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resumo 
 

 

Na segunda metade do século XIX, a história das ciências da vida em Portugal
assistiu à introdução das ideias evolucionistas de Darwin, sob a 
responsabilidade do botânico Júlio Augusto Henriques, em 1865-66. Foi 
professor na Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, director do 
Jardim Botânico, fundador da Sociedade Broteriana e do Boletim da Sociedade 
Broteriana. Este estudo pretende apresentar as etapas do processo de 
recepção das teorias evolucionistas naquela Universidade, bem como 
comprovar a constituição de uma herança científica baseada em princípios 
darwinistas que, seguramente, contribuiu para um melhor entendimento dos 
fenómenos da Natureza e, consequentemente, para o progresso das ciências 
naturais no nosso país. 
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abstract 

 
In the second half of the 19

th
 century, history of sciences in Portugal was 

marked by the introduction of Darwin’s evolutionist ideas in 1865-66, under the 
responsibility of the botanist Júlio Augusto Henriques. He was a professor in 
the Faculty of Philosophy of the University of Coimbra, director of the Botanic 
Garden, founder of the Broterian Society and the Journal of the Broterian 
Society. This study intends to present the stages of the reception process of 
those evolutionist theories in that University, as well as to prove the formation 
of a scientific heritage based on the darwinian principles that, surely, 
contributed for a better understanding of Nature’s phenomena and, 
consequently, for the progress of the natural sciences in our country. 
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résumé 

 
Dans la deuxième partie du XIX

ème
 siècle, l’histoire des sciences de la vie au 

Portugal a témoigné l’introduction des idées évolutionnistes de Darwin, dont le 
responsable a été le botaniste Júlio Augusto Henriques, en 1865-66. Il a été 
enseignant à la Faculté de Philosophie de l’Université de Coimbra, directeur du 
Jardin Botanique, fondateur de la Societé Broteriana e du Bulletin de la Societé 
Broteriana. Cet étude veut présenter le procès de réception des théories 
évolutionnistes dans cette Université, et aussi prouver la constitution d’un 
héritage scientifique fondé en principes darwiniens, lequel a, certainement, 
contribué pour une meilleur compréhension des phénomènes de la Nature et, 
conséquemment, pour le progrès des sciences naturelles dans notre pays. 
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Introdução 

 

 

 O estudo das primeiras noções de história das ciências naturais 

remonta ao Ensino Secundário e, desde então, o nosso interesse pelo 

tema começou a tomar corpo. Durante os cinco anos da Licenciatura, a 

possibilidade de aprender mais desvaneceu-se. A história das ideias em 

Biologia e em Geologia não é abordada, em nenhuma das cadeiras da 

Licenciatura em Geologia – Ramo Educacional na Universidade de 

Coimbra. No entanto, não havíamos perdido a esperança. Quando 

surgiu a oportunidade de ingressar num curso de Mestrado esboçaram-

se, diante de nós, as várias hipóteses de opção, mas a escolha foi 

imediata. A reunião das vertentes comunicacional e educacional das 

várias Ciências pareceu-nos aliciante. De facto, e para nossa satisfação, 

as expectativas não saíram defraudadas.  

 Entretanto, felizes coincidências permitiram-nos travar 

conhecimento com a Prof. Doutora Ana Leonor Pereira e o nosso 

projecto rapidamente se delineou. A sua fervorosa dedicação a este 

tema e a sua generosa orientação, aliadas à nossa vontade de aprender 

(e fazer) mais e melhor, foram determinantes. A prova daquilo que 

afirmamos está diante dos nossos olhos, sob a forma de um trabalho... 

que é o nosso primeiro grande trabalho. E o valor que lhe atribuímos 

não se exprime por palavras. Se estamos a dar uma contribuição, com 

algo inédito e importante, para o cenário histórico-científico português, 

então o nosso desejo concretizou-se. Mas não ficaremos por aqui, pois 

os meandros da história das ideias em Ciência são um mundo inteiro 

por descobrir... e os nossos limites não estão ainda traçados. 

 Este trabalho está organizado em cinco capítulos e pretende dar a 

conhecer o processo de introdução das teorias evolucionistas em 

Portugal, cuja responsabilidade atribuímos ao botânico Júlio Augusto 

Henriques. Nesse sentido, considerámos necessário fazer, num primeiro 
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capítulo, uma retrospectiva da história das teorias biológicas na Europa, 

a fim de contextualizar o polémico problema da (i)mutabilidade das 

espécies. Nesta secção, são analisadas as ideias fixistas de Lineu, os 

argumentos de Cuvier em oposição às teorias transformistas de Buffon, 

Étienne e Isidore Saint-Hilaire e Lamarck, bem como a revolução 

despoletada com Darwin, nas suas obras On the Origin of Species 

(1859) e The descent of man and selection in relation to sex (1871).  

 No capítulo seguinte, mostramos o panorama geral da Faculdade 

de Filosofia da Universidade de Coimbra nos séculos XVIII e XIX e, mais 

especificamente, o Curso de Filosofia e o estado das ciências biológicas 

na década posterior à publicação da obra A Origem das Espécies. A 

opção de restringir o nosso estudo à Universidade de Coimbra prende-

se ao facto desta instituição ter constituído o palco das primeiras 

manifestações contra e a favor das ideias evolucionistas no nosso país. 

 O terceiro capítulo apresenta os intervenientes nos 

acontecimentos que marcaram o ano de 1865, no que diz respeito à 

divulgação das ideias evolucionistas de Darwin. Sem nos alongarmos na 

exposição do conteúdo desta secção, referimos apenas que analisámos 

uma obra que estava, até agora, remetida ao esquecimento e cujo valor 

não foi, por nós, ignorado. Por outro lado, mostramos os mais 

importantes aspectos da vida e da obra de Júlio Henriques, enquanto 

Professor e Investigador na Universidade de Coimbra. 

 Seguidamente, considerámos de grande importância expor a 

controvérsia gerada em torno das ideias evolucionistas, em finais do 

século XIX. Assim, no quarto capítulo, apresentamos os debates 

gerados nos contextos científico e literário, com vista a avaliar a 

importância da divulgação das ideias evolucionistas para a cultura 

científica do cidadão comum oitocentista.  

 Por fim, e no sentido de demarcar o percurso do Evolucionismo 

em Portugal, construímos um quinto capítulo onde analisamos os 

trabalhos de diversas individualidades que, ao depararem-se com 
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aquelas ideias inovadoras, não temeram interpretá-las e apoiá-las 

adquirindo, por isso, um lugar de destaque, não só neste modesto 

trabalho, mas especialmente na história das ciências naturais no nosso 

país. 
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1. A classificação dos seres vivos e o problema da mutabilidade 

das espécies 

 

 

A dificuldade de classificar os seres vivos desde sempre constituiu 

um obstáculo à produção de trabalhos de descrição e catalogação de 

espécimes, pela ausência de um ou mais critérios de distinção dos 

vários indivíduos e consequente dificuldade na composição de grupos 

distintos. A descoberta e exploração dos continentes datada da época 

renascentista, veio aumentar o número de seres vivos conhecidos 

ultrapassando, em larga medida, as cerca de 500 formas animais 

descritas por Aristóteles (384-322 a.C.)1. O filósofo grego acreditava na 

ideia de que todos os organismos poderiam ser organizados, de forma 

hierárquica, numa escala natural. De acordo com este modelo, os seres 

vivos eram dispostos numa ordem ascendente, do mais simples ao mais 

complexo, sendo dado ao Homem o lugar no topo da cadeia. A escala 

natural de Aristóteles assumia um carácter eterno e imutável, onde 

cada indivíduo ocupava um lugar fixo, sem sofrer qualquer mudança ao 

longo do tempo. Esta perspectiva, que considera que as espécies são 

permanentes e não sofrem evolução, constitui o Princípio Fixista, ou 

simplesmente, o Fixismo. Os filósofos ocidentais adoptaram muitas das 

ideias de Aristóteles construindo perspectivas integradas do mundo, 

englobando a Ciência, a Sociedade e a Religião.  

Neste contexto, admitiam-se dois princípios distintos para a 

explicação da origem das espécies: a Teoria da Geração Espontânea ou 

Espontaneísmo considera que os seres vivos surgem espontaneamente, 

a partir de matéria inerte, por acção de um princípio activo; o Princípio 

Criacionista, ou Criacionismo, afirma que os seres vivos foram 

                                                 
1 Vide: Réné Taton, Histoire Générale des Sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1957-1964, 

Tomo II, p. 157. Esta síntese foi elaborada a partir da obra de Réné Taton, reconhecidamente muito 

qualificada.  
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originados por obra divina e por isso são perfeitos, tendo-se mantido 

imutáveis até ao tempo actual. As imperfeições que, por vezes, se 

verificam, devem-se à corrupção do mundo. Estas teorias inserem-se 

no Fixismo, que prevaleceu por mais de dois mil anos, tendo adquirido 

um carácter dogmático; no entanto, a partir dos séculos dezassete e 

dezoito começaram a ser postas em causa, principalmente devido ao 

progresso da Ciência. As teorias sobre a evolução biológica – as quais 

defendem que as espécies actuais são o resultado de lentas e 

sucessivas transformações sofridas pelas espécies do passado ao longo 

dos tempos – começaram a tomar corpo como doutrinas científicas a 

partir do momento em que se inicia o estudo aprofundado da 

morfologia dos seres vivos, bem como a tentativa para a sua 

classificação. 

Os primeiros protótipos de inventariação dos seres vivos, ainda 

que elaborados segundo métodos puramente empíricos, permaneceram 

quase inalteráveis até ao século dezassete, sendo progressivamente 

substituídos por verdadeiros modelos de organização do mundo vivo. 

Este século foi marcado pela publicação da primeira grande enciclopédia 

do reino animal, entre os anos de 1599 e 1616, da autoria de Ulisse 

Aldrovandi (1552-1605). A Primeira Parte, dedicada aos animais de 

sangue vermelho (aqueles que hoje designamos por Vertebrados), 

classifica-os da seguinte forma: I – Quadrúpedes vivíparos; II – 

Quadrúpedes ovíparos; III – Aves; IV – Peixes e Cetáceos e V – 

Serpentes e Dragões. A Segunda Parte apresenta os animais cujo 

sangue não é vermelho (os actuais Invertebrados): VI – Moles; VII – 

Crustáceos; VIII – Testáceos; IX – Insectos e X – Zoófitos.  

Esta obra de Aldrovandi segue o estilo preconizado pelo suíço 

Conrad Gesner (1515-1565) na sua Historiae animalium (1551-1558), e 

é pautada pela escassez de descrições anatómicas e fisiológicas, 

resumindo-se a um trabalho de pesquisa bibliográfica.  
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Cerca de duas décadas mais tarde, as ciências zoológicas 

contaram com a publicação do Theatre of Insects, um tratado da 

autoria do médico Thomas Moffett (1553-1604) sobre a biologia e vida 

social dos Insectos, sendo dado especial relevo às abelhas. Moffett 

reuniu algumas notas redigidas por Gesner e outras contidas num 

manuscrito inacabado, da autoria de Thomas Penny (1530-1589) e 

adicionou-lhe diversas ilustrações; esta obra só seria publicada trinta 

anos depois da sua morte. A Historia Naturalis de John Johnston (1603-

1675), publicada entre os anos de 1657 e 1665, reproduz, quase sem 

modificações, o plano seguido por Gesner e, posteriormente, por 

Aldrovandi, com a consequente repetição das suas incorrecções.  

Por estas razões, os historiadores afirmam que os estudos 

zoológicos levados a cabo neste século não trouxeram progressos 

significativos para a Ciência. Esta estagnação só viria a ser ultrapassada 

com os resultados dos trabalhos de John Ray (1628-1705) e do seu 

parceiro Francis Willoughby (1635-1672). A classificação dos 

Vertebrados proposta por Ray, com base na estrutura do coração, 

coloca os Répteis num grupo à parte (por possuírem apenas um 

ventrículo) e reconhece a existência de dois ventrículos no coração das 

Aves e dos Mamíferos. Além disso, o seu sistema separa os Cetáceos 

dos Peixes. O naturalista inglês foi, por outro lado, pioneiro na criação 

de um sistema de classificação do mundo vegetal, fundamentado nas 

características da flor e na forma e estrutura do fruto. Defensor das 

ideias fixistas, tal como os naturalistas seus contemporâneos, Ray é 

responsável pela introdução do termo “espécie”, tendo designado por 

transmutatio specierum o fenómeno originador das diferenças entre 

progenitores e descendentes em cada geração2.  

O botânico francês Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) 

notabilizou-se pela criação de um sistema de classificação (cujos 
                                                 
2 Vide: Réné Taton, Histoire Générale des Sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1957-1964, 

Tomo II, pp. 355-362.
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critérios tinham em consideração a forma e disposição da corola da flor) 

que, pelo seu mérito, viria a ser instituído, no final do século dezassete, 

em substituição daqueles propostos pelos botânicos Robert Morison 

(1620-1683) e A. Bachmann (1652-1723)3.  

A história da Botânica do século dezoito foi dominada pelos 

resultados dos estudos do sueco Carl von Linné (1707-1778), 

vulgarmente conhecido por Lineu (Figura 1).  

 

 
Figura 1 – Carl von Linné 

 

Dando continuidade ao trabalho de Tournefort, o botânico dedicou 

grande parte da sua vida à Sistemática. No entanto, para além da 

simples catalogação dos espécimes, as suas pesquisas visavam a 

compreensão dos desígnios de Deus no que respeita à Criação: no seu 

entender, todos os seres vivos haviam sido criados num único acto 

divino; as pequenas variações que se registavam entre eles eram 

consideradas meras casualidades. Lineu desenvolveu um método de 

classificação inovador, comummente designado por “sistema sexual”, 

baseado na disposição dos órgãos reprodutores da planta4 e introduziu 

                                                 
3 Vide: Réné Taton, Histoire Générale des Sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1957-1964, 

Tomo II, pp. 396-397. 

4 Consultar Anexo 1: Classificação de Lineu. Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural 

Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, p. 323. 
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a nomenclatura binária (utilizada até à actualidade, pela sua 

simplicidade e eficácia), a qual permite a denominação de cada espécie 

através de um termo formado por duas palavras latinas: o nome do 

Género e o epíteto específico. Estes estudos permitiram o conhecimento 

de semelhanças e diferenças morfológicas entre indivíduos e, na opinião 

de inúmeros naturalistas da época, identificaram relações de parentesco 

e sugeriram uma possível origem comum para todos eles. Os dados 

recolhidos por Lineu para fundamentar o Criacionismo acabaram, assim, 

por contribuir para o estabelecimento de ideias evolucionistas.  

Apesar do seu indiscutível valor, a obra de Lineu foi considerada 

rígida e formal, tendo sofrido francas modificações com as pesquisas 

dos seus sucessores, Bernard de Jussieu (1699-1777), Antoine-Laurent 

de Jussieu (1748-1836) e Michel Adanson (1727-1806)5; estes dois 

últimos naturalistas evidenciaram-se por implementar o princípio da 

classificação natural, apoiado no grau de parentesco entre as espécies 

de uma mesma Família6. No longo processo que conduziu à implantação 

das ideias transformistas, assumem um papel de destaque o trabalho e 

as ideias do mais ilustre contemporâneo de Lineu, o conde de Buffon 

(Figura 2), de seu nome Georges-Louis Leclerc (1707-1788). 

 

 
Figura 2 – Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon 

                                                 
5 Vide: Réné Taton, Histoire Générale des Sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1957-1964, 

Tomo II, pp. 643-644. 

6 Consultar Anexo 2: Classificação de Jussieu. Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural 

Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, p. 331. 
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Em 1739, o matemático e físico francês foi nomeado Intendente 

do Jardim do Rei e a partir de então, conduziu investigações na área da 

Zoologia que o afastaram para sempre das ideias fixistas que defendera 

anteriormente, e lhe permitiram produzir a célebre Histoire naturelle, 

générale et particulière: avec la description du Cabinet du Roi, escrita 

em colaboração com Louis Jean-Marie Daubenton (1716-1800), Philipe 

Guéneau de Montbeillard (1720-1785), Gabriel Léopold Charles Amé 

Bexon, mais conhecido por abade Bexon (1748-1784) e Bernard 

Germain Étienne de la Ville, conde de Lacépède (1756-1825). Trata-se 

de uma completa enciclopédia sobre o mundo natural, cujo primeiro dos 

44 volumes foi publicado em 1749. De acordo com o autor, as 

condições do meio ambiente (o clima, a alimentação e a domesticação), 

potenciam a ocorrência de alterações nos indivíduos; neste sentido, e 

após ter analisado as semelhanças entre duzentas espécies de 

quadrúpedes, reduziu-as a 15 géneros e 9 espécies (referentes a 

animais exclusivos da Europa e a animais comuns a este continente e 

ao americano) e a 10 géneros e 4 espécies (referentes a animais 

exclusivos da América) reunindo, no total, 38 grupos originais7. 

Esta concepção de transformismo limitado, associado ao grau de 

parentesco entre as espécies, levá-lo-iam a contrapor as ideias 

defendidas por Lineu, entre elas a nomenclatura binária e, 

consequentemente, a existência dos grupos taxonómicos por ele 

estabelecidos: 

 

 “O Sr. Linnæus divide todos os animais em seis classes, a saber, os Quadrúpedes, as 

Aves, os Anfíbios, os Peixes, os Insectos e os Vermes. Esta primeira divisão é, como se vê, 

arbitrária e muito incompleta, uma vez que não faz referência alguma a certos géneros de 

animais que são, no entanto, muito vastos, as serpentes, por exemplo, os mariscos, os 

crustáceos, e parece, à primeira vista, que foram esquecidos; uma vez que não imaginamos, à 

partida, que as serpentes são anfíbios, os crustáceos, insectos e os mariscos, vermes; em vez 

                                                 
7 Vide: Réné Taton, Histoire Générale des Sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1957-1964, 

Tomo II, pp. 575-577. 
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de fazer apenas seis classes, se tivesse feito doze ou mais, e se tivesse referido os 

quadrúpedes, as aves, os répteis, os anfíbios, os peixes cetáceos, os peixes ovíparos, os 

peixes moles, os crustáceos, os mariscos, os insectos de terra, os insectos de mar, os insectos 

de água doce, etc.; ele teria sido mais claro e as suas divisões teriam sido mais exactas e 

menos arbitrárias; pois, em geral, quanto mais se aumenta o número de divisões das 

produções naturais, mais nos aproximamos da realidade, uma vez que, na natureza, só 

existem efectivamente os indivíduos, e os géneros, as ordens e as classes existem somente na 

nossa imaginação”
8

. 

 

Buffon publicou vastas descrições de animais superiores, como 

aves e quadrúpedes e apoiou, com convicção, a existência de unidade 

de plano nos indivíduos, como se pode depreender do seguinte excerto 

do capítulo intitulado L’Asne: 

 

“ [...] que se considere, como sublinhou o Sr. Daubenton, que a pata de um cavalo, 

aparentemente tão diferente da mão do homem é, no entanto, composta pelos mesmos ossos, 

[...] e se avalie se esta semelhança camuflada não é mais extraordinária do que as diferenças 

aparentes, se esta concordância constante e este plano seguido do homem aos quadrúpedes, 

dos quadrúpedes aos cetáceos, dos cetáceos às aves, das aves aos répteis, dos répteis aos 

peixes, etc., nos quais as partes essenciais, como o coração, os intestinos, a coluna vertebral, 

os sentidos, etc., estão sempre presentes, não parecem indicar que ao criar os animais, o Ser 

supremo quis implementar apenas uma ideia e fazê-la variar ao mesmo tempo de todas as 

formas possíveis”9.
 
 

                                                 
8 Vide: Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière: avec la description du Cabinet du Roi, Paris, 

Imprimerie Royale, 1749, vol. I, pp. 37-38. No original francês: “M. Linnæus divise tous les animaux en six 

classes, savoir, les Quadrupèdes, les Oiseaux, les Amphibies, les Poissons, les Insectes & les Vers. Cette 

première division est, comme l’on voit, très-arbitraire & fort incomplète, car elle ne nous donne aucune idée 

de certains genres d’animaux, qui sont cependant très-considérables & très-étendus, les serpens, par 

exemple, les coquillages, les crustacées, & il paroît au premier coup d’œil qu’ils ont été oubliez; car on 

n’imagine pas d’abord que les serpens soient des amphibies; les crustacées des insectes & les coquillages 

des vers; au lieu de ne faire que six classes, si cet Auteur en eût fait douze ou davantage, & qu’il eût dit les 

quadrupèdes, les oiseaux, les reptiles, les amphibies, les poissons cétacées, les poissons ovipares, les 

poissons mous, les crustacées, les coquillages, les insectes de terre, les insectes de mer, les insectes d’eau 

douce, &c. il eût parlé plus clairement, & ses divisions eussent été plus vraies & moins arbitraires ; car en 

général plus on augmentera le nombre des divisions des productions naturelles, plus on approchera du vrai, 

puisqu’il n’existe réellement dans la nature que des individus, & que les genres, les ordres & les classes 

n’existent que dans notre imagination". 

9 Vide: Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière: avec la description du Cabinet du Roi, Paris, 

Imprimerie Royale, 1753, vol. IV, pp. 380-381. No original francês: "[...] que l' on considère, comme l' a 
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No capítulo citado anteriormente, o naturalista admite que as 

espécies derivam umas das outras por degeneração e que este 

processo, lento e progressivo, transformara as espécies primitivas, 

criadas por Deus, nas actuais: 

 

“Neste ponto de vista, não apenas o burro e o cavalo, mas mesmo o homem, o macaco, 

os quadrúpedes e todos os animais, poderiam ser vistos como pertencentes à mesma família, 

mas podemos concluir daqui que, dentro desta grande e numerosa família, que Deus concebeu 

e tirou do nada, há outras pequenas famílias projectadas pela natureza e produzidas pelo tempo 

[...] Se estas famílias de facto existiam, puderam apenas formar-se pela união, a variação 

sucessiva e a degeneração das espécies originais; e se se admite que há famílias nas plantas e 

nos animais, que o burro seja da família do cavalo, e que degenerou, poder-se-á igualmente 

dizer que o macaco é da família do homem; que é um homem degenerado; que o homem e o 

macaco tiveram uma origem comum, como o cavalo e o burro [...] e mesmo que todos os 

animais provêm de um único animal que, na sucessão dos tempos, produziu, ao aperfeiçoar-se 

e ao degenerar-se, todas as raças dos restantes animais”10. 

 

Esta visão transformista do mundo vivo encerra um conjunto de 

concepções de carácter evolucionista, onde as circunstâncias ambientais 

e o tempo têm um papel fundamental. Buffon reconheceu diferenças 

                                                                                                                                                    
remarqué M. Daubenton, que le pied d' un cheval, en apparence si différent de la main de l' homme, est 

cependant composé des mêmes os, [...] et l’on jugera si cette ressemblance cachée n’est pas plus 

merveilleuse que les différences apparentes, si cette conformité constante et ce dessein suivi de l' homme 

aux quadrupèdes, des quadrupèdes aux cétacés, des cétacés aux oiseaux, des oiseaux aux reptiles, des 

reptiles aux poissons, etc., dans lesquels les parties essentielles, comme le coeur, les intestins, l' épine du 

dos, les sens, etc., se trouvent toujours, ne semblent pas indiquer qu' en créant les animaux, l' Être 

suprême n' a voulu employer qu' une idée, et la varier en même temps de toutes les manières possibles”. 

10 Vide: Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière: avec la description du Cabinet du Roi, Paris, 

Imprimerie Royale, 1753,vol. IV, pp. 381-382. No original francês: “Dans ce point de vue, non-seulement 

l'âne et le cheval, mais même l' homme, le singe, les quadrupèdes et tous les animaux, pourraient être 

regardés comme ne faisant que la même famille, mais en doit-on conclure que dans cette grande et 

nombreuse famille, que Dieu seul a conçue et tirée du néant, il y ait d' autres petites familles projetées par 

la nature et produites par le temps [...] Si ces familles existaient en effet, elles n' auraient pu se former que 

par le mélange, la variation successive et la dégénération des espèces originaires; et si on admet une fois 

qu' il y ait des familles dans les plantes et dans les animaux, que l'âne soit de la famille du cheval, et qu' il a 

dégénéré, on pourra dire également que le singe est de la famille de l' homme; que c' est un homme 

dégénéré; que l' homme et le singe ont eu une origine commune comme le cheval et l' âne [...] et même 

que tous les animaux sont venus d' un seul animal qui, dans la succession des temps, a produit, en se 

perfectionnant et en dégénérant, toutes les races des autres animaux”. 
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entre a fauna dos continentes europeu e americano – alertando para a 

distribuição geográfica dos seres vivos – e foi um dos primeiros 

cientistas a referir-se ao desaparecimento de espécies no planeta, a 

partir da análise de fósseis. Estas pesquisas viriam a constituir as raízes 

da Anatomia Comparada, ciência desenvolvida algumas décadas mais 

tarde11. 

A obra produzida ao longo de mais de um século de investigação 

sistemática nas áreas da Botânica e da Zoologia, deixava agora 

transparecer uma visão transformista da Natureza, ainda que muito 

ténue. A observação dos seres vivos trazia revelações importantes, 

nomeadamente a existência de variações entre indivíduos da mesma 

espécie, o que impunha aos naturalistas defensores do Fixismo a 

procura das causas científicas para essas variações. Ray acreditava que, 

ocasionalmente, certa espécie sofria uma degeneração, dando origem, 

nas gerações seguintes, a uma outra espécie com características 

ligeiramente diferentes. Por seu turno, Lineu afirmava que a 

intervenção divina era responsável pelas variações nas plantas, bem 

como pelo surgimento pontual de seres anómalos (na sua opinião, 

destinados a desaparecer); mais tarde, o botânico acabaria por 

reconhecer o papel da hibridação12 na formação de espécies novas e na 

produção de variabilidade entre os seres vivos. 

Após encontrar, no seu jardim, duas espécies do Género 

Mercurialis, o botânico Jean Marchant (1650-1738) verificou que, ao 

longo de diversas gerações, ambas mantinham as mesmas 

características que as distinguiam. Dado que as teorias biológicas 

vigentes na época não contemplavam estes acontecimentos, o botânico 

formulou uma hipótese para o aparecimento súbito de espécies: Deus 
                                                 
11 Vide: Réné Taton, Histoire Générale des Sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1957-1964, 

Tomo II, pp. 572-574. 

12 Trata-se do mecanismo de produção de seres híbridos: estes são resultantes do cruzamento entre 

indivíduos pertencentes a diferentes linhas puras (linhagens de indivíduos que cruzados entre si originam 

uma descendência igual entre si e aos progenitores relativamente a uma dada característica). 
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criara indivíduos que serviriam de modelo para cada Género e ao longo 

de sucessivas gerações, surgiriam modificações nos seus descendentes 

que viriam a revelar-se permanentes, constituindo-se, assim, diferentes 

espécies. Este princípio deixava já entrever um transformismo parcial, 

limitado ao Género, e seria partilhado por Antoine-Nicolas Duchesne 

(1747-1827), o botânico amador que fez observações semelhantes às 

de Marchant, nos jardins de Trianon, em Versalhes, com indivíduos 

pertencentes a duas espécies do Género Fragaria.  

No seu Familles des plantes (1763), Michel Adanson afirmou-se 

contra a fixidez da espécie e conferiu à acção das condições do meio 

(como a cultura e o clima, entre outros), a causa da variabilidade dos 

seres vivos. Se, por um lado, os naturalistas que acreditavam na 

evolução dos seres vivos se mantinham relutantes em assumir essas 

ideias, por outro, o filósofo Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-

1759) não hesitou em defender a sua teoria, de carácter 

declaradamente transformista, na obra Essai sur la formation des corps 

organisés (1754). Segundo este autor, a geração dos seres é operada 

pela união de “moléculas seminais” provenientes de cada um dos 

progenitores. Quando este processo é bem sucedido, o descendente 

assemelha-se aos progenitores; no entanto, se a união ocorrer de 

forma irregular, originar-se-á um descendente anómalo. O filósofo 

considerava que cada uma destas situações “irregulares” conduzia à 

produção de seres diferentes os quais, a longo prazo, constituiriam uma 

nova espécie.  

A par dos trabalhos de Maupertuis, surgiram as investigações de 

um outro filósofo, Benoist de Maillet (1659-1738), o qual defendia que 

as primeiras espécies vivas teriam sido marinhas, transformando-se, de 

forma brusca, em seres terrestres. O naturalista Jean-Baptiste-Charles 

Robinet (1735-1820) propôs que todos os seres vivos formariam um 
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único reino, numa cadeia contínua13: um protótipo inicial teria 

proliferado e dado origem a seres cada vez mais complexos, culminando 

no Homem, que constituiria a extremidade superior da cadeia, isto é, o 

representante máximo da acção da Natureza. 

Mais tarde, a Zoonomia (1794)14 de Erasmus Darwin (1731-

1802), avô de Charles Robert Darwin (1809-1882), explicava com 

detalhe a teoria da formação gradual e do aperfeiçoamento do reino 

animal. De acordo com Erasmus, a vida teria tido origem num filamento 

orgânico primordial, a quem havia sido dada a capacidade de adquirir 

novas porções – com o objectivo de se aperfeiçoar e assim realizar a 

sua actividade biológica –, que seriam transmitidas ao longo das 

gerações. O autor atribuiu diversas causas a estas modificações 

progressivas, como o clima, os hábitos, as doenças, a domesticação, o 

esforço, a hibridação, entre outras15. As ideias deste naturalista viriam a 

ser partilhadas pelos apoiantes da teoria evolucionista, entre eles, o 

próprio Charles Darwin. 

 No final do século XVIII e durante o século XIX, o 

desenvolvimento da Geologia permitiu ter uma noção mais clara sobre 

os fenómenos que têm lugar no nosso planeta. Abandonava-se, 

progressivamente, a visão estática do Mundo, substituindo-a pela ideia 

de um planeta em constante mudança. Esta perspectiva veio favorecer 

a aceitação das concepções evolucionistas, em relação à origem das 

espécies. 

Em 1778, o geólogo James Hutton (1726-1797) publicou o livro 

Theory of the Earth que abalou violentamente a hipótese catastrofista. 

Com a teoria do Uniformitarismo (ou princípio das Causas Actuais), 

                                                 
13 Vide: Réné Taton, Histoire Générale des Sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1957-1964, 

Tomo II, pp. 578-580. 

14 A terceira edição desta obra, datada de 1805, está traduzida em língua portuguesa, sob o título 

Zoonomia ou as leis da vida organica. Traduzida do original inglez em portuguez. 

15 Vide: Réné Taton, Histoire Générale des Sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1957-1964, 

Tomo II, pp. 579-580.
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Hutton estabeleceu uma idade para a Terra muito superior àquela que 

era admitida até então e acrescentou que o planeta possui, desde o 

momento da sua formação, uma dinâmica interna (materializada por 

fenómenos sísmicos e vulcânicos), e externa, de que são exemplo os 

processos erosivos. Em resumo, o geólogo escocês defendeu que os 

fenómenos geológicos que se observam na actualidade, bem como os 

seus efeitos no globo, são em tudo semelhantes àqueles que ocorreram 

no passado, tendo provocado o mesmo tipo de efeitos sobre as rochas e 

os seres vivos de então. Esta teoria seria retomada, mais de cinco 

décadas depois, pelo geólogo inglês Charles Lyell (1797-1875)16. 

 

 

 

 1.1. Georges Cuvier e os seus contemporâneos 

 

 Nesta época, assistiu-se ao nascimento de diversas áreas do 

conhecimento cujos estudos trouxeram novo impulso ao 

desenvolvimento das ciências naturais. O paleontólogo francês Georges 

Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier (1769-1832) foi responsável 

pela fundação da Anatomia Comparada, a ciência dedicada ao estudo 

dos seres vivos, em termos estruturais e funcionais, com vista ao 

estabelecimento das leis de organização do mundo vivo17 (Figura 3). 

 As pesquisas do paleontólogo tinham como principal objectivo a 

criação de uma teoria que explicasse a história da Terra; o estudo dos 

fósseis fornecer-nos-ia informações acerca das modificações sofridas 

pela superfície terrestre ao longo dos tempos e, assim, permitir-nos-ia 

fazer a sua reconstituição em termos físicos. 

                                                 
16 Vide: Charles Lyell, Principles of Geology, being an attempt to explain the former changes of the Earth’s 

surface, by reference to causes now in operation, Londres, John Murray, 1830, vol. I, pp. 60-64. 

17 Vide: Réné Taton, Histoire Générale des Sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1957-1964, 

Tomo III, vol. 1, p. 485.
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Figura 3 – Georges Cuvier 

 

 As informações recolhidas pela análise do registo fóssil trouxeram 

novidades intrigantes: como explicar, numa sucessão de estratos, a 

presença alternada de faunas e floras tão diversas, algumas das quais 

já desaparecidas? O Fixismo, que defendia a imutabilidade das espécies 

sofria, assim, o primeiro grande abalo. Para clarificar estas incertezas, 

as tentativas de responder a esta e outras questões não se fizeram 

esperar: os seres vivos foram criados e, posteriormente, distribuídos 

pela superfície do planeta, por meio de intervenção divina. Este ponto 

era unanimemente aceite pelos naturalistas da época, no entanto, uma 

dúvida permanecia: ter-se-ia tratado de um acto único de criação, ou os 

seres vivos haviam vindo a povoar a Terra de forma gradual18?   

 Em 1812, Cuvier publicou a primeira edição do Recherches sur les 

ossemens fossiles où l’on rétablit les caracteres de plusieurs animaux 

dont les révolutions du Globe ont détruit les espèces , uma obra que 

reunia os principais trabalhos do autor. Entre 1821 e 1824, surgiu uma 

nova edição, com alterações significativas e a terceira edição foi 

publicada em 1825, com o título Discours sur les révolutions de la 

surface du Globe, et sur les changements qu’elles ont produits dans le 

règne animal. Neste livro, Cuvier chama a atenção para as alterações 

da fauna e da flora documentadas pelo registo fóssil: 
                                                 
18 Vide: Réné Taton, Histoire Générale des Sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1957-1964, 

Tomo III, vol.1, pp. 503-505. 
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 “Quando se comparam, com mais detalhe, os diversos estratos, e os produtos da vida 

que elas encerram, reconhece-se imediatamente que este mar antigo não depositou sempre 

rochas semelhantes entre si, nem restos de animais das mesmas espécies, e que cada um 

destes depósitos não ocupou toda a área que ele recobria” 19.   

 

 Com vista a interpretar estas observações, o autor defende que a 

Terra foi assolada por catástrofes globais, no período de tempo 

decorrido desde o momento da sua formação até à actualidade: 

  

 “Então, as diversas catástrofes que removeram os estratos, não fizeram arrastar apenas 

as diversas partes dos nossos continentes por acção das águas e baixar as bacias oceânicas; 

mas estas bacias foram deslocadas em vários sentidos. Os terrenos expostos à superfície foram, 

por diversas vezes, recobertos por água, ou porque sofreram subsidência, ou porque foram 

invadidos pelas águas; e tendo em conta o solo que o mar pôs a descoberto no seu último 

recuo, aquele que o homem e os animais habitam actualmente, ele havia já secado uma vez, e 

havia fornecido o alimento aos quadrúpedes, às aves, às plantas e às produções terrestres de 

todos os tipos; o mar que o expôs já o havia invadido anteriormente” 20. 

 

 Apesar de, muitas vezes, se ver associada a Cuvier a hipótese das 

criações sucessivas, este admite, por outro lado, que após as grandes 

catástrofes, as regiões afectadas teriam sido repovoadas por indivíduos 

provenientes de outros locais. A fauna e flora actuais seriam compostas 

                                                 
19 Vide: Georges Cuvier, Discours sur les révolutions du globe, Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et 

Cie, 1867, p. 8. No original francês: “Quand on compare entre elles, avec plus de détail, les diverses 

couches, et les produits de la vie qu'elles recèlent, on reconnaît bientôt que cette ancienne mer n'a pas 

déposé constamment des pierres semblables entre elles, ni des restes d'animaux de mêmes espèces, et que 

chacun de ses dépôts ne s'est pas étendu sur toute la surface qu'elle recouvrait”. 

20 Vide: Georges Cuvier, Discours sur les révolutions du globe, Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, Fils 
et Cie, 1867, p. 10. No original francês: “Ainsi les diverses catastrophes qui on remué les couches n'ont pas 

seulement fait sortir par degrés du sein de l'onde les diverses parties de nos continens et diminué le bassin 

des mers; mais ce bassin s'est déplacé en plusieurs sens. Il est arrivé plusieurs fois que des terrains mis à 

sec ont été recouverts par les eaux, soit qu'ils aient été abîmés, ou que les eaux aient été seulement 

portées au-dessus d'eux; et pour ce qui regard particulièrement le sol que la mer a laissé libre dans sa 

dernière retraite, celui que l'homme et les animaux terrestres habitent maintenant, il avait déjà été 

desséché une fois, et avait nourri alors des quadrupèdes, des oiseaux, des plantes et des productions 

terrestres de tous les genres; la mer qui l'a quitté l'avait donc auparavant envahi”. 
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por seres remanescentes das épocas passadas, como se pode 

depreender deste excerto: 

 

 “De resto, como defendo que os bancos rochosos contém ossos de diversos tipos, e os 

estratos móveis, aqueles das espécies que já não existem, não afirmo que tenha ocorrido uma 

criação nova para produzir as espécies actualmente existentes; digo apenas que elas não 

existiam nas regiões onde se encontram no presente, e que terão vindo de outros locais” 21. 

 

 De acordo com a sua teoria, a mais recente revolução da Terra 

ocorreu há cerca de cinco a seis mil anos e deu origem à configuração 

actual dos continentes e dos oceanos: 

 

 “Eu penso, então, como os Srs. Deluc e Dolomieu que, se existe alguma coisa 

comprovada em geologia, é o facto de a superfície do nosso globo ter sido vítima de uma 

grande e súbita revolução, que não pode remontar além dos cinco ou seis mil anos [...] que ela, 

ao contrário, expôs à superfície o fundo oceânico antigo, e formou, nesse local, os países 

actualmente habitados; que foi desde essa revolução, que os escassos indivíduos que restaram, 

se distribuíram e proliferaram nos terrenos expostos [...] Mas estes países habitados no 

presente, e que a última revolução colocou à superfície, haviam já sido habitados no passado, 

se não por homens, pelo menos por animais terrestres”22. 

 

 A elaboração de uma escala do tempo geológico, demarcando os 

principais acontecimentos da história do planeta, apenas foi possível 

                                                 
21 Vide: Georges Cuvier, Discours sur les révolutions du globe, Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et 

Cie, 1867, pp. 84-85. No original francês: “Au reste, lorsque je soutiens que les bancs pierreux contiennent 

les os de plusieurs genres, et les couches meubles, ceux de plusieurs espèces qui n'existent plus, je ne 

prétends pas qu'il ait fallu une création nouvelle pour produire les espèces aujourd'hui existantes; je dis 

seulement qu'elles n'existaient pas dans les lieux où on les voit à présent, et qu'elles ont dû y venir 

d'ailleurs”. 

