species and its critics 1859-1882, p. 226. 
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ANEXO C – Relação bibliográfica de St. George Jackson Mivart 
 
Apud: Jacob W. Gruber, A conscience in conflict: the life of St. George Jackson Mivart, 
p. 249-258. 
 
Abreviações: 
 

Amer. Cath. Quar. Rev. The American Catholic Quarterly Review 

Ann. Mag. Nat. Hist. Annals and Magazine of Natural History 

Ann. Sci. Nat. Paris  Annales des sciences naturelles (zoologie) 

Brit. Quar.   The British Quarterly Review 

CR    The Contemporary Review 

DR    The Dublin Review  

Edin. Rev.   The Edinburgh Review 

FR    The Fortnightly Review 

Harpers   Harper’s Magazine 
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