22 Vide: Georges Cuvier, Discours sur les révolutions du globe, Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et 

Cie, 1867, pp. 177-178. No original francês: “Je pense donc, avec MM. Deluc et Dolomieu que, s'il y a 

quelque chose de constaté en géologie, c'est que la surface de notre globe a été victime d'une grande et 

subite révolution, dont la date ne peut remonter beaucoup au delà de cinq ou six mille ans […] qu'elle a, au 

contraire, mis à sec le fond de la dernière mer, et en a formé les pays aujourd'hui habités; que c'est depuis 

cette révolution que le petit nombre des individus épargnés par elle se sont répandus et propagés sur les 

terrains nouvellement mis à sec […] Mais ces pays aujourd'hui habités, et que la dernière révolution a mis à 

sec, avaient déjà été habités auparavant, sinon par des hommes, du moins par des animaux terrestres”. 
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com o progresso científico consequente dos avanços da Biologia, entre 

eles a confirmação da natureza orgânica dos seres vivos e a admissão 

da existência de espécies desaparecidas. Defensor da existência de 

quatro planos de organização do mundo animal (Vertebrados, Moluscos, 

Articulados e Radiados), Cuvier formulou o princípio das correlações 

orgânicas, recuperando a ideia aristotélica da harmonia na coordenação 

de todas as partes do organismo, de acordo com as diferentes funções 

a desempenhar. Esta noção é explicada na seguinte passagem do seu 

Discours: 

 

 “Felizmente, a anatomia comparada possuía um princípio que, bem desenvolvido, era 

capaz de fazer dissipar todos os problemas: o da correlação das formas dos seres organizados, 

através do qual cada tipo de ser poderia, com rigor, ser reconhecido por cada fragmento de 

cada uma das suas partes. 
 Todo o ser organizado constitui um conjunto, um sistema único e fechado, cujas partes 

se correspondem mutuamente e colaboram para uma mesma acção definitiva, através de uma 

reacção recíproca. Nenhuma das suas partes pode modificar-se sem que as outras se 

modifiquem também; e, consequentemente, cada uma delas, considerada em separado, revela 

todas as outras”
 23. 

 

 Esta teoria apela à funcionalidade dos órgãos, assentando na ideia 

de que estes não se encontram apenas justapostos, mas actuam e 

cooperam em conjunto. Na sua Histoire naturelle des Oiseaux (1770-

1783), Buffon aplica o mesmo conceito às proporções entre os 

tamanhos do olho e da cabeça nas Aves e no Homem: 

 

                                                 
23 Vide: Georges Cuvier, Discours sur les révolutions du globe, Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et 

Cie, 1867, pp. 62-63. No original francês: “Heureusement l'anatomie comparée possédait un principe qui, 

bien développé, était capable de faire évanouir tous les embarras: c'était celui de la corrélation des formes 

dans les êtres organisés, au moyen duquel chaque sorte d'être pourrait, à la rigueur, être reconnue par 

chaque fragment de chacune de ses parties. Tout être organisé forme un ensemble, un système unique et 

clos, dont les parties se correspondent mutuellement, et concourent à la même action définitive par une 

réaction réciproque. Aucune de ces parties ne peut changer sans que les autres changent aussi; et par 

conséquent chacune d'elles, prise séparément, indique et donne toutes les autres”.  
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 “A ideia do movimento e todas as outras ideias que a acompanham ou da qual 

derivam, aquelas das velocidades relativas, da dimensão espacial, da proporção das altitudes, 

das profundidades, das irregularidades das superfícies, são mais próprias das aves do que do 

quadrúpede; e parece que a Natureza quis indicar-nos esse facto pela proporção entre os 

tamanhos do olho e da cabeça que lhes atribuiu: uma vez que, nas aves, os olhos são 

proporcionalmente muito maiores do que no homem e nos animais quadrúpedes; eles são 

maiores, mais organizados, porque há mais duas membranas, e são, então, mais sensíveis; e 

daí o sentido da visão ser mais alargado, mais apurado e mais profundo na ave do que no 

quadrúpede” 
24

. 

  

 O princípio da correlação permitiu a Cuvier desenvolver os 

trabalhos paleontológicos que o celebrizaram: dedicado ao estudo dos 

Quadrúpedes, adoptou métodos para reconstituir um esqueleto total a 

partir de um único fragmento ósseo25. À luz da Anatomia Comparada, 

Cuvier vai acender a discussão em torno das grandes questões sobre as 

relações entre os seres vivos: a escala dos seres, o paralelismo entre o 

feto do Mamífero e o Vertebrado ovíparo adulto, e o princípio da 

unidade de plano26. 

 No início do século dezanove, a crença na existência de uma 

escala dos seres, concebida na época de Aristóteles e reformulada por 

Charles Bonnet (1720-1793), era partilhada pela grande maioria dos 

naturalistas. Assim, considerava-se a hierarquização dos seres seguindo 

uma ordenação de acordo com o grau de perfeição dos órgãos e, 

                                                 
24 Vide: Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière: avec la description du Cabinet du Roi - Histoire 

Naturelle des Oiseaux, Paris, Imprimerie Royale, 1770-1783, vol. XVI, pp. 9-10. No original francês: “L’idée 

du mouvement et toutes les autres idées qui l’accompagnent ou qui en dérivent, telles que celles des 

vitesses relatives, de la grandeur des espaces, de la proportion des hauteurs, des profondeurs et des 

inégalités des surfaces, sont donc plus nettes, et tiennent plus de place dans la tête de l’oiseau que dans 

celle du quadrupède; et il semble que la Nature ait voulu nous indiquer cette vérité par la proportion qu’elle 

a mise entre la grandeur de l’œil et celle de la tête : car dans les oiseaux, les yeux sont proportionnellement 

beaucoup plus grands que dans l’homme et dans les animaux quadrupèdes ; ils sont plus grands, plus 

organisés, puisqu’il y a deux membranes de plus, ils sont donc plus sensibles ; et dès lors ce sens de la vue 

plus étendu, plus distinct et plus vif dans l’oiseau que dans le quadrupède”. 

25 Consultar Anexo 3: Estampa contida na sua obra Discours sur les révolutions du globe, Paris, 1867 

26 Vide: Réné Taton, Histoire Générale des Sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1957-1964, 

Tomo III, vol.1, pp. 486-487.
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consequentemente, dos indivíduos. Na base da escala encontrar-se-iam 

os minerais, seguidamente os vegetais e, por fim, os animais, que se 

organizariam de acordo com o grau de semelhança com o Homem 

(vermes, peixes, anfíbios e répteis, aves e mamíferos). Este último 

ocuparia o ponto mais elevado da cadeia de seres corpóreos, logo 

abaixo dos anjos e arcanjos.  

 Na opinião de Cuvier, este sistema de classificação dos seres 

apresentava uma flagrante incorrecção: o grau de perfeição dos órgãos 

não segue o padrão assumido na escala dos seres, isto é, os órgãos 

podem atingir elevada complexidade em indivíduos considerados 

simples, ou mesmo assumir uma função rudimentar em espécies 

situadas numa posição superior da escala.  

 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) registou semelhanças 

entre o crânio dos Mamíferos em estado fetal e aquele dos Vertebrados 

ovíparos adultos, tendo concluído que, durante os diversos estádios do 

seu desenvolvimento embrionário, os Mamíferos apresentam a forma de 

todos os outros animais mais simples. Apesar de aprovar a ideia 

principal desta teoria, Cuvier não aceitou a sua extensão aos seres 

invertebrados27.  

 O conceito de unidade de plano, por sua vez, iria constituir o 

principal ponto de oposição entre os dois investigadores, e mesmo o 

tema central de um célebre debate protagonizado entre ambos, na 

Academia das Ciências, no ano de 1830. Apesar de se tratar de uma 

ideia já abordada pelo naturalista Pierre Belon (1517-1564), no seu 

Portraits d’oiseaux (1557) e por Buffon, no seu Histoire Naturelle 

(1753), Saint-Hilaire desenvolveu-a de forma única na obra Philosophie 

anatomique. Des organes respiratoires sous le rapport de la 

détermination et de l’identité de leurs pièces osseuses, de 1818. 

                                                 
27 Vide: Réné Taton, Histoire Générale des Sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1957-1964, 

Tomo III, vol.1, p. 488. 
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Começou por colocar a questão: podemos estabelecer um tipo de 

organização característico dos Vertebrados?  

 A sua pesquisa foi inovadora por basear-se em três princípios 

fulcrais: a teoria dos análogos centrava-se no descobrimento de 

elementos análogos nos diversos seres, muito para além da mera busca 

de diferenças entre eles; o princípio das conexões tinha em conta, não a 

função, forma ou tamanho dos órgãos, mas a sua posição relativa e 

ligação aos órgãos adjacentes e por fim, o princípio do equilíbrio dos 

órgãos, decorrente do anterior. Segundo esta lei, o equilíbrio entre dois 

órgãos é naturalmente mantido, se um deles for mais desenvolvido do 

que aquele que lhe está directamente ligado.  

 Ao aplicar o princípio das conexões a todos os ramos do mundo 

animal, o naturalista evidenciou a analogia entre os anéis dos Moluscos 

e as vértebras dos Vertebrados e concluiu que existe um plano de 

organização comum a todos os seres vivos que permite relacioná-los 

entre si. Cuvier manteve-se fiel ao esquema de organização do mundo 

animal em quatro ramos distintos, sem qualquer relação estrutural e 

morfológica mútua28.  

 Num período fecundo para as ciências naturais, surgiram novas 

propostas para a resolução do problema da mutabilidade das espécies, 

baseadas no conceito de evolução. Esta ideia, que se opõe à da fixidez 

das espécies, atribui um carácter contínuo ao mundo vivo e sugere a 

existência de um grau de parentesco entre todas as formas animais e 

vegetais. A implementação definitiva das ideias evolucionistas só 

ocorreria com o aparecimento de um mecanismo explicativo, 

devidamente fundamentado, e de argumentos claros que as apoiassem. 

 

 

 
                                                 
28 Vide: Réné Taton, Histoire Générale des Sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1957-1964, 

Tomo III, vol.1, pp. 489-493. 
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 1.2. A concepção transformista de Lamarck 

 

 Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Cavaleiro de Lamarck 

(1744-1829), nasceu em Bazentin-le-Petit, no norte da França, e ainda 

jovem, ingressou num seminário jesuíta, em Amiens (Figura 4).  

 
Figura 4 - Jean-Baptiste de Monet, Cavaleiro de Lamarck 

 

 Após a morte do pai, integrou o exército francês, tendo prestado 

serviço militar, na qualidade de Oficial, durante cerca de sete anos. 

Depois de sofrer um acidente em serviço, instalou-se em Paris para 

estudar Medicina. 

 Desde cedo interessado pela História Natural, foi discípulo de 

Buffon e de Bernard de Jussieu e publicou, em 1778, a Flore Française. 

Após ter feito algumas incursões científicas ao estrangeiro, foi 

encarregado de reorganizar as colecções de animais inferiores do Museu 

de História Natural de Paris e foi então que deu início aos seus trabalhos 

sobre Invertebrados.  

 A sua Histoire Naturelle des Animaux sans Vertèbres, de 1802, 

representa um marco considerável para a Sistemática: Lamarck 

separou, pela primeira vez, os Crustáceos, Aracnídeos e Anelídeos do 
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grupo dos Insectos e retirou os Tunicados do grupo dos Moluscos29. 

 Ciente da diversidade de características que permitem distinguir 

as espécies, dedicou-se a comparar formas vivas com seres fossilizados 

e concebeu uma teoria transformista inovadora, desenvolvida na sua 

Philosophie Zoologique (1809). De acordo com Lamarck, a adaptação 

representa a faculdade que os organismos possuem de desenvolver 

características estruturais ou funcionais que lhes permitam sobreviver e 

reproduzir-se num determinado ambiente.  

 Este seria o objectivo principal do processo evolutivo, o qual 

engloba dois princípios fundamentais: (1) a necessidade promove o 

desenvolvimento ou atrofiamento de um órgão e (2) as modificações 

que se produzem nos indivíduos, como consequência do uso ou do 

desuso dos órgãos, são transmitidas aos seus descendentes ao longo 

das gerações. O primeiro princípio é explicado, pelo autor, da seguinte 

forma: 

 

 “A falta de utilização de um órgão, tornada constante pelos hábitos adquiridos, 

enfraquece gradualmente o órgão e acaba por o fazer desaparecer e até por o aniquilar” 30. 

 

 “A utilização frequente dum órgão que se tornou constante em virtude dos hábitos 

aumenta as faculdades desse órgão, desenvolve-o e faz-lhe adquirir dimensões e uma força de 

acção que não tem nos animais que o usam menos” 31.  

 

 A fim de ilustrar esta lei, Lamarck apresenta os seguintes 

exemplos: 

 

 “No entanto, as serpentes adquiriram o hábito de rastejar pelo chão e de se esconderem 

por debaixo das ervas; por causa dos esforços repetidos para se alongarem, a fim de passarem 

por espaços estreitos, o corpo adquiriu um comprimento considerável e de modo algum 

proporcionado à grossura. Ora as patas teriam sido inúteis a estes animais e por consequência 

                                                 
29 Vide: Réné Taton, Histoire Générale des Sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1957-1964, 

Tomo III, vol.1, p. 542. 

30 Vide: Lamarck, Filosofia Zoológica, Lisboa, Antologia – Introdução aos Grande Autores, 1941, p. 7. 

31 Vide: Lamarck, Filosofia Zoológica, Lisboa, Antologia – Introdução aos Grande Autores, 1941, p. 12.
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sem emprego; patas alongadas prejudicariam a necessidade de rastejar e patas muito curtas, 

que não podiam ser mais de quatro, teriam sido incapazes de mover o corpo. A falta de 

utilização destas partes, que foi constante nestas espécies de animais, fez desaparecer 

totalmente estas mesmas partes, embora realmente estivessem no plano de organização dos 

animais da sua classe” 32. 

 

 “A ave que a necessidade atrai à água para nela encontrar as presas de que vive, afasta 

os dedos das patas quando quer bater na água e mover-se à superfície. A pele que une estes 

dedos na base adquire por estes afastamentos dos dedos que incessantemente se repetem, o 

hábito de se estender; foi assim que com o tempo se formaram, tais quais as vemos hoje, as 

grandes membranas que unem os dedos dos patos, dos gansos, etc. Os mesmos esforços feitos 

para nadar, isto é, para empurrar a água a fim de avançar e de se mover neste líquido 

estenderam do mesmo modo as membranas que existem entre os dedos das rãs, das 

tartarugas marítimas, da lontra, do castor, etc.” 33.  

 

 Lamarck descreve o segundo princípio nos seguintes termos: 

 

 “Ora, toda a transformação realizada num órgão por um hábito de utilização suficiente 

para a ter levado a cabo, conserva-se depois por geração, se é comum aos indivíduos que, na 

fecundação, concorrem para a reprodução da sua espécie. Finalmente, a transformação 

propaga-se e passa assim para todos os indivíduos que se sucedem e que estão submetidos às 

mesmas circunstâncias, sem que tenham sido obrigados a adquiri-la pelo processo pelo qual ela 

realmente foi criada” 34. 

 

  As concepções de Lamarck podem ser resumidas da seguinte 

forma: o ambiente cria necessidades que conduzem ao aparecimento de 

estruturas morfológicas essenciais a uma melhor adaptação, que são 

transmitidas à descendência35. Os argumentos defendidos pelo 

naturalista, não só passaram despercebidos na comunidade científica da 

época, como foram desacreditados por Cuvier e ignorados pelos seus 

seguidores. Manifestamente contra a ideia de evolução, e 

desconhecendo a existência de formas intermédias que comprovassem 

                                                 
32 Vide: Lamarck, Filosofia Zoológica, Lisboa, Antologia – Introdução aos Grande Autores, 1941, p. 10. 

33 Vide: Lamarck, Filosofia Zoológica, Lisboa, Antologia – Introdução aos Grande Autores, 1941, p. 13. 

34 Vide: Lamarck, Filosofia Zoológica, Lisboa, Antologia – Introdução aos Grande Autores, 1941, p. 21.
 

35 Vide: Lamarck, Filosofia Zoológica, Lisboa, Antologia – Introdução aos Grande Autores, 1941, p. 26.
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o mecanismo evolutivo entre dois indivíduos distintos, Cuvier colocou de 

lado a hipótese de transformação gradual dos seres vivos: 

 

 “Por que razão as raças actuais, dir-me-ão, não seriam modificações das raças antigas 

que encontramos na forma fóssil, modificações essas que teriam sido produzidas pelas 

circunstâncias locais e pela alteração do clima, e conduzidas até esta extrema dissemelhança ao 

longo da sucessão dos anos? 

 Esta objecção deve parecer forte, sobretudo àqueles que acreditam na possibilidade 

indefinida de modificação das formas nos corpos organizados, e que pensam que, com o passar 

dos séculos e com os hábitos, todas as espécies poderiam transformar-se umas nas outras, ou 

resultar de uma única entre elas. 

 No entanto, pode responder-se-lhes, no seu próprio sistema, que se as espécies se 

alteraram por etapas, deveriam encontrar-se vestígios dessas modificações graduais; que entre 

o paléothérium e as espécies de hoje, deveriam descobrir-se algumas formas intermediárias, o 

que, até agora, não aconteceu” 36. 

 

 As críticas posteriores ao Lamarckismo assentam em duas ideias-

chave: apesar de o meio exercer efeitos sobre os organismos, nem 

sempre a sua resposta adaptativa se traduz por uma modificação útil; 

além disso, todas as experiências que visaram testar a herança dos 

caracteres adquiridos deram resultados negativos, como veremos num 

capítulo posterior. Apesar da comprovação científica da existência de 

fragilidades na teoria, esta manteve seguidores fiéis até ao século XX, 

sendo-lhe atribuído, até aos dias de hoje, um lugar de destaque na 

história do desenvolvimento do Evolucionismo. 

                                                 
36 Vide: Georges Cuvier, Discours sur les révolutions du globe, Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et 

Cie, 1867, pp. 77-78. No original francês: “Pourquoi les races actuelles, me dira-t-on, ne seraient-elles pas 

des modifications de ces races anciennes que l'on trouve parmi les fossiles, modifications qui auraient été 

produites par les circonstances locales et le changement de climat, et portées à cette extrême différence par 

la longue succession des années? Cette objection doit surtout paraître forte à ceux qui croient à la possibilité 

indéfinie de l'altération des formes dans les corps organisés, et qui pensent qu'avec des siècles et des 

habitudes toutes les espèces pourraient se changer les unes dans les autres, ou résulter d'une seule d'entre 

elles. Cependant on peut leur répondre, dans leur propre système, que si les espèces ont changé par 

degrés, on devrait trouver des traces de ces modifications graduelles; qu'entre le paléothérium et les 

espèces d'aujourd'hui l'on devrait découvrir quelques formes intermédiaires, et que jusqu'à présent cela 

n'est point arrivé”. 
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 1.3. A revolução científica de Darwin 

 

  

  1.3.1. A vida e a obra do naturalista inglês 

 

 Charles Robert Darwin nasceu em Shrewsbury, Inglaterra, filho de 

Robert Waring Darwin, um médico altamente respeitado e de Susannah 

Wedgwood. Em 1817, Charles frequentou uma escola diurna em 

Shrewsbury e no Verão do ano seguinte foi matriculado numa escola 

masculina na mesma cidade, a pouco mais de dois quilómetros de sua 

casa, onde estudou durante sete anos (Figura 5).  

 

 
Figura 5 - Charles Darwin no ano de 1849 

 

 O seu espírito aventureiro e o amor pela vida campestre, a par da 

fraca apetência pelo Latim, faziam de Charles um estudante de nível 

mediano, cujos interesses se prendiam essencialmente com o tiro e o 

coleccionismo de rochas, minerais, insectos e conchas37. Descontente 

com a situação escolar do filho e convicto de que este teria um futuro 

promissor como médico, Robert decidiu enviá-lo prematuramente para 

Edimburgo, juntamente com o irmão, que estava a terminar o curso de 

                                                 
37 Vide: Nora Barlow, The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, Londres, Collins, 1958, pp. 22-28. 
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Medicina38. Assim, em Outubro de 1825, Darwin ingressou naquela 

Universidade, mas em pouco tempo apercebeu-se de que as aulas, 

maioritariamente do tipo expositivo, não lhe agradavam. 

 Durante o segundo ano do curso, conheceu pessoas que 

partilhavam do mesmo interesse pelas ciências naturais, tendo chegado 

a apresentar duas comunicações na Plinian Society, uma sobre as larvas 

de Flustra39 e outra sobre os ovos de Pontobdella40. Darwin foi membro 

da Royal Medical Society, mas uma vez que os assuntos abordados se 

remetiam quase exclusivamente à Medicina, acabou por desinteressar-

se e deixou de assistir às sessões. Ao mesmo tempo que, de forma 

inconsciente, alimentava a sua paixão pela Biologia, também se 

deparava com o drama da repulsa pela Medicina. Assim, em 1827 

abandonou o curso, entre outras razões, por se ter impressionado 

quando assistiu a duas cirurgias nas quais não havia sido administrada 

qualquer anestesia aos pacientes41. 

 Ciente da falta de vocação do filho para a Medicina, Robert 

aconselha-o a estudar Teologia; Darwin pediu-lhe algum tempo para 

pensar no assunto, e apesar da sua inegável relutância relativamente 

aos dogmas da Igreja, admitiu simpatizar com a prática do sacerdócio e 

rumou a Cambridge no final das férias de Natal do ano de 1828. 

 Foi nesta Universidade que conheceu o Reverendo John Stevens 

Henslow (1796-1861), professor de botânica, que viria a ter forte 

influência nas suas investigações posteriores. Darwin participou nas 

inúmeras palestras e expedições orientadas pelo professor, e por 

intermédio de um primo em segundo grau, W. Darwin Fox, obteve um 

convite para participar numa das sessões que Henslow organizava 

semanalmente em sua casa, para os elementos da comunidade 

                                                 
38 Vide: Nora Barlow, The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, Londres, Collins, 1958, p. 46.

 
39 Trata-se de um Género pertencente ao Filo dos Briozoários. 

40 Trata-se de um Género pertencente ao Filo dos Anelídeos.
 

41 Vide: Nora Barlow, The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, Londres, Collins, 1958, pp. 46-51.
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universitária que se interessassem por ciência. Impressionado com os 

seus conhecimentos de botânica, entomologia, química, mineralogia e 

teologia, Darwin tornou-se presença regular nessas sessões e 

desenvolveu alguma proximidade com o professor42. 

 Em 1831, e após ter obtido o seu diploma, Darwin acompanhou o 

geólogo Adam Sedgwick (1785-1873) numa viagem ao norte de Gales, 

a fim de estudar formações rochosas antigas da região. Em 29 de 

Agosto regressou a casa, em Shrewsbury, onde o esperava uma carta 

de Henslow que iria, definitivamente, mudar a sua vida. A carta 

informava-o que o hidrógrafo e meteorologista Robert Fitz-Roy, Capitão 

da marinha inglesa, disponibilizava um lugar na sua cabina para um 

jovem que se voluntariasse, como naturalista, a integrar a tripulação do 

Beagle, numa viagem à volta do mundo. Henslow incitava-o a aceitar o 

convite. 

 Emoções contraditórias emergiam no espírito do jovem Darwin: 

por um lado, a lisonja decorrente de tal proposta, por outro, o temor da 

recusa do pai ao pedido de permissão. De facto, Robert não autorizaria 

o filho a embarcar, excepto se encontrasse um homem de bom senso 

que o aconselhasse a ir, e então lhe daria o seu consentimento. Desde 

sempre submisso ao pai e longe de se atrever a desafiá-lo, escreveu a 

Henslow recusando o convite e no dia seguinte, rumou a Maer para 

visitar os seus familiares. 

 Assim que comentou com o tio, Josiah Wedgwood, a oferta que 

acabara de receber, este reagiu de uma forma extraordinariamente 

diferente da do seu pai: para o tio Jos, aquela viagem seria uma 

oportunidade magnífica para conhecer o mundo. Nesse momento, 

disponibilizou-se para acompanhar o sobrinho até Shrewsbury; pouco 

tempo depois, Robert enfrentava, não só um filho suplicante, como um 

indignado cunhado. Tinha de admitir que Josiah era um homem de bom 

                                                 
42 Vide: Nora Barlow, The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, Londres, Collins, 1958, pp. 56-69.
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senso, ao qual não poderia opor-se: Darwin iria integrar a tripulação do 

Beagle. 

 Por volta do dia 5 de Setembro, o jovem naturalista viajou até 

Cambridge, onde se encontrou com Henslow e daí seguiu para Londres, 

com o objectivo de conhecer o Capitão Fitz-Roy e ultimar os detalhes da 

viagem. Mais tarde, Darwin ficou a saber que correra sérios riscos de 

ser rejeitado por Fitz-Roy, devido ao formato do seu nariz. De facto, o 

Capitão afirmava ser capaz de avaliar o carácter de uma pessoa pelos 

seus traços faciais. Ao princípio, não simpatizou muito com Darwin, por 

ter o nariz pequeno e achatado o que, no seu entender, revelaria 

fraqueza: não era um bom augúrio para alguém que se propunha fazer 

uma viagem de vários anos à volta do mundo. Porém, o entusiasmo e a 

afabilidade do jovem Darwin não foram indiferentes ao Capitão, tendo-

lhe sido dada ordem para iniciar os preparativos. Quando viu pela 

primeira vez o barco que iria partilhar com cerca de setenta pessoas, 

ficou deslumbrado, sem sequer imaginar as agonias do enjoo que o 

esperavam43. 

 A partida fora adiada e em 24 de Outubro, Darwin instalou-se em 

Plymouth. Durante as semanas de espera, verificou que lhe haviam 

aparecido erupções na pele das mãos e por vezes sentia fortes dores no 

peito. Receando padecer de alguma doença do foro cardíaco que, por 

ordem médica, o impedisse de seguir viagem, guardou segredo, e como 

as dores não pioraram, aguardou, expectante, a chegada do grande 

dia44. 

 Assim, numa manhã de Domingo, a 27 de Dezembro de 1831, a 

tripulação levantou a âncora do Beagle e o navio rumou às ilhas 

Canárias, dando-se início a uma das mais importantes expedições do 

século XIX. Durante os quatro anos, nove meses e cinco dias da viagem 

ao hemisfério sul, Darwin teve oportunidade de percorrer o litoral do 
                                                 
43 Vide: Nora Barlow, The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, Londres, Collins, 1958, pp. 71-72.

 
44 Vide: Nora Barlow, The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, Londres, Collins, 1958, pp. 79-80.
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continente sul-americano, da Austrália e Nova Zelândia, e de explorar 

as ilhas de Cabo Verde, Malvinas, Quiloé, Galápagos, Tahiti, Cocos, 

Ascensão e Santa Helena (Figura 6). 

 

 
Figura 6 - O Beagle no Estreito de Magalhães 

 

 Enquanto a maioria da tripulação cartografava a costa, Darwin 

ficava em terra colectando material da exótica flora e fauna até então 

pouco conhecidas pelos europeus. Instruído por Henslow e Sedwick na 

observação científica dos fenómenos do mundo natural, Darwin 

recolheu inúmeros exemplares terrestres e aquáticos, que enviava a 

Henslow a partir de cada porto e escreveu um diário relatando as suas 

observações45. Durante a viagem observou fósseis, tendo descoberto 

nas rochas dos Andes, a milhares de metros de altitude, conchas de 

animais marinhos incluídos em rochas46. Em 1835 assistiu, na cidade 

                                                 
45 Vide: Charles Darwin, Voyage of the Beagle – Charles Darwin’s Journal of Researches, Londres, Penguin 

Books, 1989, p. 14. 

46 Vide: Charles Darwin, Voyage of the Beagle – Charles Darwin’s Journal of Researches, Londres, Penguin 

Books, 1989, pp. 244-245. 
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chilena de Valdívia, a um violento sismo47 e observou emanações 

gasosas do vulcão Osorno, em Quiloé48.  

 Todos estes dados, juntamente com as ideias contidas no primeiro 

volume do livro de Charles Lyell intitulado Principles of Geology, being 

an attempt to explain the former changes of the Earth’s surface, by 

reference to causes now in operation, que acompanhou Darwin na 

viagem, converteram-no ao Uniformitarismo. Se, segundo Lyell, a Terra 

tem milhões de anos e está em mudanças constantes e graduais, 

Darwin reconheceu que, de um modo semelhante, a vida sobre a Terra 

seguiria um mesmo percurso, isto é, experimentaria ao longo dos anos 

mudanças contínuas e graduais, inicialmente imperceptíveis, mas que 

com o tempo acabariam por ter significado. Um dado introduzido por 

Lyell, e que teve grande influência nas ideias de Darwin, foi o tempo. 

De facto, ao propor uma idade para a Terra muitíssimo superior à 

admitida até então, Lyell forneceu a Darwin o tempo de que ele 

necessitava para explicar a evolução49. 

 O naturalista estudou as adaptações dos seres vivos de acordo 

com cada ambiente, tendo focado a sua atenção nas peculiaridades da 

distribuição geográfica das espécies. Em meados de Setembro de 1835, 

chega às ilhas Galápagos, um arquipélago vulcânico formado há cerca 

de dois milhões de anos que se localiza a cerca de mil quilómetros da 

costa do Equador50. Grande parte das espécies destas ilhas são 

endémicas, ou seja, são características daquele local, porém, 

assemelham-se a espécies que vivem no continente. Como exemplos, 

                                                 
47 Vide: Charles Darwin, Voyage of the Beagle – Charles Darwin’s Journal of Researches, Londres, Penguin 

Books, 1989, pp. 228-229.
 

48 Vide: Charles Darwin, Voyage of the Beagle – Charles Darwin’s Journal of Researches, Londres, Penguin 

Books, 1989, pp. 233-234. 

49 Vide: Charles Darwin, Voyage of the Beagle – Charles Darwin’s Journal of Researches, Londres, Penguin 

Books, 1989, pp. 18-20. 

50 Vide: Charles Darwin, Voyage of the Beagle – Charles Darwin’s Journal of Researches, Londres, Penguin 

Books, 1989, p. 268. 
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temos as tartarugas gigantes51, que se apresentam em sete variedades 

diferentes, cada uma ocupando a sua ilha52, e os tentilhões das 

Galápagos53. Estas pequenas aves apresentam, também, uma grande 

diversidade em redor de um padrão comum: as catorze espécies de 

tentilhões, apesar de muito semelhantes, podem distinguir-se 

sobretudo pelo tamanho, forma e cor do bico, o que estará associado ao 

tipo de alimentação que cada uma possui54. Darwin começava agora, a 

relacionar a origem das espécies com a sua adaptação a um meio 

ambiente em constante mutação.  

 O Beagle permaneceu nas ilhas Galápagos pouco mais de um 

mês, tendo Darwin recolhido material que lhe permitiu trabalhar 

durante anos. Em 2 de Outubro de 1836, regressou a Inglaterra. Na sua 

Autobiografia, Darwin escreve, a propósito da viagem: 

 

 “A viagem do Beagle foi de longe o acontecimento mais importante da minha vida e 

determinou toda a minha carreira; e no entanto dependeu de uma circunstância tão menor 

como a de o meu tio se ter oferecido para fazer comigo de carruagem a viagem de 30 milhas 

até Shrewsbury, o que poucos tios teriam feito, e de uma ninharia como a forma do meu nariz. 

Sempre senti que devo à viagem a primeira verdadeira instrução ou educação da minha mente. 

Fui levado a prestar muita atenção a vários ramos da história natural, e deste modo os meus 

poderes de observação melhoraram, embora já estivessem relativamente bem desenvolvidos”55. 

 

 Assim que regressou da viagem, Darwin deu a entender à sua 

família que pretendia firmar um nome com o trabalho científico que 

desenvolvera até então, ao invés de seguir a vida religiosa. Em 

Dezembro, rumou até Cambridge e durante os três meses da sua 
                                                 
51 As ilhas foram denominadas Galápagos pelos primeiros colonizadores espanhóis devido à abundância de 

tartarugas (galapago, em espanhol). 

52 Vide: Charles Darwin, Voyage of the Beagle – Charles Darwin’s Journal of Researches, Londres, Penguin 

Books, 1989, pp. 276-279. 

53 Estas aves ficaram posteriormente conhecidas por tentilhões de Darwin. 

54 Vide: Charles Darwin, Voyage of the Beagle – Charles Darwin’s Journal of Researches, Londres, Penguin 

Books, 1989, pp. 275-276.
 

55 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

p. 66. 
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estadia na cidade, Henslow forneceu a Darwin a entrada perfeita na 

sociedade, apresentando-o a diversas personalidades, entre eles, 

Charles Lyell. De facto, as suas pesquisas na América do Sul haviam 

angariado, a seu favor, uma notória imagem pública, de tal forma que, 

em Janeiro de 1837, e a pedido do geólogo, leu uma comunicação na 

Geological Society of London, intitulada Observations of Proofs of 

Recent Elevation of the Coast of Chile made during the Survey of His 

Majesty’s Ship Beagle, Commanded by Captain FitzRoy, R.N.  

 A 7 de Março de 1837, instalou-se em Great Malbourough Street, 

em Londres, onde viria a permanecer cerca de dois anos56. Em Julho, 

deu início à leitura dos seus cadernos de apontamentos sobre a viagem 

e, nos meses seguintes, resumiu centenas de Jornais e Actas de 

reuniões científicas e recolheu testemunhos de pessoas ligadas à 

produção animal e vegetal, ao mesmo tempo que esboçava as bases da 

sua teoria da selecção natural. Em Outubro de 1838, leu a obra An 

Essay on the Principle of Population (1798), de Thomas Malthus (1766-

1834), cujo conteúdo viria a revelar-se fundamental para a construção 

da sua teoria e, entretanto, começou a elaborar o livro The structure 

and distribution of coral reefs, que só viria a ser publicado em 1842, 

como Parte 1 do seu The Geology of the Voyage of the Beagle (1842-

1846)57.   

 Durante estes meses, Darwin ponderou, com alguma frieza 

analítica, a hipótese de casar-se, avaliando todas as vantagens e os 

inconvenientes de assumir um compromisso de tal importância com 

outra pessoa, tendo em conta os seus objectivos de vida. Após 

conversar com o pai sobre o assunto, apercebeu-se de que, à excepção 

da sua primeira namorada Fanny Owen (que vivia, nesta altura, um 

                                                 
56 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

pp. 73-74. 

57 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

pp. 109-110. 
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casamento infeliz), passara grande parte da sua vida a conviver com 

homens. Além disso, não se sentia entusiasmado com nenhuma das 

mulheres que conhecia em Londres, e sabia que não seria fácil 

encontrar alguém que se dispusesse a aceitar as suas constantes 

viagens e o seu ritmo de trabalho.  

 No entanto, existia uma jovem que conhecia desde a infância e 

com quem passara a conviver frequentemente em Londres desde a 

chegada a Inglaterra: a sua prima Emma Wedgwood, filha de Josiah 

Wedgwood, era bonita, inteligente e ainda não tinha casado por dedicar 

a sua vida a cuidar da mãe doente. Emma era a única mulher elegível 

que restava no seu círculo social próximo, e por esta razão, Darwin 

passou a frequentar com mais assiduidade a sua casa em Maer, durante 

os últimos meses do ano de 1838. Acabariam por casar a 29 de Janeiro 

de 1839, cinco dias depois de Darwin ter sido nomeado Membro da 

Royal Society, tendo fixado residência na Upper Gower Street, perto da 

recém fundada Universidade de Londres58.  

 Este ano foi ainda marcado pela publicação do seu diário de 

investigações, Journal of Remarcks, 1832-1836, como terceiro volume 

de uma publicação da autoria de FitzRoy, intitulada Narrative of the 

surveying voyages of H.M.S. Adventure and Beagle. Em Agosto, o 

volume de Darwin foi reeditado com o título Journal of Researches into 

the Geology and Natural History of the Various Countries Visited during 

the Voyage of H.M.S. Beagle59. Apesar de ter vivido a alegria da 

paternidade, em Dezembro de 1840, nos meses seguintes sofreu 

algumas crises da sua doença, como enxaquecas fortes e irritações da 

pele, mas continuou a supervisionar a publicação da obra The Zoology 

                                                 
58 Vide: Michael White; John Gribbin, Darwin - Uma Vida de Ciência, Tradução de Maria Emília Novo, Mem 

Martins, Publicações Europa-América, 2004, pp. 144-145. 

59 Vide: Charles Darwin, Voyage of the Beagle – Charles Darwin’s Journal of Researches, Londres, Penguin 

Books, 1989, p. 27. 
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of the voyage of the H.M.S. Beagle under the command of Captain 

FitzRoy (1838-1843) e a recolher material para construir a sua teoria. 

 Durante estes últimos três anos que viveu em Londres, o 

naturalista apresentou diversos trabalhos à Geological Society, como On 

the Connexion of Certain Volcanic Phenomena in South America; and 

On the Formation of Mountain Chains and Volcanoes, as the Effect of 

the Same Power by Which Continents are Elevated e On the Formation 

of Mould, ambos publicados em 1840; os artigos On the Distribution of 

the Erratic Boulders and on the Contemporaneous Unstratified Deposits 

of South America, e Notes on the Effects produced by the Ancient 

Glaciers of Carnaevonshire, and on the Boulders Transported by 

Floating Ice (este último sobre os efeitos dos antigos glaciares nos vales 

mais amplos de uma região do norte de Gales), foram publicados dois 

anos depois60. 

 Darwin enfrentava, agora, um dilema: por um lado, tinha uma 

carreira científica em franca ascensão, era Secretário da Geological 

Society e o seu trabalho era reconhecido; por outro, as suas ideias 

sobre a evolução orgânica sustentadas por leis da geologia, já 

consistentes e moldadas sob a forma de teoria, teriam de continuar a 

ser mantidas em segredo, pois a Geological Society, regida pelos pontos 

de vista científicos tradicionais, nunca aceitaria um membro que 

defendesse tais princípios. A par desta situação insustentável, o 

sofrimento causado pela doença exigia-lhe tranquilidade: com duas 

crianças pequenas e uma terceira a caminho, Londres já não era o local 

ideal para viver, e os Darwins procuraram uma casa de campo, onde 

pudessem passar o resto das suas vidas61.  

                                                 
60 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

pp. 89-90. 

61 Vide: Michael White; John Gribbin, Darwin - Uma Vida de Ciência, Tradução de Maria Emília Novo, Mem 

Martins, Publicações Europa-América, 2004, pp. 148-149. 
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 A 14 de Setembro de 1842, instalaram-se na Down House, na 

aldeia de Downe62, perto de Farnborough, a duas horas de percurso de 

carruagem desde o centro de Londres. Durante os primeiros tempos da 

sua estada, mantiveram a vida social que tinham na capital, recebendo 

os amigos em jantares e reuniões de convívio, mas o estado de saúde 

de Darwin agravara-se, e a família optou por uma vida mais retirada, 

cujas saídas se resumiam a curtas visitas a familiares e passeios à 

praia63.  

 A partir de então, pôde dedicar-se, a tempo inteiro, à produção 

escrita. No início de 1844, publicou as observações sobre as ilhas 

vulcânicas visitadas durante a viagem, sob o título Geological 

Observations on the volcanic islands visited during the voyage of H.M.S. 

Beagle, como Parte 2 do já mencionado The Geology of the Voyage of 

the Beagle. No Verão desse ano, o resumo sobre a sua teoria que 

iniciara, dois anos antes, contava agora com 230 páginas. As suas 

ideias não ficariam perdidas para sempre, caso lhe sucedesse algum 

imprevisto; apressou-se a mandar fazer uma cópia passada a limpo, 

que guardou religiosamente64.  

 Em 1845, reeditou o seu diário de investigações corrigido, o 

Journal of Researches into the Geology and Natural History of the 

Various Countries Visited during the Voyage of H.M.S. Beagle, pela 

editora londrina John Murray65. No ano seguinte, publicou as Geological 

Observations on South America, como Parte 3 do The Geology of the 

Voyage of the Beagle e, em Outubro de 1846 começou os seus 

trabalhos sobre Cirrípedes, que culminaram com a publicação de 

                                                 
62 A ortografia do nome da aldeia mudou para Downe em meados dos século dezanove, mas a grafia 

original de Down House (em português, Casa Down), foi mantida. 

63 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

pp. 104-105. 
64 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

p. 110. 

65 A versão de 1845 tem vindo a ser reeditada, sob o título The Voyage of the Beagle. 
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Monograph on the Subclass Cirripedia (2 vols., 1851 e 1854), de A 

Monograph on the Fossil Lepadidae (1851) e de A Monograph on the 

Fossil Balanidae and Verrucidae (1855). Na sua Autobiografia, Darwin 

escreve, a propósito deste trabalho: 

 “Os Cirrípedes são um grupo de espécies muito variado e difícil de classificar; e o meu 

trabalho foi-me muito útil quando tive de discutir na Origem das Espécies os princípios da 

classificação natural66”. 

 

 Durante estes anos, o trabalho de Darwin foi, por vezes, 

interrompido devido a crises da doença, que o levaram a fazer um 

tratamento hidropático com a duração de alguns meses, na Water Cure 

Establishment, em Malvern67. 

 No início de 1856, e após ter lido um artigo do naturalista Alfred 

Russel Wallace (1823-1913), no Annals and Magazine of Natural 

History, a propósito da evolução dos seres vivos, Lyell aconselhou 

Darwin a apressar-se na exposição das suas ideias por escrito (Figura 

7).  

 

 
Figura 7 - Alfred Russel Wallace 

                                                 
66 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

p. 108. 

67 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

p. 107. 
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 Apesar de disfarçado sob um conjunto de princípios criacionistas, 

o argumento de Wallace era muito semelhante àquele defendido por 

Darwin: o geólogo temia que o amigo não fosse a tempo de angariar a 

seu favor a prioridade na descoberta da teoria da selecção natural. 

Cerca de dois anos depois, Darwin tinha o manuscrito quase concluído, 

mas os seus planos de o publicar em breve saíram defraudados: na 

manhã de 18 de Junho de 1858, recebeu uma carta de Wallace, que 

naquela altura se encontrava a fazer pesquisa na Malásia68. 

 Tal como Darwin, Wallace era um apaixonado pelo mundo natural, 

tinha viajado pela Amazónia, entre 1848 e 1852, e conhecia a obra de 

Malthus. Nessa carta, Wallace apresentava um ensaio intitulado On the 

Tendency of Varieties to depart indefinitely from the Original Type, onde 

descrevia resumidamente uma explicação para a origem das espécies, 

ao mesmo tempo que pedia um parecer sobre o assunto. Darwin ficou 

impressionado ao verificar que, em poucas páginas, Wallace resumia as 

principais questões da sua teoria, apesar de nunca utilizar o termo 

selecção natural69.  

 Enquanto vivia o drama da perda do seu filho mais novo, Charles 

Waring Darwin, os seus amigos tentavam lidar, da melhor forma, com o 

assunto Wallace. Assim, a pedido de Lyell e de Sir Joseph Dalton 

Hooker (1817-1911), Darwin consentiu a publicação de parte do seu 

manuscrito e de uma carta dirigida ao botânico norte-americano Asa 

Gray (1810-1888), juntamente com o artigo de Wallace. Estes escritos 

foram apresentados em conjunto, a 1 de Julho de 1858 à Linnean 

Society of London. Darwin possuía tanto material dos quinze anos 

anteriores para suportar as suas ideias e trabalhou tão afincadamente 

nesta teoria, que Wallace admitiu que Darwin deveria ser reconhecido 

                                                 
68 Vide: Michael White; John Gribbin, Darwin - Uma Vida de Ciência, Tradução de Maria Emília Novo, Mem 

Martins, Publicações Europa-América, 2004, pp. 230-231. 

69 Vide: The Darwin-Wallace Celebration held on Thursday, 1st July, 1908, by the Linnean Society of 

London, Londres, Linnean Society, 1908, pp. 98-107. 
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como o seu autor principal. Durante o ano seguinte, entre programas de 

tratamentos hidropáticos em Moor Park, o naturalista trabalhou 

arduamente, como explica na sua Autobiografia: 

 “Fiz um sumário do manuscrito começado a larga escala em 1856, e completei o volume 

à mesma escala reduzida. Custou-me treze meses e dez dias de trabalho forçado. [...] É sem 

dúvida a obra principal da minha vida. Foi desde o início coroada de êxito”70. 

 

 A obra On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or 

the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, vulgarmente 

conhecida como A Origem das Espécies, foi publicada em 24 de 

Novembro de 1859, pela editora londrina John Murray. Nas semanas 

seguintes, o naturalista dedicou-se a preparar uma segunda edição da 

obra e a gerir a enorme correspondência que lhe chegava às mãos, 

enquanto ia ordenando as suas anotações sobre os animais e plantas 

domésticos; no entanto, a obra The Variation of Animals and Plants 

under Domestication, só seria publicada no início de 1868, em parte 

devido às longas temporadas em que a sua doença o incapacitava de 

trabalhar71.  

 O Verão de 1861, passado em Devon, reavivou o interesse de 

Darwin no mecanismo de polinização cruzada levado a cabo pelos 

insectos, tendo dedicado especial atenção ao caso das orquídeas 

selvagens. Durante os dez meses seguintes, dedicou-se exclusivamente 

à produção do texto da obra On the Various Contrivances by which 

British and Foreign Orchids are Fertilized by Insects, publicada a 15 de 

Maio do ano seguinte. Ao identificar o modo como as estruturas básicas 

das plantas tinham sido modificadas, por intermédio do processo 

evolutivo, de forma a desempenhar eficazmente a função reprodutiva, 

                                                 
70 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

p. 112. 

71 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

p. 116. 
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Darwin acabara de apresentar, à comunidade científica e ao público em 

geral, uma forte evidência a favor da evolução.  

 Uma edição ampliada desta obra viria a ser publicada em 1877. 

Em 1862, publicou no Journal of the Proceedings of the Linnean Society 

o artigo On the Two Forms, or Dimorphic Condition, in the Species of 

Primula, and on their Remarkable Sexual Relations72.  

 A leitura de um texto de Asa Gray, de 1858, sobre os movimentos 

giratórios das gavinhas e dos caules das Cucurbitáceas levou Darwin a 

escrever, durante o Outono de 1864, um longo artigo a propósito do 

assunto, intitulado The Movements and Habits of Climbing Plants 

(1865), que seria reeditado como livro, em 187573. 

 A publicação da obra The descent of man and selection in relation 

to sex (1871), após três anos de trabalho, veio trazer a público a 

opinião de Darwin sobre a aplicação do conceito de evolução por 

selecção natural à espécie humana, ao mesmo tempo que é debatida a 

importância da selecção sexual74 como agente promotor daquele 

mecanismo. Uma segunda edição corrigida surgiu três anos depois75.  

 A obra The Expression of the Emotions in Man and Animals é 

publicada pela editora londrina John Murray em 1872, um ano após a 

obra The Descent of Man, e reúne material recolhido desde 1838. O 

sucesso do livro – 5267 exemplares vendidos no dia da publicação76 – 

reflecte o interesse despertado, treze anos antes, com a obra On the 

Origin of Species, para o tema da evolução das espécies.  
                                                 
72 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

p. 117. 

73 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

pp. 118-119. 

74 A selecção sexual consiste no processo em que certos indivíduos são seleccionados para reprodução, em 

detrimento de outros do mesmo sexo e da mesma espécie, por possuírem características que os tornam 

mais aptos a produzir descendência de qualidade. 

75 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

p. 121. 

76 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

p. 121. 
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 O tema tratado neste livro iria constar apenas num dos capítulos 

do The descent of man, porém, ao reunir todo o material que escrevera, 

Darwin planeou imediatamente fazer uma publicação independente77. 

 Para a realização deste trabalho, o autor consultou a obra de 

diversos investigadores e trocou correspondência com missionários, 

oficiais de justiça, botânicos, entre outros, que lhe forneceram dados 

valiosos sobre o comportamento dos habitantes indígenas de África, da 

América, da Austrália, da Índia, da Malásia, da Nova Zelândia, etc. Para 

além destas fontes de informação, o naturalista recorreu às suas 

próprias observações: as referências a expressões infantis são feitas, 

muitas vezes, em relação aos seus filhos e grande parte dos registos 

dos comportamentos animais foi feito no Jardim Zoológico de Londres78. 

 O principal objectivo de Darwin, com esta obra, terá sido mostrar 

que a expressão das emoções no Homem é similar àquela nos animais, 

o que viria apoiar a ideia de que todos derivam de um ancestral 

comum79. Este livro foi elaborado com base na análise de observações 

feitas por Darwin e por diversas autoridades nas áreas da Fisiologia e 

do Comportamento, a qual conduziu à formulação de princípios e 

teorias que constituem as raízes dos fundamentos da Etologia, também 

designada por Biologia do Comportamento.  

 O psiquiatra e professor catedrático António Bracinha Vieira, 

fundador da Sociedade Portuguesa de Etologia e seu primeiro 

presidente faz, na sua obra Etologia e Ciências Humanas (1983), uma 

breve abordagem à história das ideias em Etologia. Este autor defende 

que Charles Bonnet e o abade Lázaro Spallanzani (1729-1799) foram 

pioneiros no desenvolvimento de métodos inovadores de observação da 

                                                 
77 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, p. 19-20. 

78 Vide: Charles Darwin, A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, Tradução de José Miguel 

Silva, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2006, pp. 27-29. 

79 Vide: Charles Darwin, A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, Tradução de José Miguel 

Silva, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2006, p. 27. 
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Natureza, patentes nos seus trabalhos sobre observação e registo dos 

comportamentos animais, datados de meados do século XVIII80. 

Contudo, assume que terá sido Darwin, com A Expressão das Emoções, 

a introduzir os fundamentos desta ciência e da sua vertente aplicada ao 

Homem81.  

 No início do século XX, os estudos sobre hibridação vegetal, de 

Gregor Mendel, e a observação do fenómeno da mutação, pelo biólogo 

holandês Hugo Marie de Vries (1848-1935), fundaram a Genética como 

disciplina, que veio a sustentar o mecanismo da evolução, postulado 

pelo naturalista inglês. Em meados do século XX, a criação e o 

estabelecimento dos ideais neodarwinistas, por Friedrich Leopold August 

Weissman (1834-1914), favoreceu a reformulação do conceito de 

Etologia: a observação e descrição dos comportamentos animais no seu 

habitat (verificados em indivíduos de grupos taxonómicos distintos, mas 

aparentados), aliadas à posterior comparação destes comportamentos, 

permitiria reconstituir a sua árvore filogenética e compreender o 

processo evolutivo daqueles grupos82.  

 Na primeira metade do século XX, este tema foi abordado por 

alguns estudiosos portugueses que se interessaram pela temática 

desenvolvida por Darwin na Expressão das Emoções, como é o caso do 

anatomista Henrique Jardim de Vilhena (1879-1958), professor na 

Escola de Belas-Artes e Escola Médica de Lisboa (1911)83. Este 

investigador conduziu pesquisas inéditas sobre o comportamento 

                                                 
80 Vide: António Bracinha Vieira, Etologia e Ciências Humanas, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 

1983, p. 19. 

81 Vide: António Bracinha Vieira, Etologia e Ciências Humanas, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 

1983, p. 20. 

82 Vide: António Bracinha Vieira, Etologia e Ciências Humanas, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 

1983, p. 25.
 

83 Vide: Manuel Augusto Rodrigues, A Universidade de Coimbra e os seus Reitores – Para uma História da 

Instituição, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1990, pp. 329-333. 
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humano, a expressão das emoções na Literatura e na Arte, e publicou 

textos em diversos livros e conceituadas revistas84.  

 No final do século passado, multiplicaram-se os estudos sobre as 

influências mútuas entre a ecologia, o comportamento e a evolução dos 

animais, sobretudo dos Primatas, o que conduziu à constituição da 

Etologia Humana. Tal como Darwin sugeriu, cerca de cem anos antes, 

nesta obra revolucionária, esta ciência trata as circunstâncias em que 

as raízes pré-humanas de alguns dos nossos comportamentos e 

emoções foram herdadas de antepassados hominídeos.  

 O valor deste trabalho, se não foi suficientemente reconhecido no 

seio da comunidade científica dos finais do século XIX, torna-se 

indiscutível numa época em que os estudos antropológicos nos 

fornecem, a um ritmo quase diário, novos dados sobre a origem e 

evolução da espécie humana. 

 Em Julho de 1875, foi publicado o Insectivorous Plants, como 

resultado de quinze anos de experiências com duas espécies de 

Drosera, sobre a sua capacidade em reter insectos no interior das suas 

folhas. Darwin chegou à conclusão que, quando estimuladas, estas 

plantas segregam um fluido semelhante ao suco gástrico de um animal, 

com o qual digerem os insectos que capturam nas suas folhas. No 

Outono do ano seguinte, surgiu o The Effects of Cross- and Self-

Fertilisation in the Vegetable Kingdom, como complemento do tratado 

sobre as orquídeas, onde são analisados com rigor os dispositivos de 

transporte do pólen entre plantas da mesma espécie. Ainda neste ano 

de 1876, foi publicada a obra The Different Forms of Flowers on Plants 

of the Same Species, uma compilação de artigos sobre flores 

                                                 
84 Vide: Cesina Bermudes, Bibliografia do Professor Henrique de Vilhena, Lisboa, in Arquivo de Anatomia e 

Antropologia, 1951, vol. XXVII, pp. 741-812. 
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heterostílicas85 publicados pela Linnean Society, devidamente corrigidos 

e ampliados, que teve segunda edição em 188086. 

 Em 1879, Darwin viu concretizado o seu desejo de publicar a 

tradução da biografia do seu avô Erasmus Darwin, da autoria do 

divulgador científico alemão Ernst Krause (1839-1903), à qual 

acrescentou notas sobre o seu carácter e hábitos. Em 1880, publicou, 

com a colaboração do filho Francis, o trabalho The Power of Movement 

in Plants, com vista a completar certos aspectos da obra sobre plantas 

trepadoras, de 187587. Em Outubro de 1881, publicou The Formation of 

Vegetable Mould through the Action of Worms, with Observations on 

their Habits, uma ampliação de um artigo apresentado à Geological 

Society mais de quarenta anos antes: foi o seu último trabalho 

completo88. 

 O declínio de Darwin foi rápido, a angina que lhe havia sido 

diagnosticada após a morte do irmão, provocava-lhe palpitações 

cardíacas e desmaios constantes durante o ano de 1881, e o fim chegou 

na tarde de 19 de Abril de 1882. Raramente se viu um tão ilustre grupo 

transportar um caixão: o grupo de dez homens incluía Sir Joseph 

Hooker, Sir John Lubbock (1834-1913), o Duque de Argyll, o Duque de 

Devonshire, William Spottiswoode (então Presidente da Royal Society), 

Thomas Huxley (1825-1895) e Alfred Wallace89. Na Abadia de 

Westminster, Darwin teve um funeral adequado ao seu estatuto no 

mundo científico, pela sua contribuição para o progresso das Ciências 

Naturais. 

                                                 
85 Flores cujo aparelho reprodutor pode ser formado por um conjunto de anteras longas e estiletes curtos, 

ou por um conjunto de anteras curtas e estiletes longos. 

86 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

pp. 122-123. 

87 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

p. 124. 

88 Vide: Charles Darwin, Autobiografia, Tradução de Teresa Avelar, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 2004, 

p. 125. 

89 Vide: Nora Barlow, The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, Londres, Collins, 1958, p. 332. 
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  1.3.2. Análise das suas obras principais 

 

 Nesta secção optámos por fazer a análise das duas obras cujo 

conteúdo, no nosso entender, terá influenciado mais activamente as 

opiniões dos naturalistas portugueses que se dedicaram ao estudo da 

origem e evolução das espécies - nomeadamente a espécie humana - 

no sentido da lógica darwinista. 

 

 

   1.3.2.1. A Origem das Espécies (1859) 

 

 Durante mais de duas décadas, Darwin tinha protelado o anúncio 

das suas ideias sobre a evolução, partilhando-as apenas com a sua 

esposa e alguns colegas de máxima confiança. No seu íntimo, chegou a 

desejar secretamente que o livro não causasse qualquer impacto, como 

sucedera aquando da apresentação dos seus artigos e o de Wallace à 

Linnean Society, no ano anterior90. Obviamente, tal não aconteceu: a 

primeira edição da obra teve uma tiragem de 1250 exemplares, tendo-

se esgotado no primeiro dia da sua publicação. 

 Na Introdução do Autor, Darwin apresenta as circunstâncias que 

conduziram à produção e posterior publicação do seu Resumo91, tece 

considerações acerca das suas conclusões e descreve os aspectos mais 

relevantes de cada um dos catorze capítulos da obra. No capítulo I, 

intitulado Variação por Domesticação, o naturalista aborda a 

importância da influência do Homem na selecção de características 

hereditárias dos seres vivos, que se conservam, para seu benefício, ao 

longo de gerações. No capítulo II, Variação no Estado Selvagem, o 

autor aplica os princípios tratados no capítulo anterior aos seres vivos 

que ocupam habitats naturais e discute as circunstâncias mais 
                                                 
90 Vide: Nora Barlow, The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, Londres, Collins, 1958, p. 237. 

91 É desta forma que Charles Darwin se refere à obra em questão. 
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favoráveis para a ocorrência de variações nos indivíduos da mesma 

espécie92.  

 No capítulo III, denominado Luta pela Sobrevivência, Darwin 

aplica as ideias de Malthus aos seres vivos. O economista e teólogo 

afirma que o crescimento da população humana ao longo das gerações 

ocorre exponencialmente, em progressão geométrica, enquanto que os 

recursos alimentares crescem em progressão aritmética.  

 Darwin considerou que, se levasse em conta as variações naturais 

entre os indivíduos, concluiria que uns seriam mais aptos do que outros, 

e estes indivíduos mais aptos sobreviveriam à custa da morte dos 

restantes indivíduos da mesma população. Assim, em cada geração, 

grande parte dos indivíduos é naturalmente eliminada porque se 

estabelece entre eles uma “luta pela sobrevivência”93, devido à 

competição por alimento, pelo espaço, por parceiro e à capacidade de 

fuga aos predadores. Sobrevivem os indivíduos que estiverem mais 

bem adaptados, isto é, os que possuírem as características que lhes 

conferem qualquer vantagem em relação aos restantes. Os menos 

aptos serão progressivamente eliminados ao longo do tempo.  

 Tal mecanismo é a base do que Darwin denominou “selecção 

natural”, processo que ocorre na Natureza e pelo qual só os indivíduos 

mais bem dotados relativamente a determinadas condições do ambiente 

sobrevivem: ocorre, assim, a “sobrevivência do mais apto”94. Este 

conceito é introduzido pelo autor apenas na sexta edição d’A Origem 

das Espécies (1872). 

 O referido processo é analisado com profundidade no capítulo IV, 

Selecção Natural: os indivíduos mais bem adaptados vivem durante 

mais tempo e reproduzem-se mais, transmitindo as suas características 

                                                 
92 Vide: Ana Catarina Loureiro, “[Recensão crítica de] Charles Darwin, A Origem das Espécies, Tradução de 

Dora Baptista, Mem Martins, 2005”, Estudos do Século XX, Coimbra, Ariadne Editora, 2006, nº6, p. 404. 

93 No original inglês, “struggle for existence”.
 

94 No original inglês, “survival of the fittest”. 
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à descendência, ou seja, verifica-se uma reprodução diferencial. A 

acumulação das pequenas variações determina, a longo prazo, o 

aparecimento de novas espécies. No sentido de explicar o processo de 

“descendência com modificações”, Darwin escreve:  

 

 “ [...] como a selecção natural actua mediante uma forma que, possuindo alguma 

vantagem sobre outras formas, sobressai na luta pela sobrevivência, a sua acção é 

principalmente exercida sobre os que possuem já certas vantagens. A grandeza de um 

determinado grupo demonstra que as suas espécies herdaram alguma vantagem em comum de 

um antepassado partilhado. Portanto, a luta pela produção de novos descendentes modificados 

estabelece-se principalmente entre os grupos mais numerosos que continuam a tentar 

aumentar em número”95. 

 

 No capítulo V, Leis da Variação, o autor explica a relação entre as 

condições do meio ambiente e a ocorrência de disfunções no sistema 

reprodutor animal, a qual, na sua opinião, é promotora de variabilidade, 

tal como se depreende das seguintes asserções: 

 

 “ [...] o facto da variabilidade e da frequência de monstruosidades serem muito maiores 

no estado doméstico ou de cultivo do que no estado natural levam-me a concluir que os desvios 

de estrutura se devem, de alguma forma, à natureza das condições de vida a que cada espécie 

foi submetida durante várias gerações. [...] Atribuo a razão da variabilidade ou plasticidade dos 

descendentes principalmente à ocorrência de distúrbios funcionais no sistema reprodutor dos 

pais. Os elementos sexuais do macho e da fêmea parecem ser afectados antes de se dar a 

união que resultará na formação de um novo ser”96. 

 

 O capítulo VI, Dificuldades sobre a Teoria, aborda, em primeiro 

lugar, a questão da escassez de formas intermédias que comprovem o 

processo de descendência com modificações. Neste sentido, o autor 

apresenta as suas ideias: 

 

                                                 
95 Vide: Ana Catarina Loureiro, “[Recensão crítica de] Charles Darwin, A Origem das Espécies, Tradução de 

Dora Baptista, Mem Martins, 2005”, Estudos do Século XX, Coimbra, Ariadne Editora, 2006, nº6, p. 405.
 

96 Vide: Ana Catarina Loureiro, “[Recensão crítica de] Charles Darwin, A Origem das Espécies, Tradução de 

Dora Baptista, Mem Martins, 2005”, Estudos do Século XX, Coimbra, Ariadne Editora, 2006, nº6, p. 405. 
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 “Mas porque não encontramos, sucessivamente enterradas na crosta terrestre, as 

inúmeras formas de transição que, segundo esta teoria, devem ter existido? [...] Por agora, 

limito-me a dizer que considero que a resposta reside, principalmente, no facto dos registos 

serem incomparavelmente menos perfeitos do que, geralmente, se supõe. A imperfeição dos 

registos deve-se principalmente ao facto dos seres orgânicos não habitarem as recônditas 

profundezas do mar e dos seus restos se encontrarem enterrados e preservados em massas de 

sedimentos suficientemente espessas e extensas para suportarem uma degradação futura de 

enormes proporções”. 

 

 Ainda nesta secção, Darwin caracteriza os diversos habitats 

ocupados por espécies aparentadas, e conclui:  

 

 “Da mesma forma que vemos por vezes indivíduos duma espécie com hábitos 

completamente diferentes dos apresentados, quer pela sua própria espécie, quer pelas outras 

espécies do mesmo género, poderíamos esperar, segundo a minha teoria, que esses indivíduos, 

ocasionalmente, dessem origem a novas espécies, exibindo hábitos anómalos e estruturas, 

ligeira ou consideravelmente, modificadas em relação ao seu tipo padrão. Estes casos ocorrem 

na natureza”. 

 

 A sexta edição do autor inclui, após o capítulo apresentado 

anteriormente, um outro intitulado Miscellaneous Objections to the 

Theory of Natural Selection (em português, Diversas Objecções feitas à 

Teoria da Selecção Natural), o qual, tal como as revisões feitas ao longo 

das cinco edições que sucederam a primeira, foi suprimido nesta 

tradução portuguesa. Nos três capítulos seguintes, são tratadas outras 

objecções feitas à teoria proposta pelo naturalista. O capítulo designado 

por Instinto (VII) aborda a relação entre os actos instintivos dos 

animais, o hábito, a hereditariedade e o meio ambiente. 

 No capítulo VIII, Hibridismo, o autor avalia as causas da 

esterilidade dos híbridos produzidos por cruzamento inter-específico. No 

capítulo IX, denominado Sobre a Imperfeição dos Registos Geológicos 

(IX), Darwin trata as problemáticas estudadas no capítulo VI, assim 

como o aparecimento súbito de grupos de espécies nas formações 

geológicas. É nesta secção que Darwin destaca o valor das ideias 
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defendidas por Lyell, contidas na obra Principles of Geology (1830), 

cuja leitura atenta, durante a viagem a bordo do Beagle, permitiu ao 

naturalista consolidar os seus conhecimentos de Geologia e mais 

especificamente, de Paleontologia97. 

 No capítulo X, Sobre a Sucessão Geológica dos Seres Orgânicos, 

são analisados: o aparecimento lento e sucessivo de novas espécies, a 

noção de extinção das formas menos favorecidas e seus efeitos na 

Natureza, bem como a afinidade entre aquelas formas e as espécies 

actuais98. Nos capítulos XI e XII, denominados por Distribuição 

Geográfica, são avaliadas as causas e as consequências da colonização 

dos meios terrestre e aquático pelos organismos vivos ao longo do 

tempo. No capítulo XIII, Afinidades Mútuas dos Seres Orgânicos; 

Morfologia, Embriologia; Órgãos Rudimentares, o naturalista apresenta 

um sistema de classificação concordante com a sua teoria, cujos 

critérios têm em conta caracteres morfológicos, embriológicos e 

anatómicos dos seres vivos.  

 O capítulo XIV, Recapitulação e Conclusão, é dedicado à revisão 

das objecções feitas à teoria da selecção natural e, consequentemente, 

à exposição dos argumentos a seu favor, no contexto das ciências 

naturais. A este propósito, o autor escreve:  

 

 “Não se pode afirmar que os seres orgânicos, na natureza, não estão sujeitos a 

variações. Não se pode provar que o nível de variação que ocorreu no decurso de longas épocas 

é limitado. Não há uma linha de distinção clara que tenha sido, ou que possa ser, traçada entre 

as espécies e as variedades bem definidas. [...] A convicção de que as espécies são produções 

imutáveis era quase inevitável no seio de uma comunidade que pensava que a história do 

mundo tinha uma duração curta”. 

 

                                                 
97 Vide: Ana Catarina Loureiro, “[Recensão crítica de] Charles Darwin, A Origem das Espécies, Tradução de 

Dora Baptista, Mem Martins, 2005”, Estudos do Século XX, Coimbra, Ariadne Editora, 2006, nº6, p. 406. 

98 Vide: Ana Catarina Loureiro, “[Recensão crítica de] Charles Darwin, A Origem das Espécies, Tradução de 

Dora Baptista, Mem Martins, 2005”, Estudos do Século XX, Coimbra, Ariadne Editora, 2006, nº6, pp. 406-

407. 
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 As secções seguintes foram introduzidas pelo autor em edições 

posteriores e constam da tradução portuguesa: o capítulo Um Esboço 

Histórico do Progresso Recente Relativo à Opinião sobre a Origem das 

Espécies, adicionado na terceira edição (Abril de 1861) e que na sexta 

edição inglesa antecede a Introdução, inclui uma resenha das opiniões 

de diversos naturalistas, geólogos e outros investigadores, 

relativamente ao aparecimento e evolução das espécies, patentes em 

obras publicadas entre 1801 e 1860. 

 O Glossário dos Principais Termos Científicos Utilizados no 

Presente Volume, elaborado por W. S. Dallas, foi inserido na sexta 

edição (Fevereiro de 1872), em resultado de pedidos feitos por leitores 

que alertaram para a complexidade de alguns dos termos utilizados pelo 

autor. 

 As ideias defendidas no livro despoletaram o furor da comunidade 

científica e do público em geral por, alegadamente, desafiarem os 

preceitos teológicos vigentes: o polémico debate sobre a evolução 

resumira-se à questão da origem do ser humano e do seu lugar na 

Natureza99. Nesta obra, porém, Darwin abstém-se de fazer 

especulações sobre a nossa descendência dos primatas, sugerindo 

apenas que “much light will be thrown on the origin of man and his 

history100”. Como veremos de seguida, a revolução antropológica toma 

forma alguns anos mais tarde, com a publicação da obra Descent of 

Man (1871). 

 

 

 

 

                                                 
99 Vide: Ana Catarina Loureiro, “[Recensão crítica de] Charles Darwin, A Origem das Espécies, Tradução de 

Dora Baptista, Mem Martins, 2005”, Estudos do Século XX, Coimbra, Ariadne Editora, 2006, nº6, p. 407. 

100 Vide: Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Londres, John Murray, 

1906, p. 402. 
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  1.3.2.2. A descendência do Homem e a selecção 

sexual (1871) 

 

 Em Fevereiro de 1872, Darwin publicou a obra The descent of 

man and selection in relation to sex. Na Introdução do autor, o 

naturalista apresenta os objectivos deste trabalho: saber se o Homem 

descende de outra forma preexistente, identificar as etapas deste 

processo e conhecer o valor das diferenças entre as raças humanas 

para a compreensão daquele mecanismo. O livro divide-se em três 

Partes: 1) A descendência ou origem do Homem; 2) A selecção sexual e 

3) Selecção sexual em relação ao Homem e Conclusão. 

 O primeiro capítulo da primeira Parte, intitulado Provas da 

descendência do Homem de algumas formas inferiores, trata a 

existência de caracteres físicos, como a sua estrutura física, as formas 

que adquire durante o seu desenvolvimento embrionário e os seus 

órgãos rudimentares, que podem significar a sua descendência de 

“alguma forma inferior”101. 

 No segundo capítulo, intitulado Como o Homem se desenvolveu 

de algumas formas inferiores, o autor apresenta os factores que 

tiveram influência na modificação dos antepassados do Homem até ao 

seu estado actual: a acção do meio ambiente, os efeitos do uso e do 

desuso dos órgãos e a selecção natural. Como forma de clarificar este 

assunto, Darwin aplica o exemplo da mão e suas utilizações, nos 

quadrúmanos e nos humanos: 

 

                                                 
101 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, p. 21. 
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 “ [...] vemos que as mãos dos Quadrúmanos estão construídas segundo o mesmo 

modelo geral das nossas, mas estão muito menos perfeitamente adaptadas aos diversos 

usos”102. 

 

 “Podemos suspeitar que uma mão perfeita como a do Homem tivesse sido desvantajosa 

para subir às árvores; efectivamente, os símios mais arbustivos do mundo [...] ou não possuem 

polegar, ou os dedos estão parcialmente unidos, de modo que as suas extremidades são 

reduzidas a simples ganchos”103. 

 

 Seguidamente, são analisadas as circunstâncias em que ocorreu a 

transição entre a forma quadrúpede e a forma bípede na nossa espécie: 

 

 “Assim que algum antigo membro da grande série dos Primatas foi induzido a 

abandonar a vida nas árvores, devido a uma qualquer mudança no método de encontrar meios 

de subsistência ou devido a alterações nas condições ambientais, o seu comportamento terá 

sofrido modificações: e assim ter-se-á tornado quadrúmano ou bípede.104” 

 

 “O Homem não poderia ter alcançado a sua actual posição de domínio no mundo sem o 

uso das mãos, que estão tão perfeitamente adaptadas para agir segundo a sua vontade. [...] 

Mas as mãos e os braços dificilmente ter-se-iam aperfeiçoado a tal ponto de fabricar 

instrumentos e arremessar pedras e lanças com precisão até que fossem habitualmente usados 

para a locomoção e para sustentar o peso do corpo ou, como já foi referido, até que fossem 

particularmente adaptados para subir às árvores. Esses hábitos rudes teriam também atrofiado 

o sentido do tacto, do qual depende, em grande parte, o seu uso delicado”105. 

                                                 
102 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, p. 69. No original inglês: “ [...] we find that the hands of the Quadrumana are constructed on the 

same general pattern as our own, but are far less perfectly adapted for diversified uses”.    

103 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, p. 70. No original inglês: “We may suspect that a hand as perfect as that of man would have been 

disadvantageous for climbing; for the most arboreal monkeys in the world […] are either thumbless, or their 

toes partially cohere, so that their limbs are converted into mere grasping hooks”. 

104 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 70-71. No original inglês: “As soon as some ancient member in the great series of the Primates 

came to be less arboreal, owing to a change in its manner of procuring subsistence, or to some change in 

the surrounding conditions, its habitual manner of progression would have been modified: and thus it would 

have been rendered more strictly quadrupedal or bipedal”.
 

105 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, p. 71. No original inglês: “Man could not have attained his present dominant position in the world 

without the use of his hands, which are so admirably adapted to act in obedience to his will. […] But the 

hands and arms could hardly have become perfect enough to have manufactured weapons, or to have 
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 “Estas razões são suficientes para que o Homem tenha tido vantagens ao tornar-se 

bípede [...] os pés tornaram-se planos e o dedo grande do pé sofreu uma modificação 

substancial, embora isto tenha provocado a perda quase total do seu poder preênsil”106. 

 

 O final desta secção é dedicado à revisão dos temas abordados e 

consequente elaboração de conclusões. 

 Nos dois capítulos seguintes, Confronto entre as faculdades 

mentais do Homem e dos animais inferiores, são apontadas as 

principais diferenças e semelhanças entre as capacidades intelectuais 

dos símios e do Homem, ao nível das emoções, da imitação e da 

memória, da imaginação, da linguagem e da consciência moral107. 

Posteriormente, é avaliado o instinto social do Homem e são feitas 

sugestões acerca da condição e comportamento sociais dos seus 

antepassados não-humanos108. 

 O quinto capítulo desta Parte, sob o título Desenvolvimento das 

faculdades intelectuais e morais durante a idade primitiva e a civilizada 

mostra que, após o desenvolvimento de faculdades intelectuais no 

Homem, o processo de selecção natural na nossa espécie ocorre de 

forma parcial; o autor exemplifica com o Homem civilizado que, em 

comparação com os povos selvagens, tem o poder de adaptar os seus 

                                                                                                                                                    
hurled stones and spears with a true aim, as long as they were habitually used for locomotion and for 

supporting the whole weight of the body, or, as before remarked, so long as they were especially fitted for 

climbing trees. Such rough treatment would also have blunted the sense of touch, on which their delicate 

use largely depends”.  
106 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, p. 71. No original inglês: “From these causes alone it would have been an advantage to man to 

become a biped; [...] the feet have been rendered flat; and the great toe has been peculiarly modified, 

though this has entailed the most complete loss of its power of prehension”. 

107 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 89-97. 

108 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 132-144. 
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hábitos às novas condições de vida e às diversas situações que 

sucedem no seu quotidiano109. 

 O autor considera que, nas nações civilizadas, o mecanismo da 

selecção natural é atenuado pela acção das tecnologias: 

 

 “Nos selvagens, as debilidades do corpo e da mente são imediatamente eliminadas; 

aqueles que sobrevivem, normalmente apresentam um vigoroso estado de saúde. Nós, homens 

civilizados, por outro lado, reunimos todos os esforços para deter o processo de eliminação; 

construímos hospitais para doentes mentais, incapacitados e doentes; instituímos leis para os 

pobres e os nossos médicos lutam para salvar vidas, no último momento. Há motivo para crer 

que a vacinação tenha salvo um grande número de pessoas que, devido à sua débil estrutura 

física não teriam, em tempos, resistido à varíola. Desta maneira, os membros fracos das 

sociedades civilizadas propagam o seu género”110.  

 

 No capítulo seguinte, designado por Afinidade e Genealogia do 

Homem, o naturalista faz uma descrição geral do processo de evolução 

do Homem e justifica a sua relação filogenética com os restantes 

Vertebrados. Em seguida, após relatar os principais factos que apontam 

o continente africano como o local de aparecimento dos primeiros 

humanos, Darwin apresenta algumas evidências fósseis que comprovam 

a transição entre os diversos grupos e relembra a escassez de formas 

intermédias na linha evolutiva do Homem111. 

 
                                                 
109 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 152-153. 

110 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, p. 159. No original inglês: “With savages, the weak in body or mind are soon eliminated; and those 

that survive commonly exhibit a vigorous state of health. We civilised man, on the other hand, do our 

outmost to check the process of elimination; we build asylums for the imbecile, the maimed, and the sick; 

we institute poor-laws; and our medical men exert their outmost skill to save the life of every one to the 

last moment. There is reason to believe that vaccination has preserved thousands, who from a weak 

constitution would formerly have succumbed to small-pox. Thus the weak members of civilised societies 

propagate their kind”.   
111 A inexistência ou escassez de formas fósseis de transição que pudessem comprovar a relação 

filogenética entre determinados grupos, foi um tema inicialmente tratado na obra On the Origin of Species 

e, apesar de amplamente debatido durante anos, acabou por constituir uma das principais fragilidades das 

teorias evolucionistas. 
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 “ [...] sabe-se que existiram, e ainda existem, certos grupos de animais que ligam, de 

forma mais ou menos próxima, diversos grupos da grande classe dos vertebrados. Vimos que o 

ornitorrinco está num estádio intermédio na linhagem dos répteis; o Prof. Huxley descobriu e foi 

confirmado pelo Sr. Cope e outros, que os dinossauros, perante muitos aspectos importantes, 

são intermediários entre certos répteis e certas aves, aves estas que se julga pertencerem à 

família da avestruz (que por sua vez, constitui um vestígio, amplamente difundido, de um grupo 

mais amplo) e ao Archeopteryx, essa invulgar ave Secundária, com uma grande cauda 

semelhante à de um lagarto. Além disso, segundo o Prof. Owen112, os ictiossauros – grandes 

lagartos de mar providos de ventas – apresentam muitas afinidades com os peixes”113. 

 “Quanto à ausência de vestígios fósseis, úteis para estabelecer uma ligação entre os 

homens e os seus progenitores semelhantes a símios, ninguém que tenha lido o debate de Sir 

C. Lyell atribuirá muito valor a este facto. Ele mostra que, em toda a classe dos vertebrados, a 

descoberta de vestígios fósseis tem sido um processo muito lento e casual”114. 

  

 Por último, o autor apresenta as principais características físicas 

dos antepassados do Homem, adaptados à vida nas florestas: 

 

 “Os antigos antepassados do homem deveriam estar cobertos de pêlos, sendo que 

ambos os sexos tinham barba; as suas orelhas eram provavelmente pontiagudas e capazes de 

mover-se; o seu corpo possuía cauda com músculos próprios. [...] Naquela época, os pés eram 

preênseis, a julgar pela posição do dedo grande do pé no feto; os nossos antepassados tinham, 

sem dúvida, o hábito de subir às árvores e viviam em regiões quentes e florestadas. Os machos 

possuíam dentes caninos que lhes serviam de armas eficazes. Num período muito mais recuado, 

                                                 
112 Trata-se de Richard Owen (1804-1892), Cirurgião, Anatomista e Paleontólogo britânico. 

113 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 185-186. No original inglês: “ [...] it is certain that groups of animals have existed, or do now 

exist, which serve to connect several of the great vertebrate classes more or less closely. We have seen that 

the Ornithorhynchus graduates towards reptiles; and Prof. Huxley has discovered, and is confirmed by Mr. 

Cope and others, that the Dinosaurians are in many important characters intermediate between certain 

reptiles and certain birds – the birds referred to being the ostrich-tribe (itself evidently a widely-diffused 

remnant of a larger group) and the Archeopteryx, that strange Secondary bird, with a long lizard-like tail. 

Again, according to Prof. Owen, the Ichthyosaurians – great sea-lizards furnished with paddles – present 

many affinities with fishes”. 

114 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, p. 184. No original inglês: “With respect to the absence of fossil remains, serving to connect man with 

his ape-like progenitors, no one will lay much stress on this fact who reads Sir C. Lyell’s discussion, where 

he shews that in all the vertebrate classes the discovery of fossil remains has been a very slow and 

fortuitous process”. 
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o útero era duplo; os excrementos eram evacuados através de uma cloaca; os olhos eram 

protegidos por uma terceira pálpebra ou membrana nictitante”115. 

 

 No último capítulo desta Parte, As raças humanas, o autor 

pretende, ao invés de fazer uma caracterização geral das diversas 

raças, mostrar as diferenças que as distinguem e avaliar as 

circunstâncias que originaram estas diferenças. Por outro lado, Darwin 

confronta os argumentos de quem afirma que as raças humanas 

deveriam ser consideradas espécies individuais e de quem defende a 

opinião contrária; estas ideias são baseadas na distribuição geográfica 

das raças, na compleição física dos indivíduos de cada grupo e, 

sobretudo, na viabilidade dos cruzamentos entre indivíduos de raças 

distintas116. Em tom conclusivo, o autor analisa a influência exercida 

pelo meio, pela selecção sexual e pela selecção natural na formação das 

raças humanas117. Este capítulo conta, ainda, com um texto de Huxley, 

com o título Notas sobre a semelhança e sobre a diferença na estrutura 

e no desenvolvimento do cérebro nos homens e nos símios. 

 A segunda Parte é dedicada ao estudo da influência da selecção 

sexual nos principais grupos do Reino animal. No primeiro capítulo, 

intitulado Princípios de selecção sexual, Darwin enumera os caracteres 

sexuais secundários de alguns animais e explica as suas funções no 

                                                 
115 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, p. 188. No original inglês: “The early progenitors of man must have been once covered with hair, 

both sexes having beards; their ears were probably pointed, and capable of movement; and their bodies 

were provided with a tail, having the proper muscles. […] The foot was then prehensile, judging from the 

condition of the great toe in the foetus; and our progenitors, no doubt, were arboreal in their habits, and 

frequented some warm, forest-clad land. The males had great canine teeth, which served them as 

formidable weapons. At a much earlier period the uterus was double; the excreta were voided through a 

cloaca; and the eye was protected by a third eyelid or nictitating membrane”.
 

116 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 195-208. 

117 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 222-230. 
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processo de selecção sexual, o qual ocorre em diversas modalidades118. 

Em seguida, são analisadas algumas leis da hereditariedade: 

hereditariedade em correspondentes períodos de vida, hereditariedade 

em estações correspondentes do ano e hereditariedade limitada pelo 

sexo119. Depois de tecer algumas conclusões acerca do tema, o autor 

afirma que a tendência hereditária de ter descendentes de ambos os 

sexos em igual número, ou de produzir um dos sexos em maior 

número, não constitui uma vantagem evolutiva120. 

 Nos três capítulos seguintes são estudados em detalhe os 

caracteres sexuais secundários de Invertebrados: o capítulo Caracteres 

sexuais secundários nas classes inferiores do Reino animal, trata as 

diferenças e semelhanças, em relação a estes caracteres, nos Moluscos, 

Anelídeos e Crustáceos121; posteriormente, são analisadas as Classes 

das Aranhas e dos Miriápodes122. Os dois capítulos seguintes, com o 

título Caracteres sexuais secundários dos Insectos, apresentam as 

principais características das estruturas sexuais destes animais, em 

especial da Ordem dos Lepidópteros123. O capítulo seguinte, intitulado 

Caracteres sexuais secundários dos Peixes, dos Anfíbios e dos Répteis, 

contém uma descrição do aparelho reprodutor de alguns animais destes 

grupos de Vertebrados e das estruturas utilizadas para o processo 

                                                 
118 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 241-249. 

119 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 263-267. 

120 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, p. 300. 

121 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 300-312. 

122 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 313-316.
 

123 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 351-376. 
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reprodutivo124. Os quatro capítulos seguintes, Caracteres sexuais 

secundários dos Pássaros, são dedicados ao estudo dos caracteres 

sexuais secundários das Aves (cor da plumagem, órgãos vocais, etc.) e 

dos diversos mecanismos de cortejamento levados a cabo pelos machos 

para disputar a atenção da fêmea125. Nos dois últimos capítulos desta 

Parte, sob o título Caracteres sexuais secundários dos Mamíferos, 

Darwin explica todo o processo associado à conquista da fêmea, 

envolvendo lutas entre machos da mesma espécie, onde são utilizadas 

técnicas de conquista elaboradas (como a voz, os odores emitidos e os 

ornamentos) e armas bastante eficazes (por exemplo, as hastes dos 

cervídeos, os dentes do elefante e do javali, a juba do leão, entre 

outras)126.  

 Na terceira Parte, denominada Selecção sexual em relação ao 

Homem e conclusão, o autor apresenta os temas cruciais da obra: o 

processo de selecção sexual no Homem e as provas de que este 

descendeu de uma forma mais simples. Nos primeiros dois capítulos, 

Características sexuais secundárias do Homem, Darwin compara o 

homem e a mulher em termos físicos e comportamentais. 

Relativamente à competição pela fêmea, o autor afirma: 

 

 “Nos antepassados semi-humanos do homem e entre os selvagens, os machos 

envolveram-se em lutas pela posse da fêmea, ao longo de muitas gerações. Mas a força e o 

tamanho do corpo, por si só, não teriam favorecido a vitória se não fossem coadjuvados pela 

coragem, pela perseverança e por uma notável dose de energia. Entre os animais sociais, os 

machos jovens devem enfrentar várias batalhas antes de conquistar a fêmea e os mais velhos 

devem continuar a combater, no sentido de conservar as suas companheiras. No caso do 

género humano, os machos têm também a incumbência de defender as fêmeas e a prole contra 

as calamidades e de procurar o alimento. Mas para evitar os inimigos, ou então para atacá-los 

                                                 
124 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 377-407. 

125 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 556-560.
 

126 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 578-589. 
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com sucesso, para capturar animais selvagens e para fabricar as armas, é necessário o uso de 

faculdades mentais superiores, como seja a observação, a razão, o espírito inventivo ou a 

imaginação”127. 

 

 Seguidamente, é analisado o valor do ornamento, da 

indumentária e do conceito de beleza para a selecção das mulheres, de 

acordo com os critérios de cada raça: 

 

 “No género humano, especialmente entre os selvagens, muitas são as causas que 

interferem na acção da selecção sexual, no que diz respeito ao aspecto físico. Os homens 

civilizados sentem atracção pelas qualidades mentais das mulheres, pela riqueza e, sobretudo, 

pela sua posição social”128. 

 

 No último capítulo, Resumo geral e Conclusão, o naturalista faz 

uma retrospectiva dos assuntos relativos à evolução da espécie 

humana: 

 

 “Quem não se satisfaz com a simples observação dos fenómenos da natureza, como 

fazem os selvagens, já não pode acreditar que o Homem seja um acto separado da criação. 

Terá que reconhecer que a estreita semelhança de um embrião humano com aquele, por 

exemplo, de um cão – a estrutura do crânio, dos membros e de todo o esqueleto numa base 

igual àquela dos outros mamíferos, independentemente do uso a que estão destinados – o 

reaparecimento ocasional de diversas estruturas, por exemplo de alguns músculos, que o 

homem normalmente não possui, mas que são comuns aos Quadrúmanos – e uma série de 

                                                 
127 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, p. 630. No original inglês: “Amongst the half-human progenitors of man, and amongst savages, there 

have been struggles between the males during many generations for the possession of the females. But 

mere bodily strength and size would do little for victory, unless associated with courage, perseverance, and 

determined energy. With social animals, the young males have to pass through many a contest before they 

win a female, and the older males have to retain their females by renewed battles. They have, also, in the 

case of mankind, to defend their females, as well as their young, from enemies of all kinds, and to hunt for 

their joint subsistence. But to avoid enemies or to attack them with success, to capture wild animals, and to 

fashion weapons, requires the aid of the higher mental faculties, namely, observation, reason, invention, or 

imagination”. 

128 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, p. 653. No original inglês: “With mankind, especially with savages, many causes interfere with the 

action of sexual selection as far as the bodily frame is concerned. Civilised men are largely attracted by the 

mental charms of women, by their wealth, and especially by their social position”.
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factos análogos – levam à conclusão de que o homem e os outros mamíferos descendem de um 

antepassado comum”129. 

 

 Por fim, recorda algumas leis que regem os processos da evolução 

por selecção natural: lei do uso e desuso, lei da correlação dos órgãos e 

selecção sexual130.  

 Esta obra forneceu os dados que a comunidade científica do final 

do século XIX necessitava para identificar o nosso elo de ligação ao 

grupo taxonómico dos Primatas, dando-nos a conhecer o lugar do 

Homem na Árvore da Vida131 (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8 - Diagrama da Árvore da Vida segundo Darwin 

                                                 
129 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, p. 676. No original inglês: He who is not content to look, like a savage, at the phenomena of nature 

as disconnected, cannot any longer believe that man is the work of a separate act of creation. He will be 

forced to admit that the close resemblance of the embryo of man to that, for instance, of a dog – the 

construction of his skull, limbs and whole frame on the same plan with that of other mammals, 

independently of the uses to which the parts may be put – the occasional re-appearance of various 

structures, for instance of several muscles, which man does not normally possess, but which are common to 

the Quadrumana – and a crowd of analogous facts – all point in the plainest manner to the conclusion that 

man is the co-descendant with other mammals of a common progenitor”. 

130 Vide: Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Londres, Penguin Books, 

2004, pp. 677. 

131 No original inglês: “the Tree of Life”. Vide : Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of 

Natural Selection, Londres, John Murray, 1906, p. 98. Esta expressão ilustra o esquema reproduzido no 

Capítulo IV da mesma obra, alusivo às relações genealógicas entre os seres vivos de grupos taxonómicos 

distintos. 
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2. O contexto português: a Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra nos séculos XVIII e XIX 

 

 

 Em 1772, a Reforma Pombalina instituiu, na Universidade de 

Coimbra, seis Faculdades, cada uma possuindo uma cor distintiva: 

Teologia (branco), Cânones (verde), Leis (vermelho), Medicina 

(amarelo), e as recém-criadas Matemática (azul claro) e Filosofia (azul 

escuro). Nas décadas que sucederam à Reforma, verificou-se um 

decréscimo significativo da frequência da Universidade132: entre os anos 

de 1772 e 1800, o número de alunos graduados foi de 469, assim 

distribuídos por cada Faculdade: Teologia (121), Cânones (172), Leis 

(103), Medicina (29), Matemática (20) e Filosofia (24). Estes números 

subiram gradualmente ao longo do século XIX, de 427 alunos 

matriculados em 1811/12 até 1524, em 1818/19. 

 Apesar desta situação, a execução dos novos planos de estudos 

propostos levou à contratação de um grande número de professores, 

entre os quais alguns estrangeiros, como Giovanni Antonio Dalla Bella 

(1730-1823)133 e Domenico Vandelli (1735-1816)134, entre outros, 

mantendo-se também em serviço a maioria dos docentes que já 

                                                 
132 Para ser autorizado a matricular-se na Faculdade da sua escolha, era preciso que o candidato tivesse 

uma idade mínima entre os catorze e os dezoito anos; devia ter aproveitamento nos estudos preparatórios, 

comprovado por certificados dos respectivos professores e por exames de admissão, e teria que apresentar 

certidões de Baptismo e de bom comportamento moral e cívico. 

133 Era professor de Física Experimental na Universidade de Pádua quando foi convidado pelo Marquês de 

Pombal para vir para Portugal, leccionar Física no Colégio Real dos Nobres, Lisboa, onde permaneceu entre 

1766 e 1772. Nesse mesmo ano, foi nomeado professor de Física Experimental na Universidade de Coimbra, 

tendo leccionado nessa instituição até à sua jubilação, em 1790. 

134 Mais conhecido pela versão portuguesa do seu nome, Domingos Vandelli era Doutor em Filosofia pela 

Universidade de Pádua. Enquanto residente em Portugal, além de inúmeros artigos nas Memórias da 

Academia Real das Ciências, publicou as seguintes obras: Dissertatio de arbore Draconis, seu Dracoena. 

Accessit dissertatio de studio Historiae Naturalis necessario in Medicina, Oeconomia, Agricultura, Artibus et 

Commercio (Lisboa, 1768); Fasciculus plantarum cum Novis generibus et speciebus (Lisboa, 1771) e 

Dicionario dos termos técnicos de História Natural, extraídos das obras de Lineu, com sua explicação e 

estampas abertas em cobre, para facilitar a inteligência dos mesmos (Coimbra, 1788). 
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leccionavam na Universidade. Em 1772, a instituição contava com 42 

Lentes, dos quais 42 eram Proprietários e 34 Substitutos, distribuídos 

da seguinte forma: Teologia (6 Proprietários e 6 Substitutos), Cânones 

(11 Proprietários e 11 Substitutos), Leis (11 Proprietários e 11 

Substitutos), Medicina (6 Proprietários e 2 Substitutos), Matemática (4 

Proprietários e 2 Substitutos) e Filosofia (4 Proprietários e 2 

Substitutos). 

 O recrutamento dos professores fazia-se entre os opositores. A 

progressão profissional era feita gradualmente, ascendendo de Lentes 

Substitutos Extraordinários, a Lentes Substitutos Ordinários e depois a 

Catedráticos. O professor Catedrático iniciava a sua progressão 

hierárquica pelas cadeiras menos categorizadas, atingindo, no final, o 

cargo de Lente de Prima da respectiva Faculdade135. O culminar da 

carreira docente tinha lugar com a jubilação do professor136.  

 As viagens científicas eram uma tradição que remontava à época 

da Reforma, a qual visava, entre outros aspectos, a reestruturação dos 

estudos universitários em Portugal e, especialmente, o fomento do 

ensino prático das Ciências. Organizaram-se diversas viagens nos finais 

do século XVIII e século XIX, sobretudo na Europa, Estados Unidos e 

Brasil, por intermédio de cartas régias e recomendações das 

                                                 
135 Vide: Manuel Augusto Rodrigues, Memoria Professorvm Vniversitatis Conimbrigensis 1772-1937, 

Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992, p. XXIX. 

136 Os Estatutos Filipinos e os de 1654 (Estatutos Velhos), que sucederam aos Estatutos Manuelinos 

(1503), determinavam que um Lente jubilasse com dois terços do seu vencimento, embora, no século XVIII, 

não fosse raro um Lente de Prima jubilar com o ordenado por inteiro. Esta última disposição tornou-se regra 

com a Reforma Pombalina. O Decreto de 29 de Dezembro de 1836, determinou que os professores do 

Ensino Superior jubilassem com meio ordenado, se tivessem dez anos de bom serviço, contínuos ou 

interpolados, ou com o ordenado por inteiro, se tivessem vinte anos. Mas o Artigo 173º do Decreto de 20 de 

Setembro de 1837 elevava o tempo de jubilação para trinta anos com o ordenado por inteiro, sendo este 

reduzido a dois terços no caso de o professor ter vinte anos de serviço, ou um terço no caso de ter apenas 

dez. A Lei de 17 de Agosto de 1853, regulamentada pelo Decreto de 4 de Setembro de 1860, reduziu para 

os vinte anos tradicionais o tempo necessário à jubilação. O regime de jubilação acabou com a adopção do 

regime geral da aposentação, pelo Decreto nº1, de 17 de Julho de 1886. Os professores só poderiam 

aposentar-se com o ordenado por inteiro ao fim de 60 anos de idade e trinta de efectivo serviço, desde que 

estivessem impossibilitados para o serviço e tivessem contribuído para a Caixa Geral de Aposentações.
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Faculdades, bem como através da correspondência que vários Lentes 

mantinham com personalidades da cultura europeia137. 

 Destacam-se as viagens dos médicos João de Campos Navarro de 

Andrade (1761-1846)138, Vicente Navarro de Andrade (1776-1850)139, 

Heliodoro Jacinto Araújo Carneiro Alvelos (1776-1849)140 e do 

matemático Manuel Pedro de Melo (1765-1833), que em França, Bélgica 

e Holanda desenvolveu estudos sobre Hidráulica141. Em Filosofia, são de 

salientar as expedições de Félix de Avelar Brotero (1744-1828), João 

António Monteiro (1769-1834)142, Paulino de Nola Oliveira e Sousa 

(1759-?), Matias de Carvalho e Vasconcelos (1832-1910), José 

Bonifácio d’Andrada e Silva (1763-1838)143, António dos Santos Viegas 

(1837-1914), Friedrich Martin Josef Welwitsch (1806-1872) e Jacinto 

António de Sousa (1818-1880)144. A partir do material recolhido, os 

professores apresentavam os relatórios dos seus trabalhos, publicavam 

obras inéditas e faziam conferências de divulgação científica. 

                                                 
137 Vide: Manuel Augusto Rodrigues, Memoria Professorvm Vniversitatis Conimbrigensis 1772-1937, 

Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992, p. XL. 

138 Tinha o título de Barão de Sande e era um dos mais ilustres médico do Rei D. João VI, pelos seus 

profundos conhecimentos de anatomia. 

139 Tinha o título de 1º Barão de Inhomerim no Império do Brasil e era médico da câmara dos reis D. João 

VI e D. Pedro. 

140 Tinha o título de 1º Visconde de Condeixa, criado pelo Rei D. Miguel I, não tendo sido reconhecido pela 

Rainha D. Maria II. 

141 Enquanto na Holanda, o Professor terá adquirido a valiosa Bíblia Hebraica, códice talvez do século XIV, 

hoje conservado na Biblioteca Geral da Universidade. 

142 Viajou pela Europa em 1804 em missão científica como bolseiro do Estado, tendo sido discípulo de 

Werner em Friburgo (Alemanha). 

143 Viajou entre 1790 e 1800 por França, Itália, Alemanha, Dinamarca, Holanda e Suécia como bolseiro da 

Academia Real das Ciências, de que era sócio. 

144 Fez parte da comissão nomeada pelo Governo para observar em Espanha o eclipse total do Sol em 18 

de Julho de 1860 e visitou os estabelecimentos de Meteorologia e Magnetismo Terrestre mais notáveis de 

Espanha, França, Bélgica e Inglaterra. Foi responsável pela criação do Observatório Meteorológico e 

Magnético (1862-64). Este Observatório estava provido de equipamentos modernos distribuídos por dois 

pequenos edifícios com características muito especiais (um deles construído sem o recurso a peças de ferro 

e outro semi-soterrado, para evitar as variações de temperatura, por exemplo) e permitia o envio de 

registos feitos no local para o Observatório de Lisboa, através de uma linha telegráfica especial. Em 1925, 

tomou o nome de Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra. 
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 Diziam os Estatutos de 1772 que os alunos da recém-criada 

Faculdade de Filosofia deveriam “fazer observações sobre os três Reinos 

da Natureza” bem como demonstrações experimentais, “se necessário 

para ficar dignamente o Estudo da Natureza no Centro da Universidade, 

que se faça uma colecção dos Produtos que pertencem aos três Reinos 

da mesma Natureza”. Para estes exemplares reservar-se-ia “huma sala 

com a capacidade que requer hum Gabinete digno da mesma 

Universidade”145.  

 Assim, a necessidade de criação de espaços que viessem colmatar 

as lacunas em termos de equipamentos e materiais de apoio às aulas 

teóricas e práticas, fez com que Sebastião José de Carvalho e Melo, o 

Marquês de Pombal (1699-1782), desse ordens para se iniciarem os 

trabalhos de construção do edifício do museu, junto ao antigo colégio 

dos Jesuítas. A obra esteve a cargo do Tenente-Coronel William Elsden 

e teve início a 13 de Maio de 1773. Em cerca de vinte e nove meses foi 

edificada a sede dos Gabinetes de Física Experimental e de História 

Natural (Gabinetes de Zoologia e de Mineralogia e Conchyliologia)146 

(Figura 9). 

 

 
Figura 9 - Fachada do edifício 

                                                 
145 Vide: Maria Teresa Baptista, O Gabinete de História Natural/Revivências, Gabinete de História Natural – 
Revivências, Coimbra, Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, 2000, p. 10. 

146 Vide: Anuário da Universidade de Coimbra 1868/69, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1870, pp. 

156-157. 
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 O Gabinete de Física, considerado por diversos cientistas 

estrangeiros como um dos mais bem equipados da Europa, possuía uma 

grandiosa colecção de instrumentos de óptica e electricidade, 

destinados à utilização nas aulas práticas e à investigação. Foram seus 

Directores o Professor António dos Santos Viegas (até ao ano de 

1866/67) e o Professor Jacinto António de Sousa. Durante vários anos, 

o Guarda do Gabinete foi Domingos António Simões da Silva147. 

 Inicialmente, o Gabinete de Zoologia ocupava um conjunto de três 

salas que seguiam o Anfiteatro das aulas, localizadas na ala esquerda 

do primeiro andar do edifício do Colégio de Jesus148. O acervo 

museológico adquirido por Vandelli, proveniente da Universidade de 

Pádua e do Real Jardim da Ajuda, compreendia uma colecção de 

mármores de várias regiões de Itália e de outros países, exemplares 

variados de pedras preciosas, uma colecção de solos, uma numerosa 

colecção de plantas secas, frutos e sementes, uma colecção de 

preparações anatómicas conservadas em álcool e, ainda, esqueletos e 

conchas raras. É de destacar o facto de todos os elementos destas 

colecções estarem classificados de acordo com o método de Lineu, de 

quem Vandelli era amigo e correspondente149. 

 Uma outra colecção a dar entrada no Museu, em 1774, foi aquela 

pertencente ao Coronel Joseph Rollen Van-Deck, da qual resta 

actualmente apenas uma aguarela representando um exemplar de 

peixe, assinada Van-Deck. De entre as restantes doações por 

particulares ao Gabinete, durante o seu primeiro século de vida, 

contam-se a colecção do Barão de Castelo de Paiva, a colecção de 

exemplares de aves do Brasil doada por João Elisário de Carvalho 

                                                 
147 Vide: Anuário da Universidade de Coimbra 1868/69, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1870, pp. 

159-160. 

148 Vide: Maria Teresa Baptista, O Gabinete de História Natural/Revivências, Gabinete de História Natural – 
Revivências, Coimbra, Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, 2000, p. 11. 

149 Vide: Maria Teresa Baptista, O Gabinete de História Natural/Revivências, Gabinete de História Natural – 
Revivências, Coimbra, Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, 2000, p. 12. 
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Montenegro, e a valiosa colecção de aves, conchas e mamíferos 

oferecida pelo Rei D. Pedro V150.  

 Durante os seus primeiros cem anos de existência, o Gabinete 

efectuou trocas de espécimes biológicos com diversas instituições suas 

congéneres, de que são exemplo a colecção de mamíferos, aves e 

moluscos, oferecida por José Vicente Barbosa du Bocage (1823-1907), 

em 1867, enquanto responsável pela secção de Zoologia do Museu 

Nacional de Lisboa151 e a colecção José Anchieta, exclusivamente 

formada por exemplares de aves152. Por último deve referenciar-se a 

compra de material, pelo Gabinete, a particulares aficionados e a 

estabelecimentos comerciais dedicados à venda destes produtos: 

incluem-se nestes casos a colecção de conchas de J. S. Mengo e o 

exemplar de leão actualmente exposto no Museu, bem como a colecção 

de mamíferos adquirida à Casa Verreaux153.  

 No ano lectivo de 1866/67, era seu Director o Professor Antonino 

Rodrigues Vidal (1808-1879) tendo sido substituído, dois anos depois, 

pelo Professor Joaquim Augusto Simões de Carvalho (1822-1902). 

Durante vários anos, o Guarda do Gabinete era Manuel Joaquim de 

Almeida e o Ajudante, Francisco José Paulo.  

 Disposto simetricamente em relação ao Gabinete de Física, o 

Gabinete de Mineralogia e Conchyliologia, sob a direcção do Professor 

Manuel dos Santos Pereira Jardim (1818-1887)154, era formado por 

                                                 
150 Vide: Maria Teresa Baptista, O Gabinete de História Natural/Revivências, Gabinete de História Natural – 
Revivências, Coimbra, Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, 2000, p. 13. 

151 Em sessão da Academia das Ciências de 8 de Maio de 1858, sendo Barbosa du Bocage representante da 

Escola Politécnica de Lisboa e Lente proprietário da 8ª cadeira – Zoologia (desde 1851), o Museu Nacional 

de Lisboa tomou posse das colecções, bibliografia e manuscritos pertencentes ao Museu da Academia das 

Ciências. Vide: Carlos Almaça, Bosquejo Histórico da Zoologia em Portugal, Lisboa, Museu Nacional de 

História Natural – Museu Bocage, 1993, p. 25. 

152 Vide: Maria Teresa Baptista, O Gabinete de História Natural/Revivências, Gabinete de História Natural – 
Revivências, Coimbra, Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, 2000, p. 14. 

153 Vide: Maria Teresa Baptista, O Gabinete de História Natural/Revivências, Gabinete de História Natural – 
Revivências, Coimbra, Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, 2000, p. 15. 

154  Em 28 de Dezembro de 1871, foi-lhe atribuído o título de 1º Visconde de Monte-São.  
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duas salas. Os exemplares de minerais e rochas pertencentes à extensa 

colecção de Vandelli viriam a ser acomodados em quinze armários155.  

 Ao longo do período da fundação e implantação da Faculdade de 

Filosofia, as colecções mineralógicas foram sendo ampliadas com as 

amostras trazidas por professores, investigadores, viajantes e simples 

curiosos interessados pelo mundo natural; no início do século XIX, este 

acervo inicial foi enriquecido com o espólio do Doutor José Bonifácio 

d’Andrada e Silva e com grande parte do material existente no Museu 

da Ajuda, posto a salvo do saque das tropas francesas e até dos aliados 

ingleses. Esta colecção incluía pedras preciosas do Brasil, elementos 

nativos, mármores, calcários e alabastros de Lisboa, Itália e Espanha, 

bem como exemplares de Cabo Verde, Açores, Angola e Goa. Havia, 

ainda, um número apreciável de amostras de minérios provenientes da 

Europa Central e de Inglaterra156. 

 Ao longo da segunda metade do século, as colecções seriam 

ampliadas com a aquisição de novas amostras (por intermédio da 

Congregação da Faculdade) a casas especializadas na Europa e nos 

Estados Unidos, nomeadamente a antiga casa Krantz de Bona, o 

Comptoir Minéralogique et Géologique de Genebra e a Foot Mineral Co. 

de Filadélfia. A oferta, o legado ou a venda de colecções particulares 

desde sempre contribuíram para o enriquecimento do Museu157.  

 Este edifício contava com uma Biblioteca que, ao longo dos anos, 

encerrou obras de grande valor, muitas das quais oferecidas por 

particulares e instituições. O Reitor da Universidade de Liège doou à 

                                                 
155 Vide: Maria Fernanda Daniel Lopes Gomes, Os museus e o ensino das ciências naturais: o Museu 

Mineralógico e Geológico da Universidade de Coimbra, Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade 

de Coimbra, Coimbra, 1999, p. 96. 

156 Vide: Maria Fernanda Daniel Lopes Gomes, Os museus e o ensino das ciências naturais: o Museu 

Mineralógico e Geológico da Universidade de Coimbra, Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade 

de Coimbra, Coimbra, 1999, pp. 97-98. 

157 Vide: Maria Fernanda Daniel Lopes Gomes, Os museus e o ensino das ciências naturais: o Museu 

Mineralógico e Geológico da Universidade de Coimbra, Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade 

de Coimbra, Coimbra, 1999, p. 100. 
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Biblioteca, no ano de 1868/69, as seguintes revistas: Revue universelle 

des mines, de la metallurgie, des travaux publics, des sciences et des 

arts appliqués à l’industrie, sous la direction de M. Ch. De Cuyper e 

Revue de l’exposition de 1867 publiée par la Revue universelle. A 

Academia Real das Ciências de Lisboa ofereceu a esta Biblioteca grande 

parte das suas publicações158. 

 Neste processo, o Gabinete de História Natural articulava-se com 

o plano de estudos adoptado para o curso da Faculdade de Filosofia (o 

qual será analisado numa secção posterior) que, de acordo com as 

disposições consignadas nos Estatutos, deveria ser orientado para a 

observação e experimentação. A condição necessária para a 

prossecução deste objectivo assentava na constituição de colecções de 

espécimes naturais e na organização de um Museu ou Gabinete cuja 

missão principal consistisse no cumprimento do ideal moderno da 

sobrevalorização da actividade prática, em oposição à simples erudição 

livresca, adoptada até então como único método de ensino. As 

colecções museológicas aí incorporadas, organizadas cientificamente 

segundo o ângulo da sistemática lineana, revelaram-se um precioso 

instrumento didáctico para a descoberta e o entendimento dos 

diferentes prismas do mundo natural159. 

 A criação do Museu Antropológico foi baseada no conceito de 

investigação essencial para a explicação e interpretação dos vestígios 

do Homem, integrando a identidade cultural e o movimento de 

renovação intelectual, de acordo com as novas modalidades de ensino e 

leis que estruturavam um novo tipo de saber na Europa setecentista. 

Nos finais do século XVIII chegam ao Museu da Universidade as 

primeiras remessas de objectos etnográficos com base em expedições, 

colectas, compras, doações ou intercâmbios, através de naturalistas, 

                                                 
158 Vide: Anuário da Universidade de Coimbra 1868/69, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1870, p. 161. 

159 Vide: Maria Teresa Baptista, O Gabinete de História Natural/Revivências, Gabinete de História Natural – 
Revivências, Coimbra, Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, 2000, pp. 10-11. 
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viajantes, forasteiros, missionários e de pessoas ligadas ao poder 

político.  

 A colecção mais antiga de que se tem conhecimento exacto é 

proveniente da Viagem Philosophica e Scientifica, liderada pelo 

naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira (1755-1815) às capitanias do 

Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuyabá, entre 1783 e 1792. Fruto 

dessa expedição, em 1806, é remetido pelo Real Museu da Ajuda parte 

do espólio conforme consta da Relação dos productos naturaes e 

Industriaes que deste Real Museu se remetterão para a Universidade de 

Coimbra. Todas as remessas, tal como as enviadas pelos governadores 

das capitanias, destinavam-se a organismos que em Portugal detinham 

um papel de pólo de atracção: o Real Jardim Botânico da Ajuda e o Real 

Gabinete de História Natural.  

 Estas instituições eram um reflexo da moda que se tinha difundido 

na Europa, posta na colecção de curiosidades e que estava na origem 

de contactos entre uma elite que cultivava um gosto requintado pelo 

exótico. Eram simultaneamente repositórios e centros de estudo dos 

produtos enviados das colónias por indivíduos que conduziam um 

programa que visava a avaliação dos recursos económicos e das 

riquezas naturais ultramarinas160. 

 Posteriormente, foram criados outros dois estabelecimentos 

anexos à nova Faculdade: o Laboratório Químico e o Jardim Botânico. O 

Laboratório Químico, edifício situado em frente ao Museu, organizava-se 

em vários espaços com diferentes finalidades: dois anfiteatros para as 

aulas, o laboratório propriamente dito, e uma área com bancadas e 

armários, para o apoio às aulas práticas das disciplinas da área de 

Química161. Durante alguns anos, a direcção do Laboratório esteve a 

                                                 
160 Vide: Maria do Rosário Rodrigues Martins, Colecções Etnográficas do Museu Antropológico da 

Universidade de Coimbra – 1774-1874, Gabinete de História Natural – Revivências, Coimbra, Museu 

Zoológico da Universidade de Coimbra, 2000, pp. 19-20. 

161 Vide: Anuário da Universidade de Coimbra 1866/67, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1868, p. 89. 
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cargo do Professor Miguel Leite Ferreira Leão (1815-1880), o Guarda do 

Gabinete foi José Pereira da Cunha e o lugar de Ajudante pertencia a 

Joaquim dos Santos Silva, tenho ficado vago no ano lectivo de 1868/69. 

 Em 1773, o Marquês de Pombal incumbiu o então Reitor da 

Universidade, D. Francisco Lemos de Faria Pereira Coutinho (1735-

1822)162, de seleccionar um terreno (de preferência próximo das 

Faculdades) para a construção de um Jardim Botânico onde fossem 

cultivados espécimes vegetais que pudessem vir a ser utilizados nos 

estudos de Medicina e de Ciências Naturais.  

 Numa carta de Fevereiro desse ano, o Ministro solicitava ao Reitor 

que enviasse Elsden juntamente com Dalla Bella e Vandelli até ao local 

do terreno, para que aquele pudesse, posteriormente, conceber o 

projecto do horto, a partir das directrizes dadas pelos professores 

italianos163. Manifestamente contra o despesismo supérfluo, o Marquês 

rejeitou o ambicioso projecto apresentado oito meses depois, pela 

opulência do traçado e da ornamentação propostos. Assim, ordenou a 

planificação de um novo projecto, adequado ao local disponível e às 

possibilidades económicas da instituição164.  

 No ano seguinte, depois de se iniciarem os trabalhos de 

construção do Jardim, o jardineiro do real Jardim da Ajuda, Júlio 

Mattiazi, rumou a Coimbra na companhia de João Rodrigues Vilar no 

sentido de se fazerem as primeiras plantações nos recintos central e 

inferior do Jardim (este último acabaria por ser contratado como 

jardineiro165). A convite do Marquês, o Professor Vandelli tomou posse 

do cargo de Direcção do Jardim e ficou responsável pelo ensino das 
                                                 
162 D. Francisco Lemos de Faria Pereira Coutinho, 17º Conde de Arganil e 52º Bispo de Coimbra, foi Reitor 

da Universidade de Coimbra de 1770 a 1777 e, posteriormente, entre 1799 e 1821. 
163 Vide: Júlio Augusto Henriques, O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, p. 8. 

164 Vide: Júlio Augusto Henriques, O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, pp. 10-11. 

165 Vide: Júlio Augusto Henriques, O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, p. 12. 
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disciplinas de História Natural e Química. Em 1777, o Marquês de 

Pombal deixou o Governo do Reino e, alguns meses depois, procedeu-

se à substituição de D. Francisco de Lemos na Reitoria da Universidade. 

 Recém-regressado de França, onde tivera oportunidade de privar 

com altas individualidades das Ciências Naturais – como Buffon, Cuvier, 

Lamarck e Jussieu – Brotero foi nomeado Director do Jardim Botânico 

pela Rainha D. Maria I, em 1791166. Nesse mesmo ano, o Professor 

interveio na criação da cadeira de Botânica para o curso de Filosofia e, 

ao longo dos vinte anos em que desempenhou este cargo, apoiou as 

obras e plantações que foram sendo feitas no Jardim167.  

 O Professor António José das Neves e Melo (1770-1835) sucedeu 

a Brotero na regência da disciplina de Botânica e na direcção do Jardim, 

sendo-lhe dada jubilação em 1822168. Durante as décadas de 20 e 30, o 

Jardim foi administrado pelos Professores José de Sá Ferreira Santos do 

Vale (1772-1854) e João Pedro Correia de Campos (1785-?), Albino 

Alão (1802-?) e, posteriormente, Manuel Marques de Figueiredo (1808-

1889) e Manuel Martins Bandeira (?-1862).  

 Em 1 de Agosto de 1849, o Professor Antonino José Rodrigues 

Vidal foi nomeado para a direcção do Jardim, lugar que ocupou durante 

quinze anos169. Durante este tempo, fundou a Biblioteca Botânica, 

propôs a construção de uma nova estufa e chegou a principiar a 

plantação de espécimes segundo as Famílias naturais, de acordo com o 

método de Endlicher. Em 1852, publicou o catálogo das plantas 

cultivadas no Jardim, que contava já com 2296 espécies. 

                                                 
166 Vide: Júlio Augusto Henriques, O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, p. 23. 

167 Vide: Júlio Augusto Henriques, O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, p. 17. 

168 Vide: Júlio Augusto Henriques, O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, p. 29. 

169 Vide: Júlio Augusto Henriques, O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, p. 36. 
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 Entre 1854 e 1867, a direcção do Jardim foi atribuída ao Professor 

Henrique do Couto de Almeida Vale (1807-1868). A sua avançada idade 

não lhe permitia efectuar trabalhos botânicos de grande morosidade; no 

entanto, fez uma eficaz gestão dos funcionários do Jardim e, por 

intermédio dos conhecimentos que possuía em Paris, conseguiu que 

Edmond Goёze170, um afamado jardineiro alemão com vasta 

experiência, aceitasse trabalhar no Jardim Botânico. Assim que chegou 

a Coimbra, o jardineiro procedeu a sérias modificações nos trabalhos 

que haviam sido feitos, replantando todos os espécimes de valor 

medicinal171, desta feita segundo a ordenação de Alphonse de Candolle 

(1806-1893)172.  

 O Professor Henrique do Couto foi substituído em Novembro de 

1867 – devido a incompatibilidades com o jardineiro – pelos Professores 

Antonino José Rodrigues Vidal, Joaquim Augusto Simões de Carvalho e 

Manuel dos Santos Pereira Jardim. Esta comissão foi destituída em 

Julho do ano seguinte, tendo o Professor Antonino Rodrigues Vidal 

retomado a direcção do Jardim, até Outubro de 1872173. Durante esta 

época foram estabelecidas as primeiras trocas de sementes com outras 

instituições, posteriormente tornadas frequentes durante a 

administração de Júlio Augusto Henriques. Com a jubilação do Professor 

Antonino Rodrigues Vidal, em Junho de 1870174, tomou posse do seu 

                                                 
170 O jardineiro publicou a obra Emigração dos Vegetaes em 1867, pela Imprensa da Universidade. 

171 Vide: Júlio Augusto Henriques, O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, pp. 42-43. 

172 Consultar Anexo 4: Classificação de De Candolle. Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia 

Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, p. 332. 

173 Vide: Júlio Augusto Henriques, O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, p. 44. 

174 Vide: Anuário da Universidade de Coimbra 1870/71, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1872, pp. 52-

53. 
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cargo o Professor António de Carvalho Coutinho e Vasconcelos (1827-

?), autor de célebres trabalhos sobre a Flora portuguesa175.  

 Em 17 de Janeiro de 1873, e após o falecimento deste Professor, 

o Conselho da Faculdade de Filosofia nomeou o Professor Júlio Augusto 

Henriques para o desempenho daquelas funções176. A descrição das 

actividades que o Professor conduziu para a dignificação do ensino da 

Botânica em Portugal e o empenho com que contribuiu para a 

valorização do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra serão 

estudados, com algum detalhe, numa secção posterior. 

 

 

 

 2.1. O curso da Faculdade de Filosofia 

  

 Em 1772, o plano curricular da Faculdade de Filosofia, baseado 

nas áreas das ciências físico-químicas e naturais, era muito simples e 

de âmbito geral177:  

 

 

1º ano 

Filosofia Racional e Moral 

 

2º ano 

História Natural 

 

3º ano 

Física Experimental 

                                                 
175 Vide: Júlio Augusto Henriques, O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, p. 46. 

176 Vide: Júlio Augusto Henriques, O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, p. 49. 

177 Vide: Manuel Augusto Rodrigues, Memoria Professorvm Vniversitatis Conimbrigensis 1772-1937, 

Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992, p. 269. 
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4º ano 

Química Teórica e Prática 

 

 Mais tarde, a cadeira de Desenho da Faculdade de Matemática foi 

anexada à Faculdade de Filosofia (onde se manteve até à criação da 

Faculdade de Ciências, em 1911). Este plano de estudos foi 

gradualmente alterado, conforme as necessidades pedagógicas do 

momento e, em 1844, era constituído pelas seguintes cadeiras: 

 

 

1º ano 

1ª cadeira 

1ª Parte – Física (Propriedades Gerais da Matéria, e dos Corpos Sólidos, Líquidos, 

Gasosos e Imponderáveis) 

2ª Parte – Química Inorgânica 

 

2º ano 

2ª cadeira 

Química Inorgânica; Filosofia Química; Física (Leis Gerais da Mecânica) 

 

3º ano 

3ª cadeira 

Química Orgânica; Análise Química; Tecnologia 

 

4º ano 

4ª cadeira 

Anatomia e Fisiologia Comparadas; Zoologia 

5ª cadeira 

Anatomia e Fisiologia Vegetais; Botânica 

 

5º ano 

6ª cadeira 

Mineralogia e Geologia; Arte de Minas 

7ª cadeira 
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Agricultura, Economia Rural e Veterinária 

 

 Em 1861, a 1ª cadeira (1º ano) tomou o nome de Química 

Inorgânica e Metalurgia, a 2ª cadeira (2º ano) passou a denominar-se 

Química Orgânica – Análise Química, a 3ª cadeira (3º ano) chamava-se 

Física Experimental (Mecânica Física), Estudo Elementar dos 

Imponderáveis e a 4ª cadeira tomou o nome da antiga 5ª cadeira e 

passou a integrar o 3º ano. O 4º ano passou a ser constituído por uma 

nova 5ª cadeira, Física dos Imponderáveis e a 6ª cadeira passou a ser a 

antiga 4ª cadeira. A 7ª cadeira (5º ano) passou a designar-se por 

Mineralogia, Geologia, Montanística e a 8ª cadeira era denominada por 

Agricultura Geral, Zootecnia e Economia Rural. 

 Nos anos seguintes, o curso sofreu uma notória reestruturação, 

que viria a manter-se, quase sem modificações, durante cerca de duas 

décadas. No ano lectivo de 1866/67, as cadeiras eram as seguintes: 

 

 

1º ano 

1ª cadeira 

Química Inorgânica 

1ª cadeira da Faculdade de Matemática 

Álgebra Superior, Geometria Analítica e Trigonometria Esférica 

 

2º ano 

2ª cadeira 

Química Orgânica – Análise Química 

2ª cadeira da Faculdade de Matemática 

Cálculo Diferencial e Integral 

 

3º ano 

3ª cadeira 

Física Experimental (1ª Parte) 

4ª cadeira 
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Botânica 

 

4º ano 

5ª cadeira 

Física (2ª Parte) 

6ª cadeira 

Zoologia 

 

5º ano 

7ª cadeira 

Mineralogia, Geologia e Arte de Minas 

8ª cadeira 

Agricultura Geral, Zootecnia, Economia Rural 

 

 A carta de Lei de 2 de Julho de 1885 substituiu as disciplinas da 

8ª cadeira por Antropologia, Paleontologia Humana e Arqueologia Pré-

Histórica. Uma reorganização da Faculdade, no final do século, criou o 

seguinte plano curricular178: 

 

 

1º ano 

1ª cadeira 

Química Inorgânica 

2ª cadeira (1ª da Faculdade de Matemática) 

Álgebra Superior, Geometria Analítica e Trigonometria Esférica 

 

2º ano 

3ª cadeira 

Química Orgânica 

4ª cadeira 

Física (1ª Parte) 

 

3º ano 

                                                 
178 Vide: Manuel Augusto Rodrigues, Memoria Professorvm Vniversitatis Conimbrigensis 1772-1937, 

Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992, p. 271. 
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5ª cadeira 

Física (2ª Parte) 

6ª cadeira 

Botânica 

 

4º ano 

7ª cadeira 

Zoologia 

8ª cadeira 

Mineralogia e Petrologia 

5º ano 

9ª cadeira 

Geologia e Física do Globo 

10ª cadeira 

Antropologia 

 

 Foi este o plano que vigorou até à extinção da Faculdade de 

Filosofia e à criação da Faculdade de Ciências, que a substituiu em 12 

de Maio de 1911179. 

 

 

 

 2.2. O Estado da Arte na década de 1860-70 

 

 A consulta cuidada das Relações dos Estudantes180 e dos 

Anuários181 da Universidade permitiu-nos recolher informações 

                                                 
179 Vide: Manuel Augusto Rodrigues, Memoria Professorvm Vniversitatis Conimbrigensis 1772-1937, 

Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992, p. 271. 

180 Existem duas publicações deste tipo, ambas editadas pela Imprensa da Universidade: a Relação e 

Indice Alphabetico dos estudantes matriculados na Universidade de Coimbra e no Lyceu no anno lectivo de 

1847 para 1856 e a Relação e Indice Alphabetico dos estudantes matriculados na Universidade de Coimbra 

e no Lyceu no anno lectivo de 1856 para 1865. 

181 Os Anuários da Universidade de Coimbra foram publicados, pela Imprensa da Universidade, a partir do 

ano lectivo de 1866/67. 
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importantes sobre a relação do pessoal docente desta Faculdade182, os 

regentes de cada disciplina, os manuais adoptados em cada ano lectivo, 

as estatísticas das publicações da Imprensa da Universidade, entre 

outras. Com base nestes dados, foram elaborados dez Quadros 

informativos183 cuja análise nos possibilita conhecer o panorama das 

ciências biológicas na Universidade de Coimbra durante a década que 

nos propusemos estudar. 

 No ano lectivo de 1860/61, a cadeira de Anatomia e Fisiologia 

Comparadas; Zoologia184 era leccionada pelo Professor Fortunato Rafael 

Pereira de Sena (1793-1887), Lente Catedrático, e pelo Professor 

Matias de Carvalho e Vasconcelos que se encontrava ausente, a serviço 

do Governo e foi substituído, dois anos depois, pelo Professor Albino 

Augusto Geraldes de Morais (1825-1888)185. Com a jubilação do 

Professor Fortunato Pereira de Sena, em Setembro de 1864186, o seu 

lugar foi atribuído ao Professor Antonino José Rodrigues Vidal, Lente de 

Prima, Decano e Director da Faculdade, no ano lectivo de 1864/65.  

 Dois anos depois, o cargo de Substituto Ordinário foi ocupado pelo 

Professor Manuel Paulino de Oliveira (1837-1899)187 e em 1868/69, o 

Lente Catedrático Joaquim Augusto Simões de Carvalho tomou o lugar 

de regente da cadeira. De acordo com os Anuários da Universidade 

entre 1866/67 e 1869/70, o manual utilizado nas aulas era o Cours 

                                                 
182 Consultar o Anexo 5: Relação dos Lentes da Faculdade de Filosofia no ano lectivo de 1868/69. 

183 Para mais detalhes, consultar o Anexo 6: Quadro informativo sobre o Curso Geral de Filosofia da 

Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra entre os anos lectivos de 1860/61 e 1869/70. 

184 No ano lectivo de 1865/66, esta disciplina passou a denominar-se Zoologia. 

185 O Professor era também conhecido apenas por Albino Augusto Geraldes. 

186 Vide: Anuário da Universidade de Coimbra 1869/70, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1871, pp. 64-

65. 

187 A sua Dissertação para o Acto de Conclusões Magnas na Faculdade de Filosofia, intitulada “Haveria um 

ou mais centros de creação vegetal?” (1862), apesar de basear-se em ideais fixistas, apresenta algumas 

noções de fitogeografia bastante aceitáveis do ponto de vista evolucionista. Vide: Carlos Almaça, Early 

Evolutionism in Portugal, Lisboa, Museu Bocage – Museu Nacional de História Natural, 1997, pp. 8-11. 
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élémentaire de Zoologie (1864) de Henri-Milne Edwards (1800-

1885)188. 

 A cadeira de Anatomia e Fisiologia Vegetais, Botânica189 foi 

leccionada pelos Professores Henrique do Couto de Almeida Vale (Lente 

Catedrático) e António dos Santos Viegas (Substituto Ordinário) até ao 

ano de 1864/65, quando este último foi substituído pelo Professor 

António de Carvalho Coutinho de Vasconcelos. No ano anterior, o lugar 

de Substituto Extraordinário fora atribuído ao Professor Manuel Paulino 

de Oliveira. Devido ao falecimento do regente da disciplina em 19 de 

Junho de 1868, os lugares de docência foram atribuídos aos Professores 

Antonino José Rodrigues Vidal e Júlio Augusto Henriques (Lente 

Catedrático e Substituto Ordinário, respectivamente). 

  Os manuais adoptados, de acordo com a Relação dos Estudantes 

de 1865/66 e os Anuários entre 1866/67 e 1869/70, eram os seguintes: 

Index Plantarum in Horto Academico Conimbricensi cultarum (Coimbra, 

1852), do Professor Antonino Rodrigues Vidal190, o Cours élémentaire 

de Botanique (1839) de Jussieu191 e Equitis systema vegetabilium 

secundum classes, ordines et cum caracteribus et differentiis, 

(Conimbricae, typis academicis, 1838) de Lineu. 
                                                 
188 Henri-Milne Edwards nasceu em Bruges (Bélgica), cursou Medicina e foi professor de Higiene e de 

História Natural na École Centrale (1832). Leccionou um curso de História Natural no Collège Henri-IV e 

posteriormente foi nomeado professor da cadeira de Entomologia (1841). Foi professor de Zoologia na 

Faculté de Sciences de Paris a partir de 1844. Entre as suas principais obras destacam-se: Recherches 

anatomiques et physiologiques sur la circulation chez les Crustacés (1827 com Audouin), Histoire Naturelle 

des Crustacés (1831), Leçons sur la physiologie et l’anatomie comparée de l’Homme et des animaux (14 

vols.), Recherches anatomique, physiologique et zoologique sur les Polypiers (avec J. Haime), Introduction à 

la zoologie générale (1853) e Cours élémentaire de zoologie (1854). 

189 No ano lectivo de 1866/67, esta disciplina passou a denominar-se Botânica. 

190 O Professor publicou, em 1870, o Tractado elementar de Botanica (2 vols.). 

191 Adrien Henri de Jussieu (1797-1853), filho de Antoine-Laurent de Jussieu (1748-1836), nasceu em 

Paris e cursou Medicina na mesma cidade. Dedicado à Botânica, desenvolveu trabalhos sobre as 

Euforbiáceas e em 1826 substituiu o pai na regência da cadeira de Botânica no Jardim das Plantas. Jussieu 

substituiu Étienne Saint-Hilaire como Professor de Organografia vegetal na Sorbonne (1845) e em 1853, 

tornou-se presidente da Academia das Ciências. Entre as suas principais obras destacam-se: Recherches sur 

la structure des plantes monocotylédones (1839), Cours élémentaire de botanique (1839) e Géographie 

botanique (1845). 
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 A cadeira de Agricultura, Economia Rural, Veterinária e 

Tecnologia192 foi leccionada, durante os dez anos lectivos do nosso 

estudo, pelo Lente Catedrático José Maria de Abreu (1818-1871). O 

Professor António de Carvalho Coutinho de Vasconcelos foi Substituto 

Ordinário da disciplina até 1867/68, com a excepção dos anos lectivos 

de 1864/65 e 1865/66, durante os quais cedeu o lugar ao Professor 

Manuel Paulino de Oliveira. A partir do ano de 1868/69, esta posição foi 

ocupada pelo Professor Júlio Augusto Henriques. Segundo o Anuário da 

Universidade de 1865/66, o manual adoptado era o Compendio de 

Veterinaria, de J. F. Macedo Pinto (Coimbra, 2 vols., 1856); de acordo 

com os Anuários entre 1866/67 e 1869/70, os dois manuais de apoio à 

disciplina eram o Curso de Zooiatrica domestica, de Macedo Pinto 

(Coimbra, 2 vols., 1856) e o Traité élémentaire d’agriculture, de MM. J. 

Girardin e A. Du Breuil (Paris, 2 vols., 1885)193.  

  Os dados que obtivemos, especialmente em relação aos manuais 

adoptados (uma vez que não nos foi possível consultar qualquer 

programa destas cadeiras), não nos permitiram reconhecer qualquer 

modificação substancial nos materiais de ensino das ciências biológicas 

em Coimbra, decorrente da introdução das ideias evolucionistas na 

Europa e em Portugal. No entanto, acreditamos que estas noções 

tenham sido transmitidas, pelos professores, no decorrer das 

actividades lectivas, a julgar pelo número de alunos do curso de 

Filosofia que defendeu essas ideias nas provas de Doutoramento, como 

veremos adiante. 

   

 

 
                                                 
192 No ano lectivo de 1861/62, esta disciplina passou a denominar-se Agricultura geral, Zootecnia, 

Economia Rural. 

193 MM. J. Girardin e Du Breuil foram professores na Ecole d’Agriculture et d’Economie Rurale do 

Departamento da Seine-Inférieure (actual Seine-Maritime, está localizado na região da Haute-Normandie, 

no Norte do país). 
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3. O estudo das teorias biológicas em Portugal no ano de 1865 

 

 

 3.1. Joaquim Rodrigues Guedes e o Curso de Historia 

Natural Elementar 

 

 A validação das teorias transformistas e evolucionistas tem vindo 

a ser um processo moroso que, ao cabo de mais de dois séculos, ainda 

não terminou. Até este momento, como já foi referido, julgava-se que a 

primeira publicação portuguesa onde se discutiam ideias de filosofia 

natural, à luz de concepções transformistas e evolucionistas, era a 

Dissertação Inaugural de Júlio Henriques. 

 Guiados pela arrojada missão de encontrar novidade num assunto 

já tão amplamente estudado, a nossa luta foi árdua. Mas não foi em 

vão. Como recompensa, temos o privilégio de divulgar a existência de 

um trabalho datado de 1865 que não mais passará despercebido e cujo 

valor, para a história das ciências naturais em Portugal, se torna, agora, 

inquestionável. Trata-se do Curso de Historia Natural Elementar, da 

autoria de Joaquim Rodrigues Guedes (1820-1868), Lente do Colégio 

Militar e antigo aluno da Escola Politécnica de Lisboa194. 

 Durante a nossa pesquisa bibliográfica deparámo-nos com este 

compêndio, destinado ao ensino secundário, cuja primeira leitura nos 

impressionou, pela profundidade e limpidez com que os assuntos são 

tratados e pela riqueza dos desenhos que ilustram cada Capítulo. 

                                                 
194 Joaquim Rodrigues Guedes foi Oficial do Exército, Lente do Real Colégio Militar e sócio correspondente 

da Academia Real das Ciências de Lisboa. Frequentou a Escola Politécnica, e enquanto Tenente de 

Caçadores, foi nomeado professor de Introdução às Ciências Naturais no Real Colégio Militar, que estava 

então em Mafra. Montou o Gabinete de Física do Colégio. Reformou-se em 21 de Março de 1876, no posto 

de Major. Escreveu: Curso de física elementar, Lisboa, 1859; Curso de química elementar, Lisboa, 1863; 

Curso de história natural elementar, Lisboa, 1865; Aerostação, série de artigos publicados na Enciclopédia 

Popular de Sousa Teles, Tomo I, 1867. Vide: Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa, Rio de 

Janeiro, Editorial Enciclopédia Limitada, [s.d.], vol. XII, p. 849. 
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 Instantaneamente, delineou-se uma questão no nosso espírito: 

que opinião teria este autor sobre a origem e a transformação das 

espécies? A revisão minuciosa deste tratado revelar-nos-ia a 

surpreendente resposta: numa secção reservada à explanação dos 

critérios de classificação dos seres vivos, Joaquim Guedes partilhou as 

suas reflexões de teor transformista e, mais à frente, enquanto 

enumerava os dados geológicos que comprovam os movimentos 

verticais da crusta terrestre, mencionou o nome de Darwin.  

 Que Júlio Henriques não foi o único estudioso português do seu 

tempo a ler a obra do naturalista inglês, já se calculava. O que se 

desconhecia é que o botânico não foi o único, no ano de 1865, a 

publicar uma obra onde se assume a defesa de ideais transformistas, e 

onde a contribuição de Darwin para a geologia não só não foi esquecida, 

como foi colocada em lugar de destaque.  

 Dissolver-se-á, com este facto novo, o mérito de Júlio Henriques 

na introdução das ideias evolucionistas em Portugal? Veremos. 

Dediquemo-nos, entretanto, a analisar este admirável livro e 

reservemos as conclusões para o final.  

 A obra é constituída por três Partes, cada uma delas composta por 

dois Livros que, por sua vez se subdividem em capítulos e secções. Na 

Introdução, o autor começa por alertar para a importância do estudo da 

história natural para o conhecimento do planeta. Seguidamente, 

apresenta as principais diferenças entre os minerais e os seres vivos, e 

entre animais e vegetais195.  

 A Primeira Parte, dedicada à Zoologia, inicia-se com a clarificação 

de alguns aspectos relacionados com esta área da Biologia: a 

enumeração dos seus principais ramos, a definição de animal, a análise 

da constituição geral dos animais, a classificação dos tecidos animais 

(tecido celular, muscular, nervoso), a descrição dos fluidos corporais, as 
                                                 
195 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 1-5. 
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definições de órgão, sistema de órgãos e aparelho e a caracterização 

das funções dos organismos vivos196. O Livro I desta Parte, intitulado 

Noções de Anatomia e Physiologia, compreende três Capítulos: o 

Capítulo I, Funcções da Nutrição explica, detalhadamente, as etapas e 

órgãos envolvidos nos processos metabólicos que ocorrem nos sistemas 

digestivo, circulatório, respiratório e excretor197. 

 No Capítulo II, Idéas Geraes sobre a Reproducção, são 

esclarecidos alguns conceitos simples relacionados com o sistema 

reprodutor dos animais. De acordo com o autor, a reprodução sexuada 

decorre nos seguintes termos:  

 

 “Em geral é por meio de germes desenvolvidos n’um orgão especial chamado ovario, 

que se opera a reproducção dos seres organisados, e os germes, chegados ao estado de 

maturidade e collocados em circumstancias adequadas, podem, a seu turno, reproduzir 

individuos novos. [...] Os germes desenvolvem-se nos orgãos sexuaes femininos, e a materia 

que lhes imprime o principio da vitalidade forma-se nos orgãos sexuaes masculinos”198. 

 

 O Capítulo III, Funcções de Relação, é reservado aos diversos 

fenómenos característicos do reino animal: são estudados a organização 

do sistema nervoso e o funcionamento dos órgãos dos sentidos; em 

seguida, são descritos os mecanismos levados a cabo pelos órgãos 

responsáveis por movimentos voluntários, como a locomoção (ossos199 

e músculos) e a produção de voz200. Relativamente a este fenómeno, 

Joaquim Guedes declara: 

                                                 
196 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 7-11. 

197 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 12-57. 

198 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 57-58. 

199 Consultar Anexo 7: “Esqueleto do Homem”, por Angelino da Cruz Silva e Castro. Vide: Joaquim 

Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, p. 85. 

200 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 59-97. 
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 “A especie humana é a unica que possue o dom da palavra, isto é, a faculdade de 

modificar os differentes sons da sua voz, para exprimir os seus pensamentos. Estas 

modificações dos sons, a que se dá o nome de pronunciação, são especialmente feitas na bôca, 

pelos movimentos combinados da língua, das maxillas e dos labios”201. 

 

 Por fim, é feita uma análise das faculdades intelectuais dos 

animais e do Homem (inteligência e instinto)202. 

 O Livro II, denominado Zoologia Descriptiva, divide-se em dois 

capítulos. O Capítulo I, Noções Geraes, contém uma primeira secção, 

intitulada Idéa sobre a organisação geral dos animaes, onde são 

abordados alguns conceitos dignos da nossa análise. Após estabelecer 

uma relação de proporcionalidade directa entre o grau de complexidade 

do organismo e a especialização das suas faculdades, o autor atribui ao 

funcionamento do sistema nervoso o controlo das funções vitais dos 

animais203. Em seguida, recorre aos fundamentos da Anatomia 

Comparada para aplicar o princípio da unidade de composição ao reino 

animal: 

 

 “Denominam-se partes analogas os orgãos que, offerecendo fórmas e usos diversos, 

parecem ser simples modificações de um mesmo elemento anatomico primitivo”204. 

 

 Esta afirmação compreende as noções de transformação e de 

origem comum, associadas à teoria transformista. Neste contexto, o 

autor acrescenta, ainda: 

 

                                                 
201 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 97. 

202 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 97-100. 

203 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 101-102. 

204 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 102. 
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 “É assim que nos animaes vertebrados, por exemplo, se nota que uma mesma parte do 

corpo, mais ou menos modificada, póde constituir uma pata, uma mão, uma aza ou uma 

barbatana”205. 

 

 À semelhança de Buffon e de Étienne Saint-Hilaire, Joaquim 

Guedes defende a existência de um plano de organização comum a 

determinados grupos de seres vivos: 

 

 “É geralmente, por estas transformações organicas, que a natureza apresenta a 

cambiante variedade na estructura dos animaes. Apesar, porém, do grande numero destes 

seres, e da diversidade de estrutura que apresentam, podem todos referir-se pela sua 

conformação a um pequeno numero de typos, correspondendo a outros tantos planos de 

organisação diversos”206. 

 

 No final desta secção, e como forma de justificar as semelhanças 

estruturais existentes entre as formas pertencentes aos diversos tipos, 

o autor sugere, de forma subtil, a existência de uma relação de 

parentesco que lhes conceda uma origem comum: 

 “Da tendencia que a natureza tem de conservar um plano geral de organisação, no meio 

das modificações successivas introduzidas na estructura dos animaes, dimanam as similhanças 

que approximam muitos d’estes seres e que constituem as affinidades naturaes; assim o tigre, 

o gato, o leão, etc.; o gallo, a perdiz, o perú, etc. são animaes que pela similhança de seus 

caracteres têem entre si grandes affinidades naturaes”207. 

 

 Estes enunciados mostram que, a par de Júlio Henriques, o autor 

defende a hipótese da origem comum para os seres vivos, sustentada 

                                                 
205 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 102. 

206 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 102. 

207 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 104. 
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no facto de se reconhecer a existência de um mesmo plano estrutural 

nos elementos dos reinos animal e vegetal208.  

 A segunda secção deste Capítulo, Principios de classificação, 

apresenta algumas definições importantes em zoologia sistemática, 

desde as categorias taxonómicas (reino, classe, ordem, tribos, família, 

género e espécie209), até aos conceitos de indivíduo, variedade e raça. 

Posteriormente, são analisadas as classificações zoológicas de Lineu – 

organização do reino animal em três séries, de acordo com a cor e a 

temperatura do sangue – e de Cuvier, que dividiu este reino em quatro 

séries, de acordo com a estrutura do sistema nervoso210. 

 O Capítulo II compreende a descrição pormenorizada das quatro 

séries da classificação de Cuvier: a 1ª Série, Animaes Vertebrados, é 

constituída por cinco Classes: Mamiferos (a qual compreende duas 

subclasses, de acordo com a presença – Mamiferos monodelphos211 – 

ou ausência de placenta – Mamiferos didelphos212 – durante o 

desenvolvimento fetal), Aves213, Reptis214, Batracios ou Amphibios e 

                                                 
208 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 10-12. 

209 Actualmente, consideram-se as seguintes categorias taxonómicas (do grupo mais vasto até ao grupo 

mais reduzido): Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Género e Espécie. Entre cada um destes grupos podem 

ocorrer categorias intermédias, com os prefixos Super, Infra e Sub. Ex: Superfamília, Infra-ordem, 

Subespécie. 

210 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 107-109. 

211 Esta Subclasse é constituída pelas seguintes Ordens: 1ª Ordem – Bimanos; 2ª Ordem – Quadrumanos; 

3ª Ordem – Carniceiros; 4ª Ordem – Roedores; 5ª Ordem – Desdentados; 6ª Ordem – Pachydermes; 7ª 

Ordem – Ruminantes e 8ª Ordem – Cetaceos. Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural 

Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, pp. 111-141. 

212 Esta Subclasse é constituída pelas seguintes Ordens: 1ª Ordem – Marsupiaes e 2ª Ordem – 

Monotremes. Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa 

Nacional, 1865, pp. 141-143. 

213 Esta Classe é constituída pelas seguintes Ordens: 1ª Ordem – Aves de Rapina; 2ª Ordem – Passaros; 

3ª Ordem – Trepadoras; 4ª Ordem – Gallinaceas; 5ª Ordem – Ribeirinhas e 6ª Ordem – Palmipedes. Vide: 

Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, pp. 143-

151. 
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Peixes, a qual é formada por dois grupos, de acordo com a natureza do 

esqueleto: ósseo (Osteopterygios215) ou cartilagíneo 

(Chondropterygios216). 

 A 2ª Série, Dos annelados, está dividida em duas sub-séries: 

Animaes articulados propriamente ditos (1ª sub-série) e Vermes (2ª 

sub-série). De acordo com o autor, os animais articulados propriamente 

ditos distinguem-se dos vermes por apresentarem um sistema nervoso 

mais desenvolvido e os órgãos de locomoção mais especializados217. A 

1ª sub-série compreende quatro Classes, a saber: Insectos218, 

Myriapodes, Arachnides219 e Crustaceos; a 2ª sub-série é constituída 

por três Classes: Annelides, Systolides e Helminthos220. 

 A 3ª Série, Molluscos, foi dissociada em duas sub-séries por 

Milne-Edwards. A 1ª sub-série, Molluscos propriamente ditos, é formada 

por quatro Classes, que são: Cephalopodes, Gasteropodes, Pteropodes 

                                                                                                                                                    
214 Esta Classe é constituída pelas seguintes Ordens: 1ª Ordem – Chelonios; 2ª Ordem – Saurios e 3ª 

Ordem – Ophydios. Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, 

Imprensa Nacional, 1865, pp. 152-155.
 

215 Este grupo é constituído pelas seguintes Ordens: 1ª Ordem – Acanthopterygios; 2ª Ordem – 

Malacopterygios; 3ª Ordem – Malacopterygios sub-branchiaes; 4ª Ordem – Malacopterygios apodes; 5ª 

Ordem – Lophobranchios e 6ª Ordem – Plectognates. Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia 
Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, pp. 156-161. 

216
 
Este grupo é constituído pelas seguintes Ordens: 7ª Ordem – Sturianos; 8ª Ordem – Selacios e 9ª 

Ordem – Cyclostomos. Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, 

Imprensa Nacional, 1865, pp. 161-162.
 

217 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 163. 

218 Esta Classe é constituída pelas seguintes Ordens: 1ª Ordem – Coleopteros; 2ª Ordem – Orthopteros; 3ª 

Ordem – Nevropteros; 4ª Ordem – Hymenopteros; 5ª Ordem – Lepidopteros; 6ª Ordem – Hemipteros; 7ª 

Ordem – Rhipipteros; 8ª Ordem – Dipteros; 9ª Ordem – Anopluros e 10ª Ordem – Thysanuros. Vide: 

Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, pp. 163-

174. 

219 Esta Classe é constituída pelas seguintes Ordens: 1ª Ordem – Arachnides pulmonares e 2ª Ordem – 

Arachnides tracheanos. Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, 

Imprensa Nacional, 1865, p. 177. 

220 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 181-184. 
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e Acephalos221. A 2ª sub-série, denominada Molluscoides, inclui muitos 

animais que haviam sido classificados como moluscos ou como zoófitos, 

bem como certos animais com tubo digestivo completo; quase todos 

apresentam sistema nervoso, mas sem anel ganglionar222. 

 Por fim, a 4ª Série, Zoophitos, é composta por cinco classes: 

Echinodermes, Acalephos, Polypos, Infusorios e Espongiarios223. 

 O terceiro Capítulo deste segundo Livro, intitulado Idéa sobre a 

distribuição geographica dos animaes, reúne algumas concepções de 

Zoogeografia. Relativamente ao padrão de distribuição das espécies 

animais nas diversas regiões do planeta, o autor atesta o seguinte: 

 

 “Ha com effeito certa relação entre o modo de existencia proprio dos animaes e as 

condições especiaes da região que habitam, poisque cada animal é destinado pela sua 

organisação a desenvolver-se em condições que lhe são particulares, e só póde viver e propagar 

nos meios ou nas localidades em que a influencia das circumstancias exteriores favorece a 

acção vital. Assim, nota-se que muito generos são confinados em diversas regiões do Globo, 

parecendo pertencer a certas zonas ou a determinados climas”224. 

 

 Em relação a este assunto, acrescenta, ainda que o Homem 

desempenha um papel fundamental na criação de raças novas e explica 

o processo de selecção artificial225. No final do Capítulo, estabelece uma 

relação entre a distribuição dos animais e a temperatura no planeta: 

 

 “A elevação da temperatura nas diversas regiões zoológicas coincide também em geral 

com o grau de perfeição organica dos animaes que as habitam. É nos climas mais quentes que 

                                                 
221 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 185-190. 

222 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 190. 

223 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 190-194. 

224 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 194. 

225 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 195-196. 
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se encontram os animaes mais vizinhos do homem, e aquelles que em cada divisão zoológica 

possuem mais complicada organisação [...] Emfim, parece existir certa relação entre o clima e a 

tendencia da natureza para produzir uma determinada fórma animal. Nota-se, de feito, uma 

grande semelhança entre a maior parte dos animaes que habitam as regiões austral e boreal; 

as faunas da Europa, Asia e America septentrional são mui semelhantes; bem como as das 

regiões tropicaes em ambos os hemispherios”226.  

 

 A Segunda Parte, reservada à Botânica, tem início com a 

explicação de um conjunto de noções, a propósito deste tema: a 

apresentação dos principais ramos desta ciência, a definição de vegetal, 

a análise da composição geral dos vegetais, a classificação dos seus 

tecidos (celular, fibroso e vascular), bem como a enumeração dos seus 

órgãos de nutrição e reprodução227. 

 O Livro I, Noções de Anatomia e Physiologia, compreende dois 

Capítulos: Nutrição e Reprodução. 

 O Capítulo I apresenta um estudo abrangente da nutrição das 

plantas: começa com a caracterização dos órgãos de nutrição (caule, 

raiz, folha, gemas, estípulas, gavinhas, espinhos e acúleos e, por fim, 

pêlos e glândulas228) e, no seguimento destas ideias, o autor optou por 

fazer uma descrição dos vários tipos de solos e sua relação com os 

vários tipos de climas e de culturas229. Posteriormente, são explicadas 

as etapas daquele processo: absorção, circulação, transpiração, 

respiração, excreção e assimilação230. Este capítulo finda com a análise 

do fenómeno do crescimento dos órgãos das plantas mono e 

                                                 
226 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 198. 

227 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 201-213. 

228 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 215-246.
 

229 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 246-251. 

230 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 251-263.
 



 95 

dicotiledóneas231. O Capítulo II trata os mecanismos inerentes à 

reprodução vegetal: é dada atenção às partes constituintes da flor e do 

fruto e aos fenómenos reprodutivos que ocorrem em cada um destes 

órgãos da planta232. 

 O Livro II, Botanica Descriptiva, divide-se em três Capítulos. No 

Capítulo I, intitulado Classificação, o autor faz uma descrição detalhada 

das classificações de Lineu e Jussieu e apresenta sumariamente a chave 

de De Candolle233. O Capítulo seguinte, Noções sobre algumas das 

principaes familias do reino vegetal, é reservado ao estudo das mais 

importantes Famílias pertencentes à classificação de Jussieu. Na Secção 

I, Plantas Acotyledoneas, são caracterizadas as Algas (1ª Classe - 

Acotyledoneas)234 e na Secção II, Plantas Monocotyledoneas, são 

descritos os espécimes das três Classes deste grupo: 2ª Classe – 

Monohypogynia235, 3ª Classe – Monoperigynia236 e 4ª Classe – 

Monoepigynia237. As plantas da Secção III, Plantas Dicotyledoneas, 

podem classificar-se em Apetalas238, Monopetalas239 ou Polipetalas240, 

sendo que o primeiro grupo contém três Classes e o segundo e o 

terceiro contêm quatro. 

                                                 
231 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 263-268. 

232 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 268-320. 

233 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 321-332. 

234 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 333-337. 

235 Esta Classe compreende as seguintes Famílias: Gramíneas e Ciperáceas.  
236 Esta Classe compreende as seguintes Famílias: Palmeiras e Liliáceas. 

237 Esta Classe compreende as seguintes Famílias: Irídias e Orquídeas. 

238 Este grupo compreende as seguintes Classes: 5ª Classe – Epistamina; 6ª Classe – Peristamina e 7ª 

Classe – Hypostaminea. 

239 Este grupo compreende as seguintes Classes: 8ª Classe – Hypocorollia; 9ª Classe – Pericorollia; 10ª 

Classe – Epicorollia synantherea e 11ª Classe – Epicorollia corisantherea. 

240 Este grupo compreende as seguintes Classes: 12ª Classe – Epipetalia; 13ª Classe – Hypopetalia; 14ª 

Classe – Peripetalia e 15ª Classe – Diclinias.
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 O terceiro Capítulo, Idéa sobre a distribuição geográfica das 

plantas, aborda as causas que influem na distribuição das formas 

vegetais no planeta241: 

 

 “As principaes causas physicas que determinaram a distribuição geographica dos 

vegetaes, são nos diversos climas, o calor, a luz, a humidade e a exposição, e, alem d’estas, a 

natureza do solo e o meio em que as plantas se desenvolvem. A mais importante de todas estas 

causas é o calor. A distribuição d’este agente sobre a superficie da Terra varia principalmente 

com a latitude, altitude e a proximidade dos mares, e o conhecimento das leis geraes d’essa 

distribuição é de grande importancia no estudo desenvolvido da Geographia botanica. [...] O 

homem tambem tem procurado espalhar pela superficie do Globo, tanto quanto as 

circumstancias climatericas o permittem, um grande numero de especies vegetaes, tendo 

chegado a naturalisar em certas regiões plantas que lhes eram absolutamente estranhas”242. 

 

 A partir destes dados, Joaquim Guedes explica o actual padrão de 

distribuição vegetal na superfície terrestre243. 

 Na Terceira Parte é estudada a Mineralogia, iniciando-se com a 

definição de mineral. O Livro I, intitulado Mineralogia propriamente dita, 

é constituído por dois Capítulos. No primeiro Capítulo, sob a designação 

de Caracteres mineralogicos. Indicação dos principaes mineraes 

componentes das rochas. Jazigo dos mineraes., o autor descreve as 

propriedades físicas dos minerais, as quais contribuem para a sua 

classificação, como a forma, o peso específico, a dureza, as 

propriedades ópticas, eléctricas e magnéticas e aquelas deduzidas a 

partir das sensações do olfacto, do gosto e do tacto, e também a partir 

da acção do fogo e de certos reagentes244. 

                                                 
241 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 379-380. 

242 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 380. 

243 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 381-382. 

244 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 383-411. 
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 Em seguida, são caracterizados os principais minerais 

constituintes das rochas cristalinas (quartzo, feldspatos, mica, talco, 

anfíbola, piroxena) e das rochas carbonatadas (calcite e gesso)245. 

Relativamente aos minerais típicos dos jazigos minerais, o autor 

classifica-os em: mineraes geognosticos, mineraes disseminados, 

acervos, pequenos acervos disseminados, filões, veios e jazigos 

arenaceos246. 

 O autor dá início ao Capítulo II, Noções sobre a classificação dos 

mineraes, apresentando a evolução das principais classificações 

mineralógicas e dedica-se a explicar aquela concebida por Alexandre 

Leymerie (1801-1878), que considera duas divisões para os minerais: 

os minerais propriamente ditos e os minerais orgânicos247. 

 O Livro II, Geologia, é formado por três capítulos, onde são 

tratados temas relativos às dinâmicas interna e externa da Terra, que 

produzem grande parte dos fenómenos que afectam a existência dos 

seres vivos no planeta. Assim, o Capítulo I, intitulado Generalidades 

sobre a Terra, apresenta algumas informações sobre a forma, a 

estrutura, as dimensões e outras características físicas do planeta, 

como a densidade e a temperatura (do solo, do ar e da água)248. 

 No Capítulo II, Noções sobre os principaes phenomenos 

geologicos da epocha actual, são estudados, em primeiro lugar, os 

fenómenos erosivos provocados pela água: a meteorização química e 

física, o transporte, a deposição (em estratos horizontais) e a 

consequente formação de depósitos sedimentares (de água doce e de 

                                                 
245 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 411-416. 

246 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 417-419. 

247 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 420-425. 

248 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 426-435.
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água salgada) e de depósitos químicos249. A par destas noções, Joaquim 

Guedes relembra os processos de formação dos depósitos glaciares e 

das turfeiras250.  

 Em segundo lugar, o autor explica os fenómenos que ocorrem à 

superfície decorrentes da actividade vulcânica no interior da Terra: os 

sismos, a elevação e a subsidência de certas zonas da superfície 

terrestre, a formação dos recifes de coral e as erupções vulcânicas 

(erupções submarinas, nascentes termais e géisers251. 

 É nesta secção da obra que o autor faz menção ao trabalho de 

Darwin durante a sua expedição à América do Sul: 

 

 “Mr. Darwin demonstrou que certas regiões da America do Sul têem também 

experimentado uma sublevação lenta e progressiva da qual provieram as planicies da Patagonia 

e os Pampas de Buenos-Ayres em que se encontram conchas marinhas recentes”252. 

 

 Estamos perante um facto notável e totalmente inédito: Joaquim 

Guedes, não só teve conhecimento da obra de Darwin, como 

seguramente a terá consultado, tal como podemos deduzir da sua 

explicação sobre a presença de fósseis marinhos no topo de montanhas 

dos Andes253. Resta-nos confirmar, mais uma vez, que Darwin se 

afirmou como uma autoridade científica em Portugal, até mesmo na 

área da Geologia, nos primeiros anos subsequentes à publicação da sua 

controversa obra de 1859. 

 No Capítulo III, Estudo da crusta do globo, e depois de classificar 

as rochas terrestres em quatro tipos (sedimentares, aquosas ou 
                                                 
249 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 435-441. 

250 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 441-442. 

251 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 442-450. 

252 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 445. 

253 Para rever este assunto, consultar Capítulo 1.3.1. A vida e a obra do naturalista inglês. 
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neptunianas, vulcanicas, plutonicas e metamorphicas)254, o autor 

apresenta uma teoria sobra a formação da crusta terrestre, onde inclui 

a origem dos seres vivos255: 

 

 “Com o decorrer dos tempos a pressão atmospherica tornou-se muitas vezes menor do 

que a primitiva, a temperatura da crusta terrestre baixou consideravelmente, e por fim 

patenteou-se a vida sobre a Terra pelo apparecimento de plantas e de animais de organisação 

simples.  

 Depois da epocha do apparecimento dos primeiros seres organisados, a Terra, sob as 

influencias dynamicas devidas ao seu resfriamento gradual, soffreu differentes cataclysmos 

operados por grandes sublevações e abaixamentos da crusta terrestre; por varias erupções de 

materias igneas, que, consolidando, constituiram as montanhas; e pela deslocação das aguas 

de que provieram denudações consideraveis em muitos pontos do solo, e a formação em outros 

pontos de depositos sedimentares, em que ficaram sepultados os restos de muitos seres 

organisados. Nos longos intervallos de repouso ou epochas geologicas que se seguiram a cada 

cataclysmo, desenvolveram-se sobre a superficie terrestre diversos seres organisados, animaes 

e vegetaes, e formaram-se no fundo dos mares e lagos depositos sedimentares mais ou menos 

espessos, onde foram ficando sepultados os restos dos seres organisados que lá existiam ou 

para lá foram conduzidos pela força de transporte das aguas”256. 

 

 Nesta passagem, o autor não especifica de que forma surgem os 

seres vivos sobre a Terra, nem de que forma se desenvolveram aqueles 

organismos que viveram entre cada catástrofe. 

 Em seguida, os terrenos sedimentares, que são definidos como “o 

conjuncto de rochas pertencentes a cada epocha geologica, isto é, cuja 

formação se operou durante os longos intervallos de repouso que 

seguiram ou precederam as grandes revoluções ou cataclysmos do 

Globo”257 são caracterizados em termos mineralógicos, estratigráficos e 

                                                 
254 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 450-451. 

255 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 451-454. 

256 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 453-454. 

257 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 454.
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fossilíferos258. Posteriormente, o autor caracteriza também, embora de 

uma forma mais abreviada, os terrenos ígneos (que podem dividir-se 

em terrenos plutónicos e vulcânicos) e os terrenos metamórficos259. 

 Devido à complexidade dos métodos de datação dos terrenos 

ígneos e metamórficos, o autor limita-se a explicar o processo de 

datação relativa dos terrenos sedimentares, através da análise da sua 

composição mineralógica, da sua disposição estratigráfica e do seu 

conteúdo fossilífero260. 

 Assim, e ordenando-os do mais antigo para o mais recente, 

Joaquim Guedes classifica-os em terrenos primários, secundários, 

terciários e quaternários ou modernos. O terreno primário261 é, por sua 

vez, ordenado em cinco grupos: terreno cambriano – que assenta sobre 

as rochas azoicas, anteriores ao aparecimento de seres vivos –, 

siluriano, devoniano, carbonifero e permiano262. 

 Os terrenos secundários263, mais recentes do que os primários, 

dividem-se em: terreno triassico, terreno jurassico e terreno 

cretaceo264. Os terrenos terciários265 ordenam-se em três classes e 

                                                 
258 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 454-459. 

259 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 459-461. 

260 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 461. 

261 Consultar Anexo 8: Fauna e Flora dos terrenos primários. Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de 

Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, estampa 1ª. 

262 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 462-466.
 

263 Consultar Anexo 9: Fauna e Flora dos terrenos secundários. Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de 

Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, estampa 2ª. 

264 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 466-470. 

265 Consultar Anexo 10: Fauna dos terrenos terciários. Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia 

Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, estampa 3ª.
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denominam-se, simplesmente: terreno terciario inferior, terreno 

terciario medio e terreno terciario superior266. 

 Os terrenos mais recentes, designados por quaternários ou 

terrenos de transporte267, contêm restos de grandes mamíferos 

extintos, como relata o autor (Figura 10): 

 

 “Tambem se encontram nestes terrenos ossadas de elephantes, de rhinocerontes, de 

hippopotamos, e de muitos outros mamiferos, taes como o cervus giganteum e a hyena spelæa 

(estampa 3ª, fig. 60 e 62). É á epocha geologica dos tempos modernos que se refere a 

existencia do megatherium, animal gigantesco da ordem dos desdentados (estampa 3ª, fig. 61) 

e do toxodon pertencente á ordem dos roedores, cujos esqueletos foram encontrados nos 

depositos lodosos de Buenos-Ayres”268. 

 

 
Figura 10 – Pormenor de estampa onde estão representados a hyena spelæa e o megatherium 

 

 Apesar de aqui não ser referenciado o autor destas descobertas, 

tomamos a liberdade de informar que se trata de Charles Darwin, 

                                                 
266 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 470-473. 

267 Consultar Anexo 10: Fauna dos terrenos quaternários. Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de 

Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, estampa 3ª. 

268 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 474. 
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durante uma excursão entre as cidades argentinas de Santa Fé e 

Buenos Aires269. 

 Em tom de resumo, Joaquim Guedes apresenta uma descrição 

geral da história do planeta, a partir das informações fornecidas pelo 

estudo dos fósseis contidos nos diversos terrenos das quatro épocas 

geológicas: 

 

 “Durante os longos periodos de repouso das epochas geologicas, a creação organica 

appareceu sobre a Terra, isto é, a vida patenteou-se pela existencia de seres particulares que 

foram destruidos pelos cataclysmos subsequentes. [...] N’outro tempo acreditava-se que a 

potencia creadora, produzindo os animaes e os vegetaes, tinha procedido sempre do mais 

simples para o mais complexo, isto é, que as especies que se succederam nas differentes 

epochas geologicas eram organisadas com maior perfeição segundo a ordem de antiguidade na 

successão dos tempos. É com effeito exacto que nos terrenos mais antigos sómente se têem 

encontrado restos de plantas e de animaes inferiores, e que os animaes mais perfeitos só 

começaram a existir em epochas mais recentes; mas é também fóra de duvida que a potencia 

creadora não seguiu uma marcha ascendente regular. [...] D’entre os differentes vertebrados 

são apenas os mamiferos aquelles cuja apparição parece ser mais tardia. O homem, como 

dissemos, pertence á epocha mais recente: os vestigios da sua industria e os seus restos 

sómente se têem encontrado nos terrenos de transporte mais modernos”270. 

 

 As palavras do autor são inconclusivas, se pretendermos avaliar 

se existem, no seu discurso, indícios de ideias fixistas. O conceito de 

potencia creadora pode sugerir a alusão ao poder divino de Deus, mas é 

também verdade que o autor nunca fez referência a actos de Criação 

propriamente ditos e, apesar de confirmar a existência de cataclismos a 

nível global, a crença em episódios diluvianos é sempre atribuída a 

outros investigadores: 

 

 “Os terrenos quaternarios [...] são terrenos de alluvião compostos de areias, de calhaus 

e de fragmentos de rochas, os quaes se encontram em todas as regiões do Globo, tanto nos 

                                                 
269 Vide: Charles Darwin, Voyage of the Beagle – Charles Darwin’s Journal of Researches, Londres, Penguin 

Books, 1989, pp. 123-137. 

270 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, pp. 475-476. 
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valles como nas planicies elevadas. Parece deverem sua origem a vastas inundações, e alguns 

geologos julgam-nos provenientes do diluvio universal que a Biblia refere”271. 

 

 “Alguns geologos suppõem que as cavernas osseas foram invadidas pelas aguas da 

epocha diluviana, as quaes transportaram para ahi os animaes que se encontram no 

sedimento”272. 

 

 Por outro lado, segundo o autor, os primeiros vestígios da 

existência do Homem foram encontrados em terrenos da época 

quaternária. No entanto, as descobertas de Carlos Ribeiro nos vales do 

Tejo e Sado, em 1863, indicam a existência de fósseis e artefactos 

humanos da época terciária, no nosso território.  

 

 

 

 3.2. Júlio Augusto Henriques: a sua originalidade 

 

 Como nos foi possível verificar, apesar de Joaquim Guedes ter 

apresentado concepções transformistas e de ter mencionado o nome de 

Darwin na sua obra, notamos, no seu discurso, alguma relutância em 

defender essas ideias. Isto é visível nos momentos em que recusa a 

existência do Homem terciário, por exemplo.  Assim, estamos em 

condições de atribuir a Júlio Henriques o papel de introdutor (e 

apoiante), não somente de ideias transformistas/evolucionistas, mas da 

própria teoria da selecção natural de Darwin, no nosso país. Por essa 

razão, optámos por dedicar-lhe esta secção, reunindo alguns dados de 

natureza biográfica que nos parecem importantes no estudo que nos 

propusemos fazer. 

                                                 
271 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 473. 

272 Vide: Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1865, p. 474.
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  3.2.1. A vida 

 

 Júlio Augusto Henriques nasceu a 15 de Janeiro de 1838, na 

freguesia de S. Martinho do Arco de Baúlhe, concelho de Cabeceiras de 

Basto, distrito de Braga (Figura 11). Filho de António Bernardino 

Henriques e Maria de Jesus Gomes Ribeiro, moradores na Rua do Arco 

na mesma freguesia, neto paterno de Manuel Henriques e Ana 

Gertrudes de Jesus, habitantes da Rua do Souto, em Braga, e materno 

do Capitão António José Gonçalves e de Ana Ludovina Ribeiro, 

moradores em Vilar de Viando, Mondim de Basto273. Casou com Zulmira 

Angelina de Magalhães Lima Henriques, nascida no ano de 1852, 

natural da cidade do Rio de Janeiro, filha de Sebastião de Carvalho Lima 

(natural da freguesia de Eixo, em Aveiro) e de Maria Leocádia Rodrigues 

Pinto de Magalhães (natural da cidade do Rio de Janeiro)274. 

 

 
Figura 11 - Júlio Augusto Henriques 

  

 Faleceu de nefrite crónica, no Edifício de S. Bento, a 7 de Maio de 

1928275, tendo sido sepultado em Aveiro, no jazigo de família da 

                                                 
273 Estas informações constam do Registo Paroquial de Cabeceiras de Basto nº 22 (1810-1838). 

274 Estas informações constam da Certidão de Óbito nº 27 da Conservatória do Registo Civil de Coimbra. 

275 Consultar Anexo 11: Carta de Henrique Teixeira Bastos ao Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, 

informando do falecimento do Professor Júlio Henriques. 
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esposa, falecida a 20 de Junho de 1909, em Coimbra. O Professor teve 

um filho, Álvaro de Lima Henriques, que à data da sua morte era maior 

de idade e solteiro, vivia em Lisboa e exercia a profissão de 

Engenheiro276. 

 De acordo com dados do Jornal O Primeiro de Janeiro (1959), o 

edifício da antiga residência de família do Professor e local onde nasceu, 

em Arco de Baúlhe, foi doado por uma filha (cuja identidade não é 

revelada) à Santa Casa da Misericórdia de Cabeceiras de Basto, que 

posteriormente o vendeu à Casa do Povo, actualmente extinta277. Este 

imóvel tem vindo a servir a Associação Recreativa e Cultural do Arco de 

Baúlhe e a Desportivo do Arco, tendo sido destruído por um incêndio 

que ocorreu em Setembro de 2005, estando, de momento, a sofrer 

obras de recuperação. 

  

 

 

  3.2.2. A carreira académica 

 

 Aos 17 anos de idade, Júlio Henriques rumou a Coimbra para 

iniciar os seus estudos universitários e, seguindo os conselhos paternos, 

matriculou-se na Faculdade de Direito no ano lectivo de 1855/56, 

licenciatura que terminou no ano lectivo de 1859/60278. Durante esse 

período, viveu no Colégio de S. Bento (durante o primeiro ano), na Rua 

do Forno nº 4 (nos dois anos seguintes) e na Rua da Trindade nº 24 

                                                 
276 Estas informações constam da Certidão de Óbito nº 168 da Conservatória do Registo Civil de Coimbra. 

277 A. M., O Prof. Júlio Henriques - eminente botânico de reputação internacional, O Primeiro de Janeiro, 

1959. 

278 Vide: Anselmo Ferraz de Carvalho, O Ensino da Botânica e o Jardim Botânico, Homenagem ao Prof. 

Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. 

LXV, p. 43. 
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(até ao ano lectivo de 1862/63)279. A sua apetência pelas Ciências 

Naturais levou-o a ingressar na Licenciatura em Matemática, no ano 

lectivo de 1860/61, tendo-se transferido, no ano seguinte, para o 2º 

ano da Licenciatura em Filosofia, a qual concluiu em 21 de Novembro de 

1864, com a aprovação da sua Dissertação Inaugural, intitulada As 

Espécies são Mudáveis?280. Neste trabalho, Júlio Henriques apresenta, 

pela primeira vez em Portugal, a teoria da selecção natural de Darwin. 

Pelo seu valor científico e histórico, considerámos de grande 

importância fazer a sua análise detalhada, num capítulo posterior. 

 No ano lectivo anterior, transferira a sua residência para a Rua de 

S. João nº 3, e em 18 de Abril desse ano, tornara-se sócio efectivo do 

Instituto de Coimbra. 

 Foi nomeado Lente Substituto Extraordinário da Faculdade de 

Filosofia em 16 de Maio de 1866, com a apresentação da dissertação 

Antiguidade do Homem281, tendo tomado posse do lugar em 29 do 

mesmo mês. Neste ano, foi nomeado Secretário da Faculdade de 

Filosofia, cargo que ocupou até 1873. Em 25 de Julho de 1868, foi 

nomeado Lente Substituto Ordinário, lugar que ocupou em 29 do 

mesmo mês, tendo passado a residir nos Arcos de S. Bento. Em 7 de 

Janeiro de 1873, foi nomeado Lente Catedrático e seis dias depois toma 

posse do cargo de regente da disciplina de Botânica, lugar que era 

ocupado por António de Carvalho Coutinho e Vasconcelos, falecido em 

Dezembro de 1872. Nesta época, habitava no Edifício de S. Bento, local 

que se tornou a sua residência permanente282. 

                                                 
279 Vide: Relação e Indice Alphabetico dos estudantes matriculados na Universidade de Coimbra e no Lyceu 

no anno lectivo de 1856 para 1865, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1864, p. 39. 

280 A sua dissertação para o Acto de Conclusões Magnas foi publicada em 1865, pela Imprensa da 

Universidade de Coimbra.  

281 A sua dissertação de concurso para a Faculdade de Filosofia foi publicada em 1866, pela Imprensa da 

Universidade de Coimbra. Esta obra será analisada em circunstância oportuna, num capítulo posterior deste 

trabalho. 

282 Estas informações constam do Processo do Dr. Júlio Henriques. Professor da Faculdade de Filosofia. 
Caixa 114. 
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 Regeu as disciplinas de Química Inorgânica (1866-1869), como 

Substituto Extraordinário; Mineralogia (1866-1868), como Substituto 

Extraordinário; Botânica (1867-1868), como Substituto Extraordinário; 

Agricultura (1868-1870), como Substituto; Botânica (1868-1872), como 

Substituto; Zoologia (1888-1889), como Substituto; Mineralogia (1869-

1872), como Substituto; Botânica (1872-1911), como Lente; Zoologia 

(1893-1894), como Lente; Antropologia (1899-1900), como Lente e 

Zoologia (1900-1901), como Lente283.  

 Transitou para a Faculdade de Ciências aquando da sua criação - 

a 12 de Maio de 1911, para substituir as Faculdades de Matemática e 

Filosofia -, onde leccionou as disciplinas de Matemática (1911-1912), 

como Professor Ordinário; Botânica Geral (1911-1914), como Professor 

Ordinário; Ciências Biológicas (1911-1917), como Professor Ordinário; 

Geografia Botânica (1912-1913), como Professor Ordinário; Botânica 

Especial (1912-1913), como Professor Ordinário e Desenho (1912-

1913), como Professor Ordinário284. 

 O programa da disciplina de Botânica incluía o estudo histológico, 

morfológico e sistemático das plantas, seguido da análise da sua 

distribuição geográfica. Até então, as aulas eram ministradas no Museu 

e como materiais didácticos contavam-se um compêndio que nunca 

chegou a ser publicado, o Herbário de Brotero (em elevado estado de 

deterioração) e um microscópio. Júlio Henriques passou a leccionar as 

aulas desta disciplina numa dependência do Museu e ao longo do 

tempo, com os recursos financeiros disponíveis - menos de 

quatrocentos mil reis (cerca de dois euros) anuais -, adquiriu os 

materiais de ensino necessários para a sala de aula e o laboratório de 

Botânica que criara, tais como: microscópios, câmaras claras de Nachet 

                                                 
283 Vide: Manuel Augusto Rodrigues, Memoria Professorvm Vniversitatis Conimbrigensis 1772-1937, 

Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992, p. 281. 

284 Vide: Manuel Augusto Rodrigues, Memoria Professorvm Vniversitatis Conimbrigensis 1772-1937, 

Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992, p. 307. 
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e de Carl Zeiss, um embrioscópio de Hartenak e aparelhos de micro-

fotografia de Carl Zeiss, entre outros.  

 O ensino teórico, ministrado três vezes por semana durante duas 

horas, era acompanhado de aulas práticas: as turmas organizavam-se 

de acordo com o material disponível e desenvolviam-se trabalhos de 

microscopia, de morfologia comparada, produziam-se preparações 

microscópicas e construíam-se herbários simples, contendo exemplares 

da Flora portuguesa até então desconhecidos285. Nas aulas recorria 

frequentemente à utilização de estampas (de Kny, Migula, Frank e 

Tschirch, etc.) e a modelos: uma colecção de objectos de cera, 

organizada por A. Ziegler, de Friburgo; modelos de flores e frutos 

construídos por Brandel, de Berlim e por Azoux, de Paris e também uma 

colecção de cogumelos preparada por Vasseur, de Paris286. Segundo 

Anselmo Ferraz de Carvalho, o entusiasmo com que o Professor 

transmitia os conteúdos programáticos, deixava transparecer a sua 

devoção por esta área do saber, que manteve até ao final da sua 

carreira como docente287. 

  Júlio Henriques foi nomeado Director do Jardim Botânico em 

1873 e, nos anos subsequentes, conduziu os melhoramentos das 

estufas, deu continuidade às plantações no Jardim e na Cerca que lhe 

foi anexada (pertencente ao antigo convento dos Beneditinos), onde 

foram colocadas árvores de fruto, juntamente com coníferas, acácias 

australianas e eucaliptos288 (Figura 12).  

 

                                                 
285 Vide: Júlio Augusto Henriques, A Cadeira de Botânica na Universidade, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1892, pp. 4-5. 

286 Vide: Júlio Augusto Henriques, O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, pp. 53-54. 

287 Vide: Anselmo Ferraz de Carvalho, O Ensino da Botânica e o Jardim Botânico, Homenagem ao Prof. 

Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. 

LXV, pp. 46-47.
 

288 Consultar Anexo 12: Aspectos parciais do Jardim Botânico no século XIX. 
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Figura 12 - Vista geral do Jardim Botânico no século XIX 

 

 Por outro lado, incentivou a publicação anual do catálogo de 

sementes (cerca de duas mil espécies em 1884), que facilitou as trocas 

com treze Jardins Botânicos estrangeiros289. Temos como exemplo as 

plantas da Quina (Género Cinchona) introduzidas em S. Tomé, Cabo 

Verde e Angola (oitocentos e vinte e quatro espécimes em 1883), a 

Vanila aromatica, as árvores da canela e certas plantas americanas da 

borracha. Estes exemplares foram enviados para estabelecimentos 

públicos, Câmaras Municipais e particulares, inclusivamente agricultores 

das colónias290. 

 O Professor desempenhou um papel fundamental na organização 

do espaço do Jardim: as plantas ornamentais foram colocadas, segundo 

as Famílias, nos terraços contíguos às ruas e alamedas, e no quadrado 

do horto pombalino – o qual continha plantas colocadas em canteiros 

concêntricos com o tanque e segundo a classificação lineana – os 
                                                 
289 Vide: Júlio Augusto Henriques, O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, pp. 50-52. 

290 Vide: Anselmo Ferraz de Carvalho, O Ensino da Botânica e o Jardim Botânico, Homenagem ao Prof. 

Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. 

LXV, p. 51. 
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exemplares foram dispostos de acordo com a sua distribuição 

geográfica, numa tentativa de representar a Flora mais característica 

das várias regiões do Globo291. Trata-se de uma prova da sua intenção 

de depor a norma lineana de classificação, essencialmente fixista, e dar 

início a uma era de inovação marcada pelos ideais evolucionistas. 

 Foi nomeado Director do Museu Botânico em 1885, tendo 

contribuído para a sua constituição e organização: a sala da entrada, 

que comunica com o Jardim, contém exemplares de plantas tropicais, 

diversos conjuntos de utensílios africanos, brasileiros e chineses e em 

lugar de destaque encontra-se um tronco de Quina (oferecida por 

Nicolau J. da Costa) produzida em S. Tomé pelo método de mergulhia, 

a partir de uma árvore do Jardim. 

 A sala adjacente manteve apenas as paredes e abóbadas 

pertencentes ao antigo refeitório do Colégio de S. Bento, e nela foram 

colocadas as plantas criptogâmicas, Gimnospérmicas e 

Monocotiledóneas, bem como os modelos representativos da estrutura 

dos organismos pertencentes a estes grupos vegetais. Foi decorada com 

artefactos chineses feitos a partir de bambu e palmeiras, muitos deles 

oferecidos por José Alberto Homem da Cunha Côrte-Real (1832-1882), 

secretário do Governo de Macau. A sala destinada às colecções de 

Dicotiledóneas, construída para o efeito, foi equipada com mobiliário de 

madeira proveniente da Índia e de África292. 

 O espaço correspondente à antiga sacristia foi ocupado com as 

instalações do Herbário, que inclui diversas colecções adquiridas por 

intermédio do Professor: o valioso Herbário de Willkomm, o qual 

contém 1572 géneros e 10638 espécies da região mediterrânica; o 

Herbário português, que contém 708 géneros e 2193 espécies 

                                                 
291 Vide: Júlio Augusto Henriques, A Cadeira de Botânica na Universidade, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1892, p. 6.
 

292 Vide: Júlio Augusto Henriques, A Cadeira de Botânica na Universidade, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1892, pp. 7-8. 
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recolhidas no país e estudadas pelo Professor Júlio Henriques e os seus 

auxiliares; o Herbário europeu (com 1179 géneros e 8065 espécies) e o 

Herbário extra europeu, com exemplares recolhidos por Welwitsch em 

território africano e pelo jardineiro-chefe da Universidade de Coimbra, 

Adolfo F. Moller (1842-1920), em S. Tomé. O Herbário económico, 

publicado pelo botânico holandês Maarten Buysman (1856-1919) 

contém 695 espécies293.  

 A Biblioteca, contígua à sala do Herbário, possuía 320 obras 

gerais, 172 Floras, 101 Monografias, 108 obras diversas sobre 

criptogâmicas e 88 publicações periódicas. Contava, também, com a 

célebre Topografia Botânica de Tournefort, na qual são identificadas as 

622 plantas recolhidas por este botânico durante a expedição a 

Portugal, no ano de 1689. Esta obra foi adquirida pelo Professor numa 

das suas viagens ao estrangeiro, por intermédio de Casimir 

Roumeguère (1828-1892)294. 

 Em 1880, e com a colaboração de vinte sócios, Júlio Henriques 

fundou a Sociedade Broteriana295, na tentativa de promover o estudo e 

o conhecimento da Flora portuguesa, através da troca de espécies 

(cerca de 1806) entre o Jardim Botânico de Coimbra e outras 

instituições. Este acontecimento surgiu numa ocasião singularmente 

favorável: o Lente de Botânica da antiga Escola Politécnica de Lisboa, 

Francisco Manuel de Melo Breyner (1837-1903)296, organizava as 

colecções de plantas criadas por Welwitsch e publicava, no Jornal da 

Academia das Sciências, uma primeira tentativa de revisão de algumas 

Famílias da nossa Flora. O seu jardineiro-chefe, Jules Alexandre Daveau 

                                                 
293 Vide: Júlio Augusto Henriques, A Cadeira de Botânica na Universidade, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1892, p. 9. 

294 Vide: Júlio Augusto Henriques, A Cadeira de Botânica na Universidade, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1892, p. 10. 

295 Consultar Anexo 13: Medalha comemorativa do Centenário da Sociedade Broteriana. 

296 Foi-lhe atribuído o título de 4º Conde de Ficalho, criado pela Rainha D. Maria I por Decreto de 25 de 

Abril de 1789; foi o vigésimo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. 
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(1852-1912), efectuava pesquisas em diversos pontos do país, que 

foram objecto de importantes monografias, mais tarde publicadas (a 

das Euforbiáceas, Cistáceas, Plumbagináceas e Ciperáceas 

portuguesas), enquanto o antigo Conservador dos herbários da Escola 

Politécnica, António Ricardo da Cunha, procedia a colheitas que 

contribuíram para o enriquecimento das colecções existentes.  

 Este momento coincidiu também com a publicação da obra dos 

professores Heinrich Moriz Willkomm (1821-1895) e John Lange (1818-

1898), Prodromus Florae Hispanicae, que se revelou de grande 

importância para o estudo da Flora nacional297. Simultaneamente, 

surgiram indivíduos de todo o país, que haviam estudado em Coimbra 

ou no Instituto Agrícola de Lisboa, interessados em fazer investigação 

botânica voluntária no campo298. 

 O Boletim da Sociedade Broteriana, coordenado e revisto pelo 

Professor, pretendia registar todos os resultados obtidos nas 

investigações conduzidas pelos seus associados. O primeiro volume foi 

publicado em 1883 e os vinte e oito volumes que compõem a primeira 

série contam com cerca de sessenta artigos e notícias da sua autoria. A 

criação do Boletim contribuiu para a ampliação do espólio da Biblioteca 

Botânica, dos 1113 volumes que possuía naquele ano, para os 2162 que 

contava em 1912299. A publicação do Boletim foi continuada sob a 

responsabilidade dos Professores Luís Wittnich Carrisso (1886-1937) e 

Aurélio Pereira da Silva Quintanilha (1892-1987). 

 De todo o trabalho botânico desenvolvido pelo Professor em 

território ultramarino, merece destaque a introdução da Quina na ilha 
                                                 
297 Vide: António Xavier Pereira Coutinho, O Sr. Dr. Júlio A. Henriques e a sua influência no estudo da 

Botânica em Portugal, Homenagem ao Prof. Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto,  

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. LXV, p. 8. 

298 Vide: António Xavier Pereira Coutinho, Doutor Júlio Henriques, Coimbra, Tipografia da Atlântida, 1938, 

pp. 3-4. 

299 Vide: Anselmo Ferraz de Carvalho, O Ensino da Botânica e o Jardim Botânico, Homenagem ao Prof. 

Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. 

LXV, p. 53. 
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de S. Tomé, pela importância farmacêutica da substância que se extrai 

da sua casca – o quinino – no combate à malária. Esta proposta havia 

sido feita anteriormente por Welwitsch, no entanto, a experiência não 

deu bons resultados, devido à fraca qualidade da semente. Numa 

segunda tentativa de produção destas árvores naquela ilha, em 1868, o 

Jardim Botânico enviou para o local sementes de boa qualidade e 

alguns anos depois, a ilha contava com alguns milhares de pés. Durante 

algum tempo, a indústria de preparação do quinino teve grande êxito, 

nomeadamente em Lisboa; porém, a baixa deste medicamento no 

mercado desencadeou o abandono da actividade e, consequentemente, 

da cultura daquela matéria-prima300. 

 Os contactos estabelecidos por Júlio Henriques com os 

governantes e com os fazendeiros de S. Tomé levaram o botânico a 

interessar-se pelo estudo da flora espontânea daquele arquipélago, de 

onde ia recebendo materiais enviados a princípio só pelos fazendeiros, 

mais tarde por estes e por membros da Sociedade Broteriana ali 

residentes. Não considerando esses materiais suficientes, o Professor 

enviou Moller às ilhas para efectuar colheitas. O jardineiro, além de 

conduzir, com êxito, as tarefas que lhe haviam sido atribuídas, ainda 

preparou um colector, F. Dias Quintas, que o substituiu após o seu 

regresso a Coimbra.  

 Os estudos efectuados com os exemplares disponíveis permitiram 

o conhecimento mais alargado da flora de S. Tomé; no entanto, Júlio 

Henriques considerou necessário fazer uma viagem até ao arquipélago, 

a qual se realizou em 1903301, com objectivos bem definidos: dar 

continuidade aos trabalhos de Moller e Quintas, recolher mais 

exemplares para o seu herbário, observar os diversos habitats e estudar 
                                                 
300 Vide: António Xavier Pereira Coutinho, O Sr. Dr. Júlio A. Henriques e a sua influência no estudo da 

Botânica em Portugal, Homenagem ao Prof. Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, 

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. LXV, p. 16. 

301 Consultar Anexo 14: Carta de Júlio Henriques ao Reitor da Universidade pedindo licença sem 

vencimento para ausentar-se numa expedição a S. Tomé. 
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a distribuição geográfica da flora espontânea e da cultivada. Os 

trabalhos de Júlio Henriques sobre os países africanos de língua oficial 

portuguesa foram prosseguidos em Coimbra pelo seu sucessor, Wittnich 

Carrisso, cujo interesse incidiu particularmente sobre Angola302. 

 O Professor proferiu a Oração de Sapientia de 1894, foi Presidente 

da Associação Filantrópico-Académica em 1894-1910, teve o cargo de 

Vice-Presidente da Sociedade Internacional de Agricultura Colonial e foi 

Sócio da Academia de Ciências de Lisboa, da Sociedade de Geografia de 

Lisboa, da Academia Internacional de Geografia Botânica, da Sociedade 

Farmacêutica Lusitana, da Societé Botanique de France, da Societé d’ 

Horticulture de France, da Royal Horticultural Society e da Sociedade 

Botânica Alemã. Em 1907, foi feito Doutor Honorário durante as 

comemorações do bicentenário do nascimento de Lineu, na 

Universidade de Uppsala, Suécia303. 

 Do seu trabalho resultou o conhecimento e a descrição de 

numerosas espécies inéditas, da flora continental, como é o caso de 

Avena Hackeli, Henrq.; Iris Boissieri, Henrq.; Narcisus scaberculus, 

Henrq.; Armeria Langeana, Henrq., e da flora colonial africana, como 

Pandanus thomensis, Henrq.; Chailletia Bocageana, Henrq.; Philippia 

thomensis, Henrq.; Epithema thomensis, Henrq.; Maesa Borjaeana, 

Henrq.; Jacquemontia thomensis, Henrq.; Dialium Englerianum, Henrq. 

e Anisophylla Cabolé, Henrq.. 

 Júlio Henriques aposentou-se do cargo de Professor no dia 15 de 

Março de 1918, e durante o período de 51 anos e dez meses que 

                                                 
302 Vide: Abílio Fernandes, História da Taxonomia Botânica em Portugal Continental, Regiões Autónomas e 

Ex-Colónias no Século XX, História do desenvolvimento da Ciência em Portugal no séc. XX – no II 

Centenário da Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1992, vol. II, pp. 

1239-1241. 

303 Vide: Manuel Augusto Rodrigues, Memoria Professorvm Vniversitatis Conimbrigensis 1772-1937, 

Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992, p. 282. 
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exerceu as funções do magistério, deu ao serviço 572 faltas304. Em 29 

de Maio do mesmo ano, a Faculdade de Ciências da Universidade de 

Coimbra prestou-lhe homenagem, numa sessão solene realizada na sala 

dos Actos Grandes da Universidade305. Em 6 de Março de 1923, a 

mesma Faculdade atribuiu o nome de Instituto Botânico Dr. Júlio 

Henriques ao edifício do Museu, Laboratório e Jardim Botânicos306, 

tendo-lhe sido, em 1951, erigida uma estátua neste lugar (Figura 13), 

da autoria de Salvador Barata Feyo (1899-1990). A artéria paralela ao 

Jardim Botânico, na cidade de Coimbra, denomina-se Alameda Júlio 

Henriques. 

 

 
Figura 13 – Estátua de Júlio Henriques no Jardim Botânico de Coimbra 

  

 Em 1929, o Alto-comissário da República em Angola aprovou a 

proposta de Luís Carrisso, discípulo de Júlio Henriques e seu sucessor 

na Direcção do Instituto Botânico, que visava atribuir o nome do 

Professor a uma Escola Primária de Luanda307. 

                                                 
304 Estas informações constam do Processo do Dr. Júlio Henriques. Professor da Faculdade de Filosofia. 
Caixa 114. 

305 Consultar Anexo 15: Programa da cerimónia de homenagem ao Professor Júlio Henriques pela sua 

Jubilação (Maio de 1918). 

306 Consultar Anexo 16: Carta da Direcção Geral do Ensino Superior a confirmar a aceitação da atribuição 

do nome de Instituto Botânico Dr. Júlio Henriques ao edifício do Museu, Laboratório e Jardim Botânicos. 

307 Consultar Anexo 17: Carta do Director dos Serviços de Instrução Pública em Angola informando o Dr. 

Carrisso da atribuição do nome do Professor Júlio Henriques a uma Escola Primária de Luanda. 
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  3.2.3. A obra 

 

 Júlio Henriques produziu uma vasta obra durante as décadas em 

que esteve associado à Universidade de Coimbra, na qualidade de 

Professor e de Investigador. Como materiais auxiliares do ensino 

universitário, podem citar-se o Relatório do professor da cadeira de 

Botânica relativo ao ano lectivo de 1882/83 (1884) e o Relatório do 

professor da cadeira de Botânica relativo ao ano lectivo de 1883/84, o 

Folheto Tabellas para exercicios botanicos (1885), o Programma da 4ª 

cadeira de Botanica para o anno lectivo de 1889 a 1890 (1889), o 

compêndio Lições de Botanica Especial – Anno Lectivo de 1894/95, o 

Programma das Lições na cadeira de Botanica – Morphologia e 

Physiologia (1911), o Programma das Lições na cadeira de Botanica – 

Botanica Especial e Geographia Botanica (1911) e o Programa das 

Lições na Cadeira de Botânica - Curso Geral (1915), bem como os 

artigos publicados no Boletim da Sociedade Broteriana, sob os títulos O 

Instituto Botânico da Universidade de Coimbra (vol. X) e O Jardim 

Botânico da Universidade de Coimbra (vol. XV a XVIII), em 1876.  

 Em 1882 publicou O Jardim Botanico de Coimbra no anno lectivo 

de 1881 a 1882 e dez anos depois publicou o artigo A Cadeira de 

Botanica na Universidade, na Secção Portuguesa da revista do 

Congresso Pedagógico Hispano-Português-Americano. O conteúdo 

destas publicações revela as transformações sofridas pelas instalações 

de ensino, enuncia as diversas aquisições do Museu, do Herbário e da 

Biblioteca e sublinha o grau de importância das trocas de sementes e 

plantas efectuadas pelo Jardim308.  

                                                                                                                                                    
 
308 Vide: António Xavier Pereira Coutinho, O Sr. Dr. Júlio A. Henriques e a sua influência no estudo da 

Botânica em Portugal, Homenagem ao Prof. Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, 

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. LXV, p. 6. 
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 A sua Terminologia Botanica, primeiramente publicada em 1885, 

teve segunda edição quatro anos depois e incluía uma chave para a 

determinação das Famílias botânicas. Em 1904, uma nova edição, 

contendo um resumo dos principais métodos de classificação (desde o 

de Jussieu até ao de Engler), apresentava o título Terminologia e 

Taxonomia Botanicas: clave para a determinação das Familias. 

 Independentemente do ensino universitário, mas ainda com fins 

educativos, publicou os seguintes trabalhos (originais ou traduções), em 

volume próprio ou no Boletim: 

 - Index Seminarii Horti Botanie academiae conimbricensis (1873); 

 - Index Seminarii Horti Botanie academiae conimbricensis (1875); 

 - Elementos de Botanica, por D. Hooker (tradução da 3ª edição), 

1877; 

 - Lições Elementares de Geographia Botanica, por G. J. Baker 

(tradução), 1879; 

 - Catalogo das plantas cultivadas no Jardim Botanico da 

Universidade de Coimbra no ano de 1878 (1879); 

 - Phylloxera: apontamentos (1880); 

 - Elementos de Agricultura, por H. Tanner (tradução da 3ª 

edição), 1881; 

 - Rudimentos de Botanica (1889); 

 - Instrucções para a colheita e preparação de productos vegetaes, 

(Separata da revista Portugal em Africa), 1894; 

 - Clave para a determinação das Familias das plantas 

Phanerogamicas, por Franz Thonner (tradução), 1897. No vol. XIV do 

Boletim e em volume à parte; 

 - Rudimentos de Botanica e de Agricultura para Ensino das 

Escolas de Instrucção Primaria Complementar e Normal (1898); 

 - Regras de Nomenclatura adoptadas no Jardim e Museu 

Botanicos de Berlim (tradução). No vol. XIV do Boletim; 
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 - Diccionario de Plantas Uteis: proprias para cultura 

principalmente nas regiões extra-tropicaes, pelo Barão Ferdinand Von 

Mueller (tradução, anotada no que se refere a Portugal pelo tradutor, na 

revista Gazeta das Aldeias), 1905; 

 - Regras internacionaes de Nomenclatura Botanica adoptadas no 

Congresso de Vienna em 1905. No vol. XXIII do Boletim; 

 - Elementos de História Natural, de António Machado (co-autoria 

de Júlio Henriques e F. de Simas), 1914; 

 - Ervas más (1920)309. 

 

 Nas diversas investigações científicas que levou a cabo, obteve 

material referente às expedições efectuadas em Portugal, de que são 

exemplo as seguintes publicações: 

 - Relatorio da Expedição Scientifica á Serra da Estrella em 1881 

(Secção de Botânica), em 1883, onde, depois de uma introdução 

histórica acerca das explorações naquele local, descreve as suas regiões 

botânicas e enumera as plantas encontradas, no total de 716 espécies. 

Posteriormente, publicou os seguintes artigos no Boletim, ordenados 

cronologicamente: 

 - A vegetação da Serra do Marão (vol. III), em 1885, no qual são 

classificadas 109 espécies; 

 - A vegetação espontanea do Bussaco (vol. III), em 1885, no qual 

são estudadas 407 espécies; 

 - A vegetação da Serra do Gerez (vol. III), 1885. Júlio Henriques 

fez uma série de saídas de campo a este local, a primeira das quais em 

1871, na qual recolheu 493 espécies; 

                                                 
309 Vide: António Xavier Pereira Coutinho, O Sr. Dr. Júlio A. Henriques e a sua influência no estudo da 

Botânica em Portugal, Homenagem ao Prof. Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, 

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. LXV, p. 7. 
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 - Uma excursão botanica na Serra do Caramulo (vol. IV), 1886. A 

visita foi realizada em Junho de 1884, tendo sido recolhidas e 

classificadas 127 espécies; 

 - Da Serra da Estrella á da Louzã (vol. V), em 1887, no qual é 

descrito o aspecto geral da vegetação destas áreas; 

 - De Macieira até Castro-Daire (vol. XVII), em 1901, no qual são 

analisadas 84 espécies; 

 - Flore Agricole de Portugal. Trata-se do capítulo III da obra Le 

Portugal au point de vue agricole (1900) no qual, numa breve 

introdução, o Professor se refere às regiões botânico-agrícolas 

portuguesas, à distribuição das principais plantas cultivadas, aos 

cereais, leguminosas, à vinha, à oliveira e às árvores de fruto, seguindo 

o catálogo das plantas agrícolas portuguesas; 

 - Flora Lusitanica Exsiccata, que contou com 1900 números, foi 

organizada pelo Professor com o auxílio do naturalista-adjunto Joaquim 

de Mariz e teve como objectivo divulgar aspectos da Flora portuguesa; 

 - Esboço da Flora da Bacia do Mondego (vol. XXII a XXVI) e 

depois em volume separado, em 1913; 

 - Antigas observações phenologicas (vol. XV). Neste trabalho, o 

Professor tece comentários acerca das investigações fenológicas 

realizadas no Jardim, por Moller, e acerca das conclusões dos estudos 

levados a cabo entre os anos de 1882 e 1898, por E. Ihne, de 

Darmstadt310. 

 Com o objectivo de reunir o que havia escrito sobre a distribuição 

geográfica das plantas portuguesas, Júlio Henriques publicou, no 

Boletim, os seguintes artigos, transcritos ou traduzidos: 

 - Estatistica da vegetação das steppes e da beira-mar da 

peninsula iberica, por M. Willkomm (vol. XII). Tradução de Moller; 

                                                 
310 Vide: António Xavier Pereira Coutinho, O Sr. Dr. Júlio A. Henriques e a sua influência no estudo da 

Botânica em Portugal, Homenagem ao Prof. Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, 

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. LXV, p. 9. 



 120 

 - Regiões botanicas de Portugal (vol. XVII). Tradução resumida 

feita por Moller da obra de M. Willkomm, Grundzüge der 

Pflanzenverbreitung auf der iberischen Halbinsel; 

 - La flore littorale du Portugal, par J. Daveau (vol. XIV); 

 - La flore des plaines et collines voisines du littoral, par J. Daveau 

(vol. XIX); 

 - Les stations de la zone des plaines et collines, par J. Daveau 

(vol. XXI); 

 - Project de nomenclature phytogeographique, par Ch. Flahault 

(vol. XVII); 

 - Prima communicazione intorno alle galla (zoocecidi) del 

Portugallo, per il Dr. A. Trotter (vol. XVI). Seconda communicazione 

(vol. XVII). Terza communicazione (vol. XVIII). Estes trabalhos 

descrevem 90 zoocecídias colhidas em Coimbra, por Moller. 

 O Professor publicou, também, um compêndio intitulado Flora 

Portugueza: estampas (sem data) 311. 

 

 As Famílias da Flora portuguesa estudadas pelo Professor estão 

publicadas no Boletim, sob a forma de monografia: 

 - As Amaryllidaceas de Portugal (vol. V), em 1887, na qual analisa 

23 espécies; 

 - Familias das Cryptogamicas vasculares (vol. XI), em 1895, com 

um total de 43 espécies identificadas; 

 - Familias das Gymnospermicas (vol. XIII), com 11 espécies 

classificadas; 

 - As Plantaginaceas (vol. XIV), em 1897, onde descreve 15 

espécies; 

                                                 
311 Vide: António Xavier Pereira Coutinho, O Sr. Dr. Júlio A. Henriques e a sua influência no estudo da 

Botânica em Portugal, Homenagem ao Prof. Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, 

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. LXV, pp. 14-15. 
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 - Subsidio para o conhecimento da flora portugueza: Gramineas 

(Gramineae) (vol. XX), em 1905. Em 1880, o Professor tinha publicado 

um catálogo das Gramíneas portuguesas, elaborado por E. Haeckel a 

seu pedido, intitulado Catalogue raisoné des Graminées du Portugal, 

contendo um apêndice com a descrição de uma nova espécie dos 

Açores. O trabalho acima referido, mais completo, reúne as explorações 

feitas durante mais de vinte anos e contém a descrição de 200 

espécies, bem como as chaves dicotómicas para a sua classificação312. 

 

 Relativamente às plantas vasculares da Flora continental de 

Portugal, publicou uma Nota sobre a proveniencia do Cupressus glauca 

e sobre a introdução d’esta especie em Portugal (vol. III). Sobre a 

mesma temática, publicou, posteriormente, a tradução de um artigo de 

Maxwell T. Masters, com o título O Cedro de Gôa (vol. XII). 

 Júlio Henriques publicou, nos volumes VIII e XV do Boletim, a 

monografia Exploração botanica em Hespanha por Tournefort, com base 

no estudo dos manuscritos de Tournefort anteriormente adquiridos, 

tendo introduzido correcções nas denominações latinas do autor313. 

 

 No que diz respeito às plantas não vasculares, Fungos e Algas, e 

com a contribuição de especialistas estrangeiros, o Professor publicou 

as seguintes obras: 

 - Contributiones ad floram cryptogamicam lusitanicam: 

enumeratio methodica algarum, lichenum et fungorum herbarii 

praecipue Horti Regii Bot. Universitatis Conimbricensis (1880, 1881). 

Este catálogo inclui 395 espécies de Algas identificadas por Wolff e 

                                                 
312 Vide: António Xavier Pereira Coutinho, O Sr. Dr. Júlio A. Henriques e a sua influência no estudo da 

Botânica em Portugal, Homenagem ao Prof. Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, 

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. LXV, p. 9-10. 

313 Vide: António Xavier Pereira Coutinho, O Sr. Dr. Júlio A. Henriques e a sua influência no estudo da 

Botânica em Portugal, Homenagem ao Prof. Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, 

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. LXV, p. 10. 



 122 

Kutzing, 249 espécies de Líquenes identificados por Wolff e 132 

espécies de Fungos identificados por Berkeley e Cooke; 

 - Contributiones ad floram mycologicam lusitanicam, auctore Dr. 

G. Winter, séries V-VI (vols. II e III do Boletim). Esta série inclui 297 

espécies; a primeira série do mesmo trabalho encontra-se no Jornal de 

Sciencias Physicas e Naturaes; as séries II-III-IV n’ O Instituto de 

Coimbra. Winter, de Leipzig, reviu todo o Herbário de Fungos da 

Universidade de Coimbra e juntou-lhe mesmo diversas espécies 

retiradas do seu Herbário; 

 - Hepaticas colhidas em Portugal (no vol. IV do Boletim). Este 

trabalho contém uma introdução, com informações acerca destas 

plantas, da autoria de Júlio Henriques, a tradução dos quadros dos 

Géneros de T. Husnot e a descrição de 82 espécies, por Lindberg e 

Stephani; 

 - Lichenes Insulae Maderae, auctore Dr. Stizenberger (vol. V do 

Boletim), com 145 espécies classificadas; 

 - Manipulos de Algas portuguesas colhidas por A. F. Moller (vol. VI 

do Boletim), com 57 espécies identificadas por G. B. De-Toni; 

 - Lichenes du nord de Portugal (vol. VI do Boletim). Este trabalho 

inclui o estudo de 245 espécies, recolhidas por I. Newton e descritas por 

Nylander; 

 - Révision des Ustilaginées et des Uredinées contenues dans 

l’Herbier de Welwitsch, par G. de Lagerheim (vol. VII do Boletim). Inclui 

a análise de 54 espécies, portuguesas e africanas; 

 - Algues marines du nord de Portugal, par le Dr. F. Hauck (vol. VII 

do Boletim), onde estão identificadas 57 espécies; 

 - Catalogo dos Musgos encontrados em Portugal (vol. VII do 

Boletim), 1889. As 255 espécies desta colecção foram descritas por 

Schimper e Lindberg, tendo sofrido posterior revisão por V. Brotherus; 

 - Contributions à la flore mycologique de Portugal, par G. de 

Lagerheim (vol. VIII do Boletim), onde estão estudadas 62 espécies; 



 123 

 - Fungi lusitani collecti a cl. Viro A. F. Moller anno 1890, recensuit 

J. Bresadola (vol. IX do Boletim), com 45 espécies identificadas; 

 - Florula mycologica lusitanica sistens contributionem decimam ad 

eandem floram, nec non Conspectum Fungorum omnium in Lusitania 

hucusque observatorum, auctore Saccardo (vol. XI do Boletim). Na 

Florula estão identificadas 163 espécies; o Conspectus contém 1182 

espécies; 

 - Appendix sistens aliquot fungillos lusitanicos et guineenses. 

Trata-se do apêndice ao trabalho anterior e inclui a descrição de 14 

espécies; 

 - Quadro synoptico das Ustilagineas e Uredineas, de L. Géneau de 

Lamerlière (vol. XI do Boletim). Este trabalho foi traduzido pelo 

Professor e completado pelo autor, com todas as espécies encontradas 

em Portugal até àquela data; 

 - Lichenes Azorici a Dre. B. Carreiro lecti et a Dre. Nylander 

determinati (vol. XVI do Boletim), com 31 espécies estudadas; 

 - Quelques observations sur la technique des Diatomées, par J. da 

Silva e Castro (vol. XVI do Boletim); 

 - Florae mycologicae lusitanicae contributio duodecima, auctore 

Saccardo (vol. XIX do Boletim), onde são caracterizadas 129 espécies; 

 - Contribuzione allo studio della flora ipogea del Portogallo, per il 

prof. Mattirolo Oreste. A primeira destas Contribuições foi publicada no 

vol. XXI do Boletim e contém a classificação de 10 espécies; a segunda 

Contribuição foi publicada no vol. XXII e refere-se a 12 espécies, 

constando neste número algumas das anteriores; 

 - Contributiones ad mycofloram Lusitaniae. Centuria III-IV-V, 

auctore J. Veríssimo de Almeida e M. De S. da Câmara (vol. XXIV do 

Boletim). Centuria VI, por M. De S. da Câmara (vol. XXV); 

 - La flora mycologica del Portogallo, per il prof. G. B. Traverso e 

Carolina Spessa (vol. XXV do Boletim). Este trabalho apresenta, além 
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de uma secção histórica, uma bibliografia desenvolvida, um catálogo de 

1909 espécies e ainda a descrição de algumas espécies novas; 

 - Materiaes para o estudo do Plancton da costa portuguesa, por 

Luís W. Carrisso (vol. XXV do Boletim); 

 - Contribuição para o estudo da flora cryptogamica dos Açores 

(1895); 

 - O estudo das Algas em Portugal (Separata da revista Nuova 

Notarisia, Pádua), 1925314. 

 

 O Professor teve um papel de destaque no fomento da prática 

agrícola e do conhecimento da flora dos países portugueses em África. 

A este propósito, merecem referência as seguintes publicações, da sua 

autoria: 

 -   Tumboa Bainesi Hook: Welwitschia Mirabilis Hook, F (1860); 

 - Instrucções práticas para a cultura das plantas que dão a quina 

(1880); 

 - A propósito da cultura das plantas que dão a quina (Separata do 

Jornal de Horticultura Pratica), 1882; 

 - Instrucções práticas para as culturas coloniaes (1884). Este 

trabalho contém um apêndice, que mostra como recolher e guardar as 

plantas vivas e sementes para poderem ser eficazmente transportadas 

por grandes distâncias e ensina a recolher e a preparar as plantas secas 

para herbário e as amostras para museu; 

 - Carta ao governador de S. Tomé dando conta dos resultados da 

exploração de Moller (1886). Este documento consta do Boletim Official 

do Governo da Província de S. Tomé, Príncipe e suas Dependências; 

                                                 
314 Vide: António Xavier Pereira Coutinho, O Sr. Dr. Júlio A. Henriques e a sua influência no estudo da 

Botânica em Portugal, Homenagem ao Prof. Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, 

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. LXV, pp. 11-14. 
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 - Plantas da borracha e da gutta-percha (1901). Este trabalho 

descreve, não só as formas de cultura, como os processos de 

preparação dos produtos obtidos; 

 - Agricultura colonial, meios de a fazer progredir. Memoria 

apresentada ao Congresso Colonial Nacional (1901). Neste trabalho, o 

Professor sugere alguns procedimentos para o progresso da agricultura 

nas colónias: a criação de espaços apropriados (como é o caso dos 

Jardins Botânicos) para a cultura de plantas úteis, com o objectivo de 

as enviar para as colónias portuguesas; a fundação de escolas 

elementares de agricultura, hortos e estações experimentais nestes 

países e por último, o fomento da exploração botânica, efectuada por 

pessoal especializado, para o estudo dos recursos florísticos existentes; 

 - Agricultura colonial (Separata da Revista Portugueza Colonial e 

Maritima), 1901. Este compêndio contém uma secção que trata 

algumas noções de agricultura colonial e outra secção, na qual cada 

cultura é descrita com pormenor; 

 - Estudo comparado das especies vegetaes productoras de 

borracha: memoria (Separata do Congresso Colonial Nacional), 1902; 

 - Cacoeiro e maniçoba (Separata da Revista Portuguesa Colonial e 

Maritima), 1905315. 

  

 A obra relacionada com a flora dos territórios portugueses em 

África, contida no Boletim, apresenta-se de seguida, de acordo com a 

ordem cronológica de publicação: 

 - Plantas de Macau, colhidas e determinadas por F. Gomes da 

Silva (vol. II-III). Catálogo de 337 espécies; 

 - Plantas colhidas por F. Newton na Africa occidental (vol. III), 

1884. Estão estudadas 124 espécies: os Fungos, por Winter; os 

                                                 
315 Vide: António Xavier Pereira Coutinho, O Sr. Dr. Júlio A. Henriques e a sua influência no estudo da 

Botânica em Portugal, Homenagem ao Prof. Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, 

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. LXV, p. 15. 
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Líquenes por Nylander (que descreveu as espécies novas Parmelia 

isidiza, do arraial de Cayonda e Homodium (Lygoderma) pernigratum da 

Huilla; as Algas por Nordstedt, Flahault e Wittrock: este descreveu uma 

nova espécie, Pithophora microspora, de Pomangala e Quitibe, Rio 

Bumbo (lecta mense julii 1881). A espécie Caulerpa toxifolia foi 

recolhida em Março de 1881, Dictyota dichotoma e outras algas em 

Abril de 1881, todas em S. Tomé. Em Abril de 1881, Newton coligiu 

Galaxaura fragilis em S. Vicente, Cabo Verde. Em Outubro de 1881, na 

Baía de Mossamedes, colige Porphyra leucosticta, entre outras. As 

Gramíneas foram identificadas por E. Hackel, que descreveu as novas 

espécies Rottboellia agropyroides, do Lobango (campos cultivados de 

Humpata e Huilla), Andropogon newtonii, do Lobango, e Andropogon 

poecilotrichus, das margens do Nene, perto de Humpata. Os Fetos 

foram descritos por Baker e as Ciperáceas por Ridley. 

 - Explorações botanicas nas possessões portuguesas (vol. III), 

1884. Este artigo trata as explorações de Francisco Newton e Rodrigues 

de Carvalho na África ocidental, às de Cardoso Júnior em Cabo Verde, 

às de Capello e Ivens perto de Corroca; noticia como A. Moller foi 

encarregado de proceder à exploração botânica da ilha de S. Tomé e 

informa acerca dos resultados obtidos e de como este explorador 

instruiu Quintas e o deixou incumbido de continuar a exploração; 

 - Flora de S. Thomé: Cryptogamicas (vol. IV). Depois de uma 

introdução, com generalidades acerca desta ilha e das suas escassas 

explorações botânicas anteriores, apresenta um catálogo contendo a 

descrição de 361 espécies. Os Fetos desta colecção foram estudados 

pelo Professor e revistos por Baker; os Musgos foram determinados por 

Müller; as Hepáticas por Stephani; os Fungos por G. Winter; os 

Líquenes por Nylander (Parmelia tinctorum e Caccocarpia molybdaea); 

as Algas por Agardht, Nordstedt, F. Hauck e C. Flahault; 

 - Plantas colhidas na Africa occidental por F. Newton, Capello e 

Ivens, Pereira de Carvalho e J. Cardoso Junior (vol. IV), 1886. Esta obra 
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descreve 148 espécies: 106 foram determinadas por Hoffmann, de 

Berlim, e as Ciperáceas foram determinadas por Ridley. Capello e Ivens 

herborizaram nas margens do rio Coroca e Newton recolheu a espécie 

Fimbristylis polimorpha na Serra de Cassauba. 

 - Contribuições para o estudo da flora d’ Africa. Catalogo das 

plantas de S. Thomé (vol. VI), 1886; 

 - Catalogo da flora da Ilha de S. Tomé: Gymnospermicas e 

Monocotyledoneas (vol. V). Contém 86 espécies, determinadas por Júlio 

Henriques com a colaboração de Hackel, Ridley, entre outros; 

 - Contribuição para o estudo da flora da costa ocidental de Africa 

(vol. V), 1887. As 85 espécies constantes deste trabalho foram 

recolhidas por D. Maria José Chaves em Boma, na foz do rio Zaire, e por 

Francisco Newton em S. Tomé, Príncipe e Ajudá e foram classificadas 

por Nylander, Stephani, Hackel, Ridley, Baker e Júlio Henriques; 

 - Apontamentos sobre a flora da Zambezia. Exploração do medico 

Rodrigues de Carvalho (vol. VI). Este trabalho apresenta a descrição de 

70 espécies, por Stephani, Baker, Hackel e Ridley; 

 - Mycetes aliquot guineenses a cl. Moller et F. Newton lecti in Ins. 

S. Thomae et Principis, auctoribus Saccardo et Berlese (vol. VII), com 

24 espécies estudadas; 

 - Nouvelles contributions à la flore mycologique des Iles Saint-

Thomé et du Prince recueillies par MM. A. Moller, F. Quintas et F. 

Newton, etudiées par MM. G. Bresadola et S. Roumeguère (vol. VII), 

com 85 espécies descritas (1889). Trata-se de um artigo de Bresadola e 

Roumeguère, publicado na Revue Mycologique, que inclui plantas 

recolhidas por Newton, entre outros, em S. Tomé e Príncipe em 1887 e 

1888. 

 - Catalogo das plantas da Africa portuguesa, colhidas na 

Zambezia por M.R. de Carvalho, em Cabo Verde por J. Cardoso Júnior, 

em Ajudá e Angola por F. Newton, no Príncipe por F. Quintas, em 

Quindumbo por J. Anchieta, no Congo por D. Maria José Chaves, na 
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Huilla pelo Rev. J. Antunes (vol. VII), 1889. Este trabalho contém 140 

espécies, recolhidas por Newton em Angola, Daomé e Ilha do Príncipe, 

determinadas por O. Hoffmann e por A. Cogniaux.  

 - Musci novi Insularum Guineensium, auctore V. Brotherus (vol. 

VIII). Contém a análise de 27 espécies, recolhidas, quase na sua 

totalidade, por F. Quintas; 

 - Contributions à la flore mycologique de l’Ile de S. Thomé, par 

l’abbé J. Bresadola (vol. IX), com 26 espécies estudadas; 

 - Catalogo de plantas da Africa Portuguesa, colhidas em Angola 

por Capello e Ivens, e nas ilhas do Principe e de S. Thomé por F. 

Quintas (vol. IX), 1891. Contém 41 espécies, determinadas por 

Hoffmann, de Berlim, e de R. A. Rolfe, de Kew; 

 - Compostas da África portuguesa, por Hoffmann (vol. X-XIII). 

Estão descritas 171 espécies, recolhidas pelo Rev. Antunes, Francisco 

Newton, Welwitsch, Capello e Ivens, Anchieta, entre outros; 

 - Contribuição para o estudo da flora d’ Africa: catalogo da flora 

da Ilha de S. Tomé (vol. X), 1892; 

 - Plantae africanae novae, auctore K. Schumann, Baker, R. Rolfe 

et A. Cogniaux (vol. XI). Este trabalho apresenta a análise de 12 

espécies, das colheitas de Sisenando Marques e Welwitsch; 

 - Lichenes africani a cl. J. A. Cardoso ins. S. Nicolai et S. Jacobi, F. 

Quintas Lourenço Marques et in agro Moçambicensi determinatione R. 

R. Emeriae Episcopi lecti (vol. XII), com a classificação de 36 espécies, 

por Nylander; 

 - Enumeração das plantas colhidas nas Ilhas de Cabo Verde, por 

J. A. Cardoso Júnior (vol. XIII). Os Líquenes desta colecção, que contém 

205 espécies, foram determinados por Nylander, os Musgos por 

Brotherus, as Fanerogâmicas por Júlio Henriques, auxiliado por Christy 

e C. Bolle; 

 - Enumération des Algues des Iles du Cap Vert, par M. E. 

Askenasy (vol. XIII). Este trabalho inclui 153 espécies; 
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 - Subsidios para o conhecimento da flora da Africa occidental. 

Catalogo das plantas colhidas por A. Sisenando Marques, subchefe da 

Expedição portuguesa ás terras do Muatolamvo (vol. XVI), com 221 

espécies determinadas pelo Professor, com o auxílio de A. Engler, K. 

Schumann, Gilg, Gürke e Pax; 

 - Catalogo de plantas africanas, 1900. Os exemplares 

apresentados neste trabalho foram recolhidos por Francisco Newton em 

Angola (1883), por D. Maria J. Chaves em Landana (1886), por Capello 

e Ivens (1884), por F. Quintas em Moçambique (1893), por P. Amado 

na Humpata (1894), pelo Rev. Antunes e Dekindt, na Huíla, pelo Dr. 

Rodrigues Braga, em Moçambique, por Anchieta, em Angola, por J. A. 

de Sousa, em vários pontos da costa ocidental (vol. XVII). As 437 

espécies foram classificadas por Júlio Henriques, com a colaboração de 

botânicos de Berlim; 

 - Especie nova da flora das Ilhas de Cabo Verde: Chloris nigra, 

Hackel (vol. XXI); 

 - Fungi aliquot africani lecti a cl. A. Moller, I. Newton et A. 

Sarmento. Auctore Saccardo (vol. XXI). Este trabalho inclui a análise de 

40 espécies; 

 - Plantae Insulae St. Thomae (vol. XXIV). As três espécies 

estudadas nesta publicação foram determinadas por Veríssimo de 

Almeida, Sousa da Câmara e Cogniaux; 

 - A Ilha de S. Thomé sob o ponto de vista historico-natural e 

agricola (vol. XXVII), 1917. Este trabalho reúne dados recolhidos pelo 

Professor na sua visita a este local, em 1903, e apresenta, inicialmente, 

um resumo histórico. Em seguida, o arquipélago é caracterizado do 

ponto de vista geográfico, geomorfológico e geológico (esta análise foi 

feita pelo Professor Anselmo Ferraz de Carvalho, geólogo da 

Universidade de Coimbra), bem como em termos climatológicos, 

faunísticos e florísticos. Entretanto, o Professor apela a investigações 

futuras, relativamente à possibilidade de a ilha ter sido povoada no 



 130 

Neolítico; por fim, são incluídos dois catálogos: o dos animais reúne os 

trabalhos de vários naturalistas nacionais e estrangeiros, o das plantas 

constitui a coordenação, ampliação e revisão dos estudos publicados 

nos números anteriores do Boletim supracitados, somando um total de 

1129 espécies316. 

 

 Para além das publicações anteriormente referidas, o Professor 

produziu ainda, no decorrer da sua carreira académica, as seguintes 

obras: 

 - Theses ex Naturali Philosophia quas propugnandas (1865); 

 - Colecção de fotografias de Botânicos ilustres (1869-1898); 

 - Considerações sobre o folheto intitulado resposta do Visconde de 

Monte-São: acerca dos RR lançados em dois estudantes nos actos de 

botanica (1875); 

 - A inferioridade da mulher, em A Medicina Contemporanea (Julho 

de 1900); 

 - Idade e origem dos homens, no Almanach Encyclopedico 

Illustrado para 1908 (coordenado pelo Professor Agostinho Fortes), 

1908; 

 - O homem do futuro, no Almanach Illustrado d’O Século (1909); 

 - Os jesuitas em Portugal, na Illustração Portugueza (Novembro 

de 1910). 

 

 Júlio Henriques desde sempre se interessou pela obra de 

cientistas que, trabalhando em prol da Ciência, constituem um exemplo 

para todos. Neste sentido, produziu um conjunto de textos visando 

recordar e glorificar aqueles que contribuíram para o progresso 

científico em Portugal e no estrangeiro, como Charles Darwin, cujas 

                                                 
316 Vide: António Xavier Pereira Coutinho, O Sr. Dr. Júlio A. Henriques e a sua influência no estudo da 

Botânica em Portugal, Homenagem ao Prof. Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, 

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. LXV, pp. 17-20. 
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ideias defendia fervorosamente. Publicou, em Março de 1882, o artigo 

Carlos Darwin (no Jornal de Horticultura Pratica) e em Fevereiro de 

1883, publicou, n’O Instituto (2ª série, vol. XXX), a tradução de um 

texto do botânico De Candolle, intitulado C. Darwin: Causas do successo 

de seus trabalhos e importancia d’elles. Escreveu, ainda, no Boletim 

(vol. XXIV), os artigos Carlos Darwin 1809-1909 e Celebração do 

centenario do nascimento de Charles Darwin, no ano de 1909. Em 

homenagem ao Professor Júlio Máximo de Oliveira Pimentel, Visconde 

de Villa-Maior, escreveu a Biographia do Visconde de Villa Maior, 

adjunta ao Jornal de Horticultura Pratica (1885). 

 Em 1887, perpetuou a memória de Brotero no Jardim Botânico de 

Coimbra, erigindo-lhe uma estátua (esculpida por Soares dos Reis); em 

1889 publicou a Biographia de Felix de Avellar Brotero, no Plutarcho 

Português (vol. II, fasc. 6º), e no ano seguinte, a obra O Monumento a 

Brotero. 

 Publicou, no Boletim (vol. XI), o artigo Affonso de Candolle, em 

1893, e no mesmo ano, escreveu o artigo intitulado Universidade de 

Coimbra. Faculdade de Philosophia. 1879-1892, constante n’O Instituto 

(vol. XLI). Em 1896, publicou a obra In Memoriam – Anthero de 

Quental. 

 Na ocasião do bicentenário do nascimento de Lineu, publicou o 

artigo Linneu-Vandelli (Separata de Linneo en España - Homenaje a 

Linneo en su segundo centenario, 1707-1907, 1907). Em parceria com 

Edgar Prestage, escreveu o prefácio da obra de Clements Robert 

Markham O livro do Sr. Bensaude “L’astronomie nautique au Portugal à 

l’époque des grandes découvertes” (1916). Sobre Correia da Serra 

escreveu os textos J. F. Correa da Serra (Separata de Broteria, 1918) e 

Correia da Serra: apontamentos biográficos e correspondência 

(Separata do Boletim, 1923). Escreveu, também, a obra (sem data) In 

Memoriam - J. P. Oliveira Martins. 30 Abril 1845. 
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 Publicou, em diversos números do Boletim da Sociedade 

Broteriana, as Comemorações de J. Dalton Hooker, E. Boissier, M. 

Willkomm, John Lange, J. Baker, Saporta, W. Nylander, Conde de 

Ficalho, Padre Barros Gomes, Joaquim de Mariz, Veríssimo de Almeida, 

Tavares Carreiro, entre outros317.  

 

 

 

  3.2.4. Homenagens a Júlio Henriques 

 

 A influência de Júlio Henriques no desenvolvimento da Botânica 

em Portugal foi objecto de diversas homenagens, feitas por 

individualidades associadas a instituições académicas nacionais e 

estrangeiras. São de referir a Homenagem ao Prof. Doutor Júlio Augusto 

Henriques, na Separata d’O Instituto (vol. LXV), em 1918, com textos 

de António Xavier Pereira Coutinho, Professor do Instituto Superior de 

Agronomia, Bento Carqueja, Gonçalo Sampaio (que dedicou ao 

Professor uma espécie nova, Psorotichia henriquesi, descoberta em 

Santa Clara, Coimbra, em Fevereiro do mesmo ano318), Joaquim 

Rasteiro, Professor do Instituto Superior de Agronomia, Blas Lázaro É 

Ybiza, Catedrático de Botânica da Universidade Central de Madrid e da 

Real Academia de Ciencias de Madrid, D. Luís de Castro, Presidente da 

Sociedade de Ciências Agronómicas de Portugal, Joaquim Martins 

Teixeira de Carvalho e Anselmo Ferraz de Carvalho, Presidente da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. 

 A sessão solene dedicada ao Professor, no 52º aniversário do seu 

ingresso no professorado, foi ocasião para a publicação dos seguintes 
                                                 
317 Vide: António Xavier Pereira Coutinho, O Sr. Dr. Júlio A. Henriques e a sua influência no estudo da 

Botânica em Portugal, Homenagem ao Prof. Doutor Júlio Augusto Henriques, Separata de O Instituto, 

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. LXV, pp. 21-22. 

318 Vide: Gonçalo Sampaio, Psorotichia henriquesi (n. sp.), Homenagem ao Prof. Doutor Júlio Augusto 

Henriques, Separata de O Instituto, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, vol. LXV, pp. 25-26. 
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textos: A obra scientifica do Dr. Julio Henriques: conferencia, Coimbra 

29 de Maio de 1918, de Gonçalo Sampaio (1918), Homenagem ao Prof. 

Doutor Julio Augusto Henriques: discursos (Separata d’O Instituto, vol. 

LXV), 1918, e Festa de homenagem ao Dr. Julio Henriques: realizada na 

sala dos Actos Grandes no dia 29 de Maio de 1918, pela Universidade 

de Coimbra (1919).   

 Manuel de Sousa da Câmara publicou, em 1932, o Elogio histórico 

do Dr. Júlio Henriques lido na Academia das Ciências de Lisboa em 

sessão plenária extraordinária de 19 de Maio de 1932 pelo sócio 

efectivo Manoel de Sousa da Câmara, na Separata da Revista 

Agronómica.   

 Cerca de um mês após o falecimento do Professor, António Xavier 

Pereira Coutinho publicou, na Separata do Boletim da Sociedade 

Broteriana (vol. VI, II série), o artigo Dr. Júlio Augusto Henriques e em 

ocasião do centenário do seu nascimento, em 1938, o mesmo autor 

publicou o artigo Doutor Júlio Henriques na Separata da Revista da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra (vol. VIII, nº1), com 

uma dedicatória de Anselmo Ferraz de Carvalho. 

 Rui Teles Palhinha publicou, na Separata do Boletim (vol. XIV), 

Algumas cartas trocadas entre os Professores Doutor Júlio Henriques e 

Conde de Ficalho (1948) e no ano seguinte, com a colaboração dos co-

autores A. Câmara e M. De Sousa da Câmara, publicou Júlio Henriques, 

botânico e mestre. 

 Em 1959, o jornal portuense O Primeiro de Janeiro publicou um 

artigo de A. M., intitulado O Prof. Júlio Henriques – eminente botânico 

de reputação internacional. 

 Abílio Fernandes publicou, na Separata do Anuário da Sociedade 

Broteriana – volumes XLIV e XLV, respectivamente –, as Cartas de 

Willkomm para Júlio Henriques sobre assuntos referentes à flora de 

Portugal (1978) e a Correspondência trocada entre Júlio Henriques e 

John Lange sobre assuntos relativos à Flora de Portugal (1980). Fanny 
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Andrée Font Xavier da Cunha publicou, em 1982, no volume XLIV do 

Boletim, o artigo Um retrato de Brotero e uma carta de Júlio Henriques. 

Em 1990, Ana Leonor Pereira publica o artigo O espírito científico 

contemporâneo na Universidade de Coimbra. Júlio Augusto Henriques, 

in Congresso História da Universidade, Coimbra319 e em 1998, 

apresenta, à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, a 

Dissertação de Doutoramento em História da Cultura intitulada Darwin 

em Portugal: Filosofia. História. Engenharia Social (1865-1914)320. 

 Neste trabalho serão analisadas as duas Dissertações da autoria 

de Júlio Henriques mencionadas anteriormente, com o objectivo de se 

conhecer, por um lado, a sua reacção às teorias transformista e 

evolucionista e, por outro, o seu papel na introdução das ideias 

darwinianas em Portugal. 

 

 

 

  3.2.5. Análise das teses de Júlio Henriques 

 

 Neste capítulo a nossa escolha recaiu, naturalmente, sobre as 

obras de Júlio Henriques onde eram abordados os temas da origem e da 

mutabilidade das espécies. À parte das duas dissertações, que 

passamos a analisar, não tivemos conhecimento que outros materiais 

da sua autoria evidenciassem o estudo destas matérias. 

 

                                                 
319 Vide: Ana Leonor Pereira, O espírito científico contemporâneo na Universidade de Coimbra. Júlio 

Augusto Henriques, in: Universidade(s) - História. Memória. Perspectivas. Actas do Congresso “História da 

Universidade” (No 7º Centenário da sua fundação), Coimbra, Comissão Organizadora do Congresso “História 

da Universidade”, 1991, vol. I, pp. 347-365. 

320 Vide: Ana Leonor Pereira, Darwin em Portugal: Filosofia. História. Engenharia Social (1865-1914), 

Coimbra, Livraria Almedina, 2001, 629 pp. 
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   3.2.5.1. Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas – As Espécies são Mudáveis? (1865) 

  

 Esta obra, cujo conteúdo se prende com a temática da 

mutabilidade das espécies ao longo do tempo, é constituída por três 

secções principais, as quais se subdividem em capítulos.  

 Na Primeira Parte, e baseado em opiniões de diversos autores, 

Júlio Henriques analisa as circunstâncias em que se produzem 

modificações nos órgãos dos seres vivos. O primeiro capítulo desta 

secção é dedicado ao estudo comparativo da anatomia dos seres vivos, 

de acordo com a sua distribuição geográfica e ecológica. Segundo o 

autor, a Natureza induz modificações no organismo dos seres vivos com 

vista à sua perfeição, pelo atrofiamento dos órgãos inúteis e pelo 

desenvolvimento daqueles que têm função especializada: 

 

 “Parece que a natureza fez todo o esforço para conseguir milhares de organismos 

dispondo do menor numero de elementos. Creando raras vezes órgãos novos, consegue todos 

os seus fins, quer augmentando o numero dos já existentes, quer adaptando-os a novas 

funcções”321. 

 

 Neste sentido, afirma que “quanto mais perfeito é o ser, mais 

localizadas e definidas são as suas funções”322. Esta ideia, defendida 

pelo autor ao longo de todo o trabalho, coincide com uma das 

premissas avançadas por Lamarck na sua Filosofia Zoológica. 

 Após analisar a opinião de diversos investigadores relativamente à 

presença de órgãos semelhantes e com função análoga em seres vivos 

distintos, o autor apresenta o princípio da unidade de plano: 

 

                                                 
321 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 9. 

322 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 9-10. 
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 “ [...] achando-se em tantos animaes orgãos analogos, observando-se além d’isto uma 

certa perfeição gradual desde o polypo até ao vertebrado, nasceu logo a ideia de que no reino 

animal havia uma série, não interrompida, de seres sucessivamente mais perfeitos, cuja 

composição era analoga, e sujeitos ao mesmo plano”323. 

 

  O autor concorda com Saint-Hilaire, afirmando que o reino animal 

é constituído por quatro grupos (radiados, moluscos, anelídeos e 

vertebrados), cujos elementos apresentam o mesmo plano estrutural324. 

Um esquema análogo de repetição de órgãos e sua modificação verifica-

se no reino vegetal: o autor afirma mesmo que neste reino existe 

verdadeira unidade de plano, por não se registarem diferenças 

relevantes entre os grupos que o formam: 

 

 “Repetindo orgãos, modificando-os para os adaptar a fins diversos, creando poucos de 

novo, produziu a natureza um immenso numero de vegetaes com que vestiu a terra. Nestes 

porem, mais simples que os animaes, as differenças são menores, e pode mesmo dizer-se que 

ha verdadeira unidade de plano”325. 

 

 Os estudos levados a cabo por Buffon, relativos à distribuição 

geográfica das espécies, permitiram a Júlio Henriques concluir que “O 

antigo continente, o novo e a Australia são perfeitamente distinctos pela 

sua fauna e flora. Não se encontram nelles as mesmas especies, apesar 

de haver muitas vezes climas identicos. Há, porem, debaixo de climas 

analogos, especies analogas também”326. Neste contexto, o autor faz 

                                                 
323 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 10. 

324 Num ramo do conhecimento em constante evolução, considera-se actualmente que o Reino Animalia se 

divide em trinta Filos e que o Reino Plantae contém catorze Divisões. 

325 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 12. 

326 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 13. 
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referência aos resultados das pesquisas de Milne Edwards327, Darwin e 

De Candolle. Baseado nas investigações de Darwin, declara: 

 

 “Muitas familias, muitos generos e muitas secções de generos não se acham além de 

certas regiões, e tem-se notado que os generos mais naturaes, isto é, aquelles cujas especies 

têm entre si maior relação, são proprios de localidades muito limitadas; ou, se ocupam vasta 

extensão, ella é continua”328. 

 

 Por fim, afirma que a extensão ocupada pelos organismos é 

inversamente proporcional ao seu grau de perfeição329: as plantas 

criptogâmicas, por apresentarem uma estrutura muito simples, 

encontram-se na quase totalidade do planeta330.  

 O segundo capítulo trata os mecanismos que promovem a 

modificação dos caracteres dos seres vivos contribuindo, assim, para a 

sua variabilidade. O autor afirma que a acção das condições do meio, 

como é o caso do clima, provoca efeitos ao nível da cor e tamanho dos 

indivíduos animais e vegetais; entretanto, ilustra estas ideias com os 

resultados das observações de Cuvier, Saint-Hilaire, Armand de 

Quatrefages de Breau (1800-1892), François Maupied (1814-1898), 

Alexandre Godron (1807-1880), Henri Marie de Blainville (1777-1850) e 

Lineu entre outros331.  

 Numa fase posterior do capítulo, Júlio Henriques assevera que o 

fenómeno da mutabilidade dos seres se processa de forma lenta, mas 

                                                 
327 Com o objectivo de reafirmar a ideia de que espécies semelhantes tendem a ocupar habitats 

semelhantes, o  autor cita Milne Edwards (Cours élémentaire de Zoologie, 1864): “As montanhas da Europa, 

Asia e America septentrional nutrem ursos de especies distinctas, mas que só apresentam leves diferenças”. 

328 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 15. 

329 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 16. 

330 O Reino Monera, constituído pelos seres mais simples (procariontes), é o mais numeroso do mundo 

vivo enquanto que, por exemplo, o sub-Filo dos Vertebrados (que contém os seres mais evoluídos) constitui 

apenas 5% do Reino Animal. 

331 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 18-21. 
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que a intervenção do Homem produz efeitos notórios num curto espaço 

de tempo, em parte devido à capacidade que os seres vivos possuem 

de transmitir os caracteres adquiridos ao longo das gerações: 

 

 “Fundando-se na natureza variável dos seres, na propriedade que elles possuem de 

transmitir pela herança caracteres adquiridos, sabendo a acção dos meios, em geral, fazendo 

actuar sobre as espécies os diversos meios de que dispõe a natureza, consegue o homem 

variações taes, que muitas vezes os caracteres específicos parecem mudar, chegando a 

desconhecer-se completamente qual é a espécie de que descendem, admittindo alguns a sua 

extinção”332. 

  Seguidamente, com vista a sublinhar o valor da acção do Homem 

na produção de variedades nos seres vivos, o botânico apresenta um 

novo conceito: “A selecção artificial, sabiamente applicada por homens 

distinctos, tem modificado os animaes domésticos, tornando-os aptos 

para todos os fins desejados”333. Como forma de exemplificar este 

processo, o autor menciona as principais diferenças entre algumas 

espécies de animais domésticos334 e de plantas335. 

 Por outro lado, rejeita a ideia apresentada por Cuvier e pelos seus 

apoiantes de que as espécies, uma vez domesticadas, e ao serem 

colocadas em liberdade na Natureza, tendem a adquirir as 

características das formas iniciais que lhes deram origem. Conclui 

apenas o seguinte: “O que este phenomenos podem provar, é unica e 

exclusivamente que o typo não é fixo; que as circumstancias locaes o 

podem alterar” 336.  

                                                 
332 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 22. 

333 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 22. 

334 O autor faz referência às variações que existem no cavalo, no boi, na cabra, na ovelha, no porco, no 

cão, na galinha, no pombo e no ganso. 

335 O autor faz referência às variações que existem no trigo, no milho, na videira e nas árvores de fruto. 

336 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 27. 
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 Posteriormente, Júlio Henriques alerta para o papel da hibridação 

na promoção da variabilidade dos seres vivos e indica as diversas 

circunstâncias conducentes à produção de seres híbridos apontadas por 

Cuvier, Pierre Flourens (1794-1867) e Godron; em seguida, fornece 

inúmeros exemplos de resultados de cruzamentos entre indivíduos de 

espécies diferentes337. Apesar dos híbridos poderem apresentar-se, em 

alguns casos, diferentes dos progenitores, o autor declara que, no final 

de algumas gerações, os descendentes se apresentam semelhantes a 

um dos progenitores iniciais: 

 

 “A forma que apresentam os hybridos é ordinariamente parecida com os paes. Muitas 

vezes ha fusao completa de caracteres, e o novo ser é perfeitamente intermediario; e em 

alguns em parte se assemelha ao pae, em parte à mãe. Raros são porem os que conservam 

estes caracteres, pois que passadas algumas gerações, voltam a um dos typos de que 

descendem. Ha porem nisto ainda grande variabilidade”338. 

 

 Por fim, o autor comenta a teoria de Cuvier e Flourens no que diz 

respeito à fecundidade dos híbridos - os autores defendem que estes 

podem ser inférteis ou férteis, e neste caso, isto sucederá até à quarta 

geração - e analisa as experiências de Roux d’Angoulème, Félix Edouard 

Guérin-Meneville (1799-1874), Godron e Charles Victor Naudin (1815-

1899) para comprovar tais ideias. Relativamente a estas afirmações, é 

um facto que indivíduos de espécies diferentes, quando acasalam 

podem produzir descendentes vigorosos, no entanto, estes híbridos 

podem ser estéreis; quando os híbridos são férteis, e os seus 

descendentes se cruzam entre si ou com indivíduos de espécies 

parentais, os embriões abortam ou, caso originem descendentes, estes 

geralmente são muito débeis e estéreis. 

                                                 
337 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 28-30. 

338 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 30. 
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 Em tom conclusivo, o botânico afirma “que a fecundidade nem 

sempre é proporcional ás affinidades das especies que se fecundam, e 

não poucas vezes, se é facil o cruzamento entre o macho de uma 

especie com a femea de outra, é impossivel a operação inversa”339. 

 No terceiro capítulo, o autor tece comentários acerca da 

dificuldade em se conhecerem as formas de vida que têm vindo a 

povoar o planeta ao longo do tempo, devido à escassez de documentos 

que comprovam a sua existência e actividade e à incerteza decorrente 

do estudo do registo geológico340. Por esta razão, o momento do 

surgimento das primeiras formas de vida não é consensual entre 

investigadores como Joachim Barrande (1799-1883) e Lyell341. No 

entanto, o autor apresenta as suas ideias acerca desta matéria: 

 

 “As duvidas que se offerecem para determinar a primeira aurora da vida surgem de 

novo, quando queremos saber a epocha em que novos organismos se originaram. Por muito 

tempo se julgou, que pertencia aos terrenos secundarios a apparição dos reptis, e hoje 

encontram-se nos terrenos primarios. As aves, que tinham vivido, segundo opinião de alguns, 

desde o principio da epocha terciaria, deixaram, como se vê dos trabalhos de Owen, provas da 

sua existência durante a formação do grés verde superior e no grés vermelho. Os mammiferos 

eram todos, segundo opinião geral, dos terrenos terciarios; encontram-se porem presentemente 

em grande abundancia nos terrenos secundarios, e mesmo um no grés vermelho. Muitas das 

nossas especies actuaes, que geralmente se julgavam só d’esta epocha, têm seus 

representantes nos terrenos terciarios”342.  

 

 A constante actualização do conhecimento científico permite ao 

botânico assegurar que, desde o seu aparecimento, os seres vivos têm 

vindo a diversificar-se e a aumentar em número. Por outro lado, 

                                                 
339 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 33. 

340 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 34. 

341 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 35. 

342 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 35-36. 
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considera que as espécies que existiram no passado são mais distintas 

das actuais quanto mais antigas forem.  

 Nesta ordem de ideias, o autor afirma que a “comparação geral 

dos factos leva a crer no aperfeiçoamento progressivo do organismo343” 

ao longo do tempo, desde os animais mais primitivos, os invertebrados, 

até aos mais recentes, os vertebrados (e dentro deste grupo terão 

surgido, em primeiro lugar, os peixes e posteriormente os répteis, as 

aves e os mamíferos). No entanto, e após analisar em detalhe esta 

situação, apresenta algumas provas de que tal nem sempre se verifica: 

 

 “Nos annelados as trilobitas, que pertencem aos crustaceos, viveram só nas primeiras 

epochas da terra, Dos vertebrados os reptis, que appareceram pela primeira vez no terreno 

devoniano, e que nos terrenos secundarios se apresentaram em tão grande numero e com 

formas tão extraordinarias, alguns os – saurianos – diminuem em numero e perfeição desde 

esta epocha”344. 

 

 Assim, assume que os organismos “se desenvolvem, não 

successiva, mas parallelamente; e não é segundo o grau de perfeição 

que os animaes se succederam”345. De facto, a história natural revela-

nos que o aparecimento de seres progressivamente mais complexos 

terá sido faseado, de acordo com a ordem geral apresentada pelo autor. 

 O estudo do registo fóssil vegetal permite a Júlio Henriques 

concluir que estes seres surgiram simultaneamente aos animais e que 

alguns géneros são característicos de determinadas épocas346: 

 

                                                 
343 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 37. 

344 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 38.
 

345 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 38. 

346 Na verdade, os primeiros animais marinhos surgiram talvez há cerca de 550 milhões de anos, enquanto 

que a colonização do meio terrestre pelas plantas terá ocorrido cerca de cem milhões de anos depois. 
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 “Ainda aqui parece haver desenvolvimento progressivo: observam-se egualmente certos 

generos crescendo e outros decrescendo em numero, caracterisando algumas epochas 

especiaes. [...] Muitos grupos vegetaes, bem como muitas especies, augmentando em numero 

até certa epocha, decresceram successivamente, chegando só alguns até hoje”347.  

 

 A partir da análise das diversas investigações de Alcide d’Orbigny 

(1802-1857), Gérard Deshayes (1795-1875), Moritz Hörnes (1815-

1868) e Thomas Davidson (1817-1885), o botânico pôde afirmar que 

existem formas vivas que se têm mantido imutáveis desde o seu 

aparecimento - apesar das modificações sofridas pela superfície 

terrestre - e outras ter-se-ão alterado a par destes fenómenos. A 

primeira afirmação tem fundamento, pelo facto de existirem na 

actualidade espécies que se mantêm idênticas desde o seu surgimento, 

são os fósseis vivos. Depois de fazer referência às ideias de Godron348 e 

de Adolphe-Théodore Brongniart (1801-1876), conclui:  

 

 “ [...] assim se conhecerá, não só que muitas espécies não tiveram uma existencia tão 

limitada, como se julgava, mas que no mundo antigo, como no actual, as influencias dos meios 

e outras circumstancias modificavam as especies profundamente. São ainda poucos os factos, já 

porem suficientes para se conhecer que o que hoje succede, succedeu noutros tempos”349. 

  

 Esta última afirmação é uma notória alusão à teoria 

uniformitarista de James Hutton (e defendida por Lyell), muito debatida 

naquela época em Coimbra350. 

                                                 
347 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 39-40. 

348 Com vista a transpor estes factos para o reino vegetal, o autor cita Godron (Étude sur l’espèce, p. 

323): “As similhanças das formas dos antigos vegetaes com os que vemos florir e fructificar é tanto mais 

notavel, quanto mais modernas são as camadas terciarias em que se encontram”. 

349 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 43. 

350 Em 5 de Julho de 1868, o Dr. Adriano de Paiva Faria Leite Brandão defendeu, no Acto de Conclusões 

Magnas da Faculdade de Filosofia, o seguinte argumento para a Dissertação Inaugural: As causas actuaes 

explicam as differentes epochas geologicas?. 
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 Na Segunda Parte, é fomentada a discussão em torno das 

diversas definições do conceito de espécie introduzidas pelos mais 

conceituados naturalistas dos séculos XVII, XVIII e XIX. 

 O primeiro capítulo é reservado à análise da questão da 

imutabilidade das espécies e à apresentação dos seus partidários. O 

autor começa por expor as ideias de Lineu e Buffon, os quais 

defenderam, numa primeira fase, a fixidez das espécies351 e, 

posteriormente, admitiram a modificação dos seres vivos ao longo do 

tempo: 

 

 “Assim Lineu reconhece a grande difficuldade na determinação da especie e reconhece a 

natureza variavel dos seres, elimina de todas as suas obras o que tinha escripto sobre a 

immutabilidade, e nas Amaenitates academicae diz que as especies do mesmo genero poderiam 

ter formado no principio uma só especie [...] que se multiplicariam por gerações hybridas”352. 

 

 “Num artigo sobre a degeneração dos animaes Buffon chega a admittir alguns typos, 

donde tenham sido originadas todas as outras especies em virtude da temperatura, do clima, da 

qualidade da nutrição e (para os animaes domesticos) dos males da escravatura”353. 

 

 Cuvier e seus seguidores foram partidários das ideias iniciais de 

Lineu. Neste sentido, Júlio Henriques faz uma apreciação global da sua 

opinião sobre o assunto: 

 

 “Não só a falta de fosseis, que mostrem a passagem de umas especies para outras, faz 

com que Cuvier as considere como constantes; mas tambem a observação dos factos actuaes 

leva-o a isso. [...] Para Cuvier a acção do tempo não produz effeitos mais consideraveis que o 

                                                 
351 A este respeito, o autor cita Lineu (Philosophie botanique, 1787, p. 99, 101): “ [...] o que hoje 

encontramos é o que da primeira vez foi creado [...] As leis immutaveis da geração fazem com que a 

descendencia das primeiras especies, a estas sejam sempre similhantes”. Na mesma ordem de ideias, cita 

Buffon (Histoire Naturelle, 1756, tomo VI, p. 55), que se refere ao papel da Natureza neste processo: “ [...] 

suas leis simples mas immutaveis, imprimindo em cada especie caracteres proprios, inalteraveis”. 

352 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 49. 

353 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 49. 
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clima e a domesticidade [...] As mumias e desenhos encontrados no Egypto mostram 

representantes das especies, que ainda hoje alli vivem”354. 

 

 O botânico explica, ainda, a teoria de Cuvier sobre o surgimento 

dos seres vivos e a sua história no planeta: 

 

 “Ainda entre elle e Lineu ha perfeita concordancia em relação á epocha do 

apparecimento dos seres. Foram todos creados de uma vez, e não successivamente. Se numa 

parte da terra os habitantes são destruidos por uma causa qualquer, os que vivem noutros 

logares emigrando vêm povoar de novo as partes, onde a vida tinha sido destruída. É assim que 

se pode explicar a differença das faunas nas diversas camadas terrestres”355. 

 

 De entre os seus contemporâneos que o apoiaram contam-se 

André-Marie-Constant Duméril (1774-1860), Strauss, Blainville, 

Maupied e Jussieu, para além de Godron356, Flourens357 e Michel Eugène 

Chevreul (1786-1889). 

 No segundo capítulo é apresentado um conjunto de noções que 

suportam a teoria da variabilidade dos organismos vivos, apoiadas por 

Lamarck, Saint-Hilaire, Darwin, Lyell, Hooker e De Candolle, entre 

outros. Segundo Júlio Henriques, Henri Kielmayer (1765-1844), 

defensor das ideias transformistas, “ [...] considerava os diversos seres 

como estados de transição. [...] Cada ser, antes de chegar ao seu 

perfeito desenvolvimento, corria todos os graus da escala animal. O 

                                                 
354 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 50-51. 

355 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 51-52. 

356 A este respeito, o autor cita Godron (De l’Espèce, tomo I, p. 334): “ [...] as especies não variaram 

durante as epochas geologicas, mais do que durante o periodo do homem... conservaram, pelo contrario, 

sua estabilidade até que novas condições tornassem sua existencia impossivel; quando isto succedeu, 

morreram, mas não se modificaram”. 

357 A este respeito, o autor cita Flourens (Histoire des travaux et des idées de Buffon, 2ª ed., p. 101): “ 

[...] a historia natural não possue facto mais bem demonstrado que o da fixidez da especie; e nenhum mais 

bello para quem sabe conhecer-lhe a belleza”.  
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homem portanto nas suas diversas epochas embrionarias era radiado, 

mollusco e annelado, antes de ser vertebrado”358. 

 Em seguida, Júlio Henriques faz uma breve exposição sobre a vida 

e a obra principal de Lamarck, dando destaque à sua teoria da 

transformação dos seres vivos por influência do meio ambiente, onde 

intervêm os hábitos do próprio ser vivo e a sua capacidade de transmitir 

à descendência novos caracteres359. Depois de citar algumas passagens 

da obra Filosofia Zoológica, ilustrativas da sua teoria360, o autor tece 

conclusões: 

 

 “É assim que as aves ribeirinhas, para entrar na agua, chegaram a ter pernas altas; o 

tigre e o leão, as garras com que seguram a presa; e a gazella, os membros delicados e o corpo 

leve para lhes fugir”361. 

 

 “Nasceram e nascem pois os corpos por geração espontanea, aperfeiçoam-se pelas 

circumstancias e acção dos meios, obrando por longo espaço de tempo”362.  

 

 Posteriormente, o autor dedica-se a comparar estas ideias com 

aquelas de Étienne e Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), ambos 

partidários da teoria transformista. Assim, afirma que: 

 

 “Se os seres actuaes não têm mudado, é porque as condições têm sido sempre as 

mesmas: nas epochas geologicas porem, tendo os meios soffrido consideraveis alterações, 

tendo até a composição da atmosfera variado muito, os seres não podiam ficar inalteraveis. As 

formas modificaram-se e é por isso que Geoffroy Saint-Hilaire363 diz com certa reserva que os 

                                                 
358 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 53-54. 

359 Para rever este assunto, consultar Capítulo 1.2. A concepção transformista de Lamarck. 

360 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 56-57. 

361 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 57. 

362 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 57. 

363 Trata-se de Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, pai de Isidore. 
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seres hoje provêm por meio de uma série de gerações e sem interrupção dos animaes extinctos 

do mundo diluviano”364. 

 

 Em tom conclusivo, declara: “O que Lamarck attribue aos habitos, 

ás acções, Estevão Geoffroy Saint-Hilaire attribue-o á influencia dos 

meios ambientes. Para ambos o tempo é um grande elemento. É só 

passadas epochas immensas que os effeitos se fazem sentir. A variação 

não é obra de um dia”365. Relativamente à teoria da variabilidade 

limitada366 da autoria de Isidore Saint-Hilaire, o botânico atesta que “as 

espécies podem provir de espécies análogas, e os seres que hoje 

povoam a superfície da Terra devem considerar-se como representantes 

dos que viveram nas épocas passadas”367. 

 No final deste capítulo, Júlio Henriques começa por apresentar a 

concepção evolucionista de Darwin, baseada na ideia de descendência 

comum a partir de formas existentes no passado368. Apoiando-se no 

conceito de selecção artificial369, explica a teoria da selecção natural370:  

 

                                                 
364 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 58-59. 

365 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 59. 

366 A este respeito, o autor cita Isidore Saint-Hilaire (Leçons de zoologie générale, p. 69): “As especies 

animaes são variaveis em virtude da acção das circumstancias exteriores; as variações que soffrem são de 

maior importancia que os caracteres zoologicos actualmente recebidos para distinguir duas especies do 

mesmo genero, dois generos da mesma familia. Taes são os limites que a observação e a experiência 

confirma”. 

367 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 62. 

368 A este respeito, o autor cita Darwin (De l’Origine des Espèces, p. 669): “ [...] todo o reino animal 

descende de quatro ou cinco typos, e o reino vegetal de um numero egual ou menor. A analogia levar-me-

hia mesmo mais longe, isto é, far-me-hia crer que todos os animaes e plantas descendem de um só 

prototypo”. 

369 Processo de selecção de indivíduos com características desejáveis utilizando-os em cruzamentos 

previamente planeados. As plantas e os animais assim obtidos, ao fim de algumas gerações, são 

substancialmente diferentes dos seus ancestrais. 

370 Para rever este assunto, consultar Capítulo 1.3.2.1. A Origem das Espécies (1859). 
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 “A selecção natural, impedida por muitas circumstancias, não poderia produzir effeitos 

sensiveis, se não fosse poderosamente auxiliada por uma das leis mais geraes da vida organica. 

Sabe-se com que rapidez cada especie se multiplicaria, se podesse desenvolver-se 

independentemente das outras. Em pouco tempo toda a superficie da terra seria para ella 

limitado espaço. Procurando todas porem desenvolver-se, para conseguir meios de existencia, 

disputam entre si o terreno e o alimento”371.  

 

 Este mecanismo é auxiliado pela competição entre as espécies, a 

“concorrência vital”372 e os seus resultados dependem das 

características dos indivíduos, das suas relações e do clima. Neste 

contexto, aplica a teoria darwiniana ao esquema da Árvore da Vida 

contido na obra A Origem das Espécies373. 

 Apesar de citar o naturalista inglês logo na página 15 do seu 

trabalho, só na página 38 ficamos a saber que Júlio Henriques consultou 

uma tradução francesa d’A Origem374. Tudo indica que se trate da 

primeira tradução daquela obra nesta língua, sob o título De l'Origine 

des espèces par sélection naturelle ou des lois de transformation des 

êtres organisés (1862), da autoria de Clémence Royer (1830-1902)375. 

Este assunto será debatido, neste trabalho, em circunstância mais 

oportuna. 

 Por fim, e após apresentar as ideias de Naudin376, o autor declara 

que “a variabilidade não é qualidade inerente ao organismo; não está 

                                                 
371 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 65. 

372 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 65. 

373 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 66-67. 

374 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 38. 

375 Nascida em Nantes, esta autodidacta dedicou-se ao estudo da Filosofia nas Ciências da Vida, ao ponto 

de, arriscadamente, traduzir e criticar uma obra como A Origem das Espécies, de Darwin. 

376 A este respeito, o autor cita Naudin (Compte rendus de l’Académie des Sciences, 1858, p. 343): “as 

especies de um mesmo genero ou de uma mesma familia são formas derivadas em que um typo primordial 

se dividiu successivamente no correr das edades. Esta concepção das relações das especies exclue toda a 

ideia de serie, mas seria perfeitamente representada por uma arvore, verdadeiramente genealogica, cujos 



 148 

este sujeito á lei do desenvolvimento progressivo, muitas vezes pode 

até haver reversão de caracteres. Differem neste ponto 

consideravelmente as ideias de Darwin das que seguia o auctor da 

Phylosophia zoologica”377.  

 Na Terceira Parte, o autor recorda as temáticas debatidas 

anteriormente e explica as suas conclusões. No primeiro capítulo, expõe 

as diversas opiniões relativas ao conceito de espécie378: 

 

 “ [...] de todas podemos deduzir que os caracteres da especie são para alguns a 

similhança; para outros a fecundidade; e para muitos, ambos aquelles caracteres; e para quasi 

todos, além d’estes, a communidade de origem”379. 

 

 Além disso, o autor afirma que, para definir a espécie “deve pois 

qualquer caracter ser não só geral aos individuos, que formam qualquer 

grupo, mas além d’isso ser privativo d’elles. A observação mostra que 

em taes circumstancias não está a fecundidade”380. Entretanto, avalia o 

valor das experiências de cruzamento entre indivíduos de espécies 

diferentes efectuadas por Buffon, Flourens e Naudin, para a produção 

de híbridos, fecundos e estéreis381. 

                                                                                                                                                    
braços e ramos representariam a imagem das evoluções successivas do reino vegetal, evoluções, cujos 

resultados são as especies actuaes e suas variedades”. O naturalista francês antecipou-se em um ano a 

Darwin, na utilização da árvore genealógica para explicar a relação entre os seres vivos e na introdução do 

termo evolução para ilustrar este fenómeno. 

377 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 68. 

378 O autor apresenta as definições de espécie da autoria de Buffon, Flourens, Lineu, Jussieu, Illiger, 

Blumenbach, Maupied, Lamarck, Isidore Saint-Hilaire, Chevreul, Daubenton e Darwin. Vide: Júlio Augusto 

Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões Magnas, Coimbra, Imprensa 

da Universidade, 1865, pp. 71-73. 

379 Vide : Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 73. 

380 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 75. 

381 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 75-77. 
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 Seguidamente, assevera que “a determinação das especies só 

pode ser fundada nos caracteres de similhança, pois que só assim será 

possivel a formação de grupos verdadeiramente naturaes. É esta a 

regra para a formação de todas as divisões taxonómicas, porque estas 

se devem fundar única e exclusivamente na organização dos seres”382. 

Entretanto, promove o debate em torno do conceito de espécie, raça e 

variedade, exemplificando com o caso do chacal e do carvalho. 

 Neste contexto, atribui elevada importância ao estudo dos fósseis, 

para a reconstituição da estrutura dos seres: 

 

 “O caracter deduzido da similhança e organização é ainda pela sua generalidade muito 

mais util. Os restos dos seres organisados, que viveram nas epochas passadas, não poderiam 

ser reconhecidos e classificados, se a regra fundamental para a determinação especifica 

consistisse na fecundidade”383. 

 

 Esta ideia assenta exclusivamente num critério morfológico, o que 

pode levar a interpretações diversas: há seres com grandes 

semelhanças a pertencerem a espécies diferentes e outros organismos 

com diferenças morfológicas consideráveis a pertencerem à mesma 

espécie. Apesar do autor defender esta posição, em finais do século XIX 

e no século XX, o conceito de espécie toma outro significado. Em 1942, 

Ernest Mayr apresenta um novo conceito de espécie, já imbuído de 

conhecimentos de genética das populações. Assim, define espécie como 

uma população ou conjunto de populações naturais, cujos indivíduos 

têm a capacidade de se cruzar entre si, originando descendentes férteis 

e estando isolados reprodutivamente de outros grupos da mesma 

natureza (isto é, não se cruzam entre si). 

                                                 
382 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 77.
 

383 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 79. 
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 Com o objectivo de responder à questão “as especies são fixas ou 

mutaveis?”384, o autor afirma que “são mutaveis, como tudo, que se 

encontra no mundo [...] É convicção nossa, é o que a natureza nos 

mostra, e o que a razão nos indica”385. Os dados fornecidos pela 

comparação dos organismos permitem-lhe considerar que “a 

variabilidade é a regra e a fixidez a excepção. A razão, vendo a 

extensão d’essa variabilidade, comparando os organismos e 

consultando as paginas da historia da terra, obriga-nos a rejeitar como 

insustentavel a hypothese da permanencia das especies”386.   

 Assim, relembra o paralelismo existente entre a selecção natural e 

a selecção artificial: 

 

 [O Homem] “conhecendo a acção dos meios e as leis da reproducção, activa a acção 

natural e consegue em curto espaço o que a natureza só faz em milhares de anos [...] A 

ignorancia em que se está relativamente à origem de muitas das raças domesticas, prova 

evidentemente quanto podem mudar as qualidades dos animaes, pois que tão profundas foram 

as modificações, que é hoje impossivel reconhecer o typo originario”387. 

 

 Seguidamente, e com base na teoria do Uniformitarismo, o autor 

dá exemplos de questões às quais os defensores da imutabilidade das 

espécies não têm capacidade de responder: 

 

 “Se tudo porem foi creado no principio das cousas, porque não se encontram muitas 

especies eguaes às de hoje? Como admitir que as condições physicas da terra fossem sempre 

eguaes ás actuaes? Qual a razão da extincção de especies e da grande differença entre as 

                                                 
384 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 80. 

385 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 80. 

386 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 81. 

387 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 82-83. 
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faunas e floras das diversas epochas geologicas? Não ha um só partidario da permanecia das 

especies que responda”388. 

 

 Por outro lado, Júlio Henriques aponta críticas pertinentes à teoria 

das emigrações sugerida por Cuvier e à teoria das criações sucessivas: 

 

 “ Cuvier suppõe emigrações [...] Para invalidar esta ideia basta notar que em muitos 

logares ha estreita analogia entre a fauna fossil e a viva, sendo mais simples a primeira. Para 

ser verdadeiro o principio deviam as condições physicas da terra ter sido sempre identicas, e 

nenhum geologo hoje quererá admittir tal”389. 

 

 “As creações successivas não são possiveis. Como explicar com tal hypothese a 

passagem de especies de um terreno para os outros e o conservarem-se algumas até hoje, 

como acontece com o genero Ligula, que viveu já na epocha siluriana? Como admittir creação 

nova só para fazer, não organismos distintos, mas leves modificações nos já existentes?390 [...] 

Alem de tudo as provas das creações diversas vão-se perdendo, e todos os dias novos 

documentos nos mostram os erros da sciencia”391. 

 

 Nesta ordem de ideias, acredita que os quatro grupos de animais 

tenham sido criados em simultâneo e considera que as espécies actuais 

podem ter derivado das espécies primitivas, em parte, devido às 

modificações sofridas pelas condições físicas do planeta. 

 Posteriormente, aponta como dado contra a hipótese da 

transformação a seguinte ideia: “ninguém hoje viu formar uma só 

especie, e que não apparecem entre os fosseis as variedades, que 

indicam a transição, e que, sendo as mudanças physicas muitas vezes 
                                                 
388 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 85-86.
 

389 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 86. 

390 A este respeito, o autor cita Flourens (Ontologie naturelle ou études philosophiques des êtres, p. 322): 

“Seria necessario, que para tão leves modificações, o architecto supremo se occupasse duas vezes, uma 

para o elephante fossil, outra para o elephante das Indias?”. Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são 

Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 

87. 

391 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 86-87.
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rapidas, não podia haver tempo para que as especies se 

modifficassem”392. Contudo, reconhece a importância dos dados da 

Paleontologia para a sustentação desta hipótese, apesar da escassez de 

formas de transição encontradas e que podem esclarecer algumas 

dúvidas acerca do processo de modificação dos seres vivos: 

 

 “Sabe-se que é limitada a parte da crusta terrestre, que tem sido examinada, e que são 

grandes as difficuldades na determinação das especies [...] Se hoje a determinação das 

especies vivas offerece tantas difficuldades, o que diremos das especies fosseis? Não deve pois 

causar admiração a falta de formas de transição. Uma outra causa podia concorrer para este fim 

– a rapida transformação que se pode dar em alguns animaes [...] o homem deixou provas da 

sua antiguidade, sendo hoje evidente que sua apparição não foi na epocha actual”393. 

  

 O autor finaliza este capítulo com um resumo das suas conclusões 

principais: 

  

 “Se pois as especies são mudaveis, se os caracteres deduzidos das funcções de 

reproducção não têm o valor que se lhes attribuia, só a similhança de organização pode dar-nos 

elementos para a determinação daquelles grupos, base das classificações, grupos naturaes, 

descendendo uns dos outros, e portanto ligados intimamente entre si. É pois a definição de 

especie, dada por Daubenton, a que deve adoptar-se. A classificação, quando a sciencia tiver 

progredido sufficientemente, será a arvore genealogica dos seres, e o espirito do homem 

satisfazer-se-ha em conhecer a omnipotencia da natureza, que dispondo de meios tão simples 

pôde conseguir tão grandes resultados, e constituir tão grande harmonia na terra e no 

universo”394. 

  

 O segundo capítulo inicia-se com a exposição de algumas 

fragilidades da teoria do desenvolvimento progressivo de Lamarck. O 

botânico começa por afirmar que “desde a aurora da vida até hoje nem 

                                                 
392 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 88. 

393 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 89-90. A última afirmação vai ser discutida no 

terceiro capítulo da Terceira Parte e na obra Antiguidade do Homem (1866). 

394 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 91-92. 
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sempre os animaes menos perfeitos precederam os mais perfeitos, e 

muitas vezes não só o numero de especies melhor organisadas diminue, 

mas até outras de ordem inferior as substituem”395 e sublinha que “os 

habitos fazem muito, mas não tanto quanto Lamarck queria”396. 

 Após discutir algumas das ideias defendidas por Albrecht von 

Kœlliker (1817-1905), Étienne e Isidore Saint-Hilaire e Lineu, Júlio 

Henriques dedica-se a analisar os pressupostos apresentados por 

Darwin. Por um lado, assume acreditar na influência do meio sobre os 

órgãos dos seres vivos e por outro, alerta que “não é porem esta a 

parte essencial da theoria: a selecção natural e a concorrencia vital é 

que, segundo Darwin, tudo tem produzido e produzirá ainda”397.  

 Neste contexto, coloca a seguinte questão: “Ora, se na natureza 

vemos os organismos variar e accomodarem-se às circumstancias, 

porque não havemos de admittir que as novas qualidades uteis se 

transmittam por geração, e que, passadas gerações, as propriedades 

sejam diversas?”398, concluindo que “É nisto que consiste a selecção 

natural, contra a qual obram principalmente os cruzamentos entre os 

individuos modificados e as espécies de que derivam, sendo assim 

excessivamente demorada em geral esta acção natural”399.  

 Para Júlio Henriques, as modificações ligeiras que surgem nos 

seres vivos ao longo das gerações podem favorecer a acção da 

Natureza, se se verificar serem úteis aos indivíduos em questão: 

 

                                                 
395 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 93. 

396 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 94.
 

397 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 95. 

398 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 96.
 

399 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 96. 
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 “ [...] a selecção natural significava unicamente a conservação das variações 

accidentalmente produzidas, quando são vantajosas aos indivíduos nas condições em que se 

acharem”400. 

 

 Relativamente à “concorrência vital”, admite que “não se pode 

desconhecer a lucta constante, travada entre os seres vivos, para a 

consecução dos meios de existencia, e a dependencia em que todos 

estão uns dos outros”401 e acrescenta que “o combate pela vida deve 

ser tanto mais energico, quanto mais similhantes são os seres, porque 

mais similhantes são também as condições de vida”402.  

 O autor conclui esta ideia, referindo que “procurando os meios de 

existência, os mais fortes, adequados às condições das localidades, 

destruindo os menos perfeitos, conseguem viver matando”403. De 

seguida, explica a origem dos órgãos rudimentares à luz da teoria de 

Darwin. Posteriormente, justifica a sua crença na “hipótese da 

descendência modificada”404:  

 

 “A mesma hypothese nos explica a grande analogia da fauna e flora terciaria com os 

animaes e vegetaes que existem nas mesmas localidades: assim os marsupiaes da Australia são 

os descendentes modificados dos que alli viveram na epocha geologica passada”405. 

 

 Neste sentido, admite concordar com Darwin acerca da existência 

de mais do que uma forma viva original: 

                                                 
400 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 96. 

401 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 97. 

402 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 97. 

403 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 98. 

404 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 101. 

405 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 101. 
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 “Sem nos occuparmos da origem da vida, podemos crer que ou a mão de Deus ou a 

geração espontânea devia produzir organisações adequadas ás condições physicas, de que a 

vida depende intimamente. Como estas de certo não eram as mesmas em toda a parte, 

diversos deviam ser entre si os primeiros seres, de que os actuaes são representantes”406. 

  

 O terceiro capítulo é dedicado à aplicação da teoria da selecção 

natural à espécie humana. Desta forma, Júlio Henriques antecipa-se em 

seis anos a Charles Darwin, no que diz respeito à sugestão de que a 

nossa espécie descendeu de um antepassado símio407. 

 O autor começa por alertar para as semelhanças estruturais e 

anatómicas entre humanos e macacos408, declarando ainda que a 

história do Homem revela que “os restos da sua industria, as suas 

armas e o craneos [...] provam que foi no principio da epocha geologica 

actual muito inferior ao que hoje é, ou pelo menos comparavel aos 

povos miseraveis que povoam a Australia”409.  

 Acredita que homens como Newton, Kepler, Galileu, Laplace e 

Watt, entre outros, devido às suas capacidades intelectuais, mostram 

que o Homem foi criado à imagem e semelhança de Deus; no entanto, 

sublinha que há muitas raças que “estão longe de occupar tão distinto 

logar”410 e exemplifica: “que o digam os companheiros de Cook; que o 

digam os costumes barbaros, perfeitamente bestiaes das tribos 

selvagens da Australia e da Africa”411.  

                                                 
406 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 101-102. 

407 Como já foi referido anteriormente, a publicação da obra do naturalista inglês intitulada The descent of 

man and selection in relation to sex data de 1871.
 

408 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 103-105. 

409 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 105. 

410 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 106.
 

411 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 106. 
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 De seguida, o botânico faz a comparação entre as capacidades 

intelectuais do homem de raça negra e do macaco, afirmando que 

“como nos macacos a intelligencia do negro manifesta-se só nas 

primeiras edades, começando a enfraquecer com o desenvolvimento 

natural, e ficando estacionaria desde certa edade” 412; salienta ainda 

que “nuns e noutros a relação da massa cerebral com o corpo é menor 

do que a que se dá na raça branca”413. 

 Em tom conclusivo, o autor atribui ao mecanismo da selecção 

natural o aperfeiçoamento das raças: 

 

 “Hoje a raça branca domina, por assim dizer, o mundo inteiro. As tribus selvagens da 

Africa e da America vivem retiradas e em pequeno numero no interior, e na Oceania os 

indigenas, fugitivos e raros, vivem vida pouco mais feliz do que muitos animaes”414. 

 

 Neste contexto, Júlio Henriques salienta, de novo, a aplicação da 

teoria de Darwin à espécie humana, apesar de admitir que “a muitos 

desagradará a ideia de que o homem é um macaco aperfeiçoado”415. A 

propósito da teoria “cujas consequencias são em geral a consecução de 

um maior grau de perfeição”416, termina, com um apelo: “O mundo 

marcha: deixemo-nos ser levados nesse movimento de progresso”417. 

 

 

 
                                                 
412 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 106-107. 

413 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 107.
 

414 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 107. 

415 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 107. 

416 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 107. 

417 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 107.
 



 157 

   3.2.5.2. Dissertação de Concurso para a 

Faculdade de Filosofia – Antiguidade do Homem (1866) 

 

 Esta obra é formada por três capítulos, ao longo dos quais Júlio 

Henriques descreve as conclusões de diversos autores baseadas na 

análise de documentos demonstrativos da presença do Homem no 

planeta, ao mesmo tempo que discute o valor da contribuição dessas 

investigações para o conhecimento, não só da fisionomia do Homem 

primitivo, mas também de aspectos do seu quotidiano. 

 No primeiro capítulo, o autor enuncia alguns locais do Globo que 

constituíram objecto de estudo para geólogos e arqueólogos, nos quais 

foram encontrados vestígios da presença e actividade do Homem. Na 

costa oriental da Dinamarca foram localizados instrumentos de pedra e 

também aglomerados de conchas – designados por “Kjoekkenmödings” 

– pertencentes a moluscos semelhantes àqueles que povoam os mares 

Báltico e do Norte, bem como ossos de lobo, lince, raposa, gamo e 

cabra brava, entre outros, a maioria fracturados, julga-se, com o 

objectivo de lhes ser extraída a medula418. 

 Charles Lyell descobriu, em Saint-Acheul, um instrumento de sílex 

junto a um molar de Elephas primigenius; em Saint-Roch, num terreno 

idêntico, Garnier encontrou um molar de Elephas antiquus. Em 

Montiers, foram recolhidos inúmeros utensílios de pedra em terrenos 

que, na opinião de Lyell e Joseph Prestwich (1812-1896), são da 

mesma idade daqueles de Saint-Roch. Foram identificados molares e 

ossos destes dois mamíferos em Clichy, por Édouard Lartet (1801-

1871), em Précy, por Achille Peigné-Delacourt (1797-1881) e também 

em Chauny419. 

                                                 
418 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 6. 

419 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 11.
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 Foram encontrados instrumentos de sílex por Jean-Paul Rigollot 

(1810-1873), na localidade francesa de Amiens e também em 

Inglaterra, por William Whitaker (1836-1925), no vale de Darent e por 

Sir John Evans (1823-1908), em Swalecliff. O autor refere que, em 

Portugal, os indícios da presença humana em épocas passadas são 

escassos, destacando as descobertas feitas no cabeço de Arruda, no 

vale de Muge, onde terão sido localizadas ossadas humanas de 

diferentes idades, assim como instrumentos de pedra e osso420. 

 No lago de Meilen, na Suíça, foram descobertas estacas sobre as 

quais poderiam ter sido edificadas habitações primitivas. Nesta zona 

foram também encontradas porções de madeira queimada, louça muito 

rudimentar, instrumentos de pedra e de bronze, bem como ossos de 

animais domésticos e um crânio humano. Na Irlanda foram estudadas 

construções do mesmo tipo421. 

 Existem, no vale do Mississipi e em Ohio, jazigos e muralhas 

construídos em material argiloso, contendo “armas de pedra, louças, 

ornatos e ossadas humanas”422. Segundo Dowler, estas ossadas teriam 

cinquenta mil anos de idade. O autor acrescenta que construções 

semelhantes foram encontradas na província de Santos, no Brasil. 

 No seu trabalho de pesquisa é dada especial atenção a um 

conjunto de descobertas feitas a elevadas profundidades e em diversos 

locais da Europa, de África e dos Estados Unidos: é inicialmente feita 

referência a um instrumento de pedra encontrado no interior de um 

tronco de Pinus silvestris, contido numa das camadas mais antigas de 

uma turfeira na Dinamarca e posteriormente o autor afirma que em 

Glasgow foram encontrados, a alguns metros de profundidade, barcos 

                                                 
420 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 12. 

421 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, pp. 6-7. 

422 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 7.
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muito simples, feitos de troncos de árvore423. Em Abbeville, Jacques 

Boucher de Perthes (1788-1868) encontrou, a profundidades entre os 

seis e os nove metros, diversos artefactos de sílex424. 

 Sondagens feitas por Louis Linant de Bellefonds (1799-1883) – ou 

como é denominado pelo autor, Linant-Bey – no vale do Nilo permitiram 

a descoberta de um tijolo a vinte e dois metros de profundidade e a 

duzentos metros de distância do rio, o qual, segundo Rosiére teria trinta 

mil anos de idade. 

 Nos Estados Unidos, diversas pesquisas no delta do Mississipi 

terão tido resultados análogos aos do delta do Nilo; nas imediações de 

Nova Orleães foram encontrados, a cinco metros de profundidade, 

madeira carbonizada e um esqueleto humano e por último, o autor 

nomeia o conde de Portalis, que terá encontrado ossos humanos nos 

recifes de corais da Flórida425. Segundo os cálculos de Alexandre 

Agassiz (1855-1910) para o crescimento destes recifes, estas ossadas 

teriam dez mil anos de idade. 

 Desde que Paul Tournal (1805-1872) e Henri Filhol (1843-1902), 

em 1828, se constituíram pioneiros na exploração de grutas do sul de 

França, foram recolhidos, por inúmeros investigadores e em diversos 

locais, instrumentos de sílex, ossos humanos e de animais domésticos e 

foram estudadas pinturas rupestres. Em 1832, Philippe-Charles 

Schmerling (1790-1836) encontrou, na gruta de Engis (Bélgica), dois 

crânios humanos, um dente de mamute e ossos de rinoceronte426. 

 Em 1856, Lyell e Johann Carl Fulhrott (1803-1877) encontraram 

um crânio e parte de um esqueleto humano na caverna do Neandertal, 
                                                 
423 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 7.
 

424 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 10. 

425 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 7.
 

426 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 8. 
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perto de Dusseldorf, bem como um dente de urso. Dois anos depois, 

Hugh Falconer (1808-1865), Prestwich e William Pengelly (1812-1894) 

fizeram pesquisas na gruta de Brixham, no Devonshire e encontraram 

instrumentos de pedra juntamente com ossos de urso, de mamute, de 

Rhinoceros tichorhinus, de Hyœna spelœa e outros animais427. Em 

1863, Lartet e Henry Christy (1810-1865) exploraram a gruta de 

Eyzies, no Périgord e recolheram artefactos de pedra, de ossos e de 

armação de rena, assim como uma vértebra deste animal atravessada 

por um instrumento de sílex428. 

 Lartet sugeriu que a gruta de Aurignac seria uma sepultura, 

recoberta por uma laje, onde estariam colocadas as ossadas humanas 

anteriormente descobertas no local pelo canteiro Bonnemaison e 

enviadas para o cemitério público pelo presidente da câmara local. 

Escavações posteriores deram a conhecer a presença de ossos de Felis 

splaeus, de urso, de Sus scrofa e de outros animais. Nas imediações da 

gruta foram encontrados ossos quebrados, utensílios de pedra, de osso 

e de armação de rena, porções de carvão e cinzas e pedras com sinais 

de terem sofrido a acção do fogo429. 

 Boucher de Perthes fez descobertas significativas neste local: em 

Março de 1863 encontrou uma maxila humana e em 24 de Abril, parte 

de um sacrum humano. Alguns dias depois, encontrou fragmentos de 

crânios, porções de tíbia e de fémur humanos e uma maxila semelhante 

à primeira. Em Junho, recolheu um ilium e parte de um crânio430. As 

                                                 
427 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 9.
 

428 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 8. 

429 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, pp. 9-10. 

430 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 11. 
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pesquisas feitas nas grutas da Sicília pelo Barão de Anca431 conduziram-

no a resultados análogos. 

 No segundo capítulo, Júlio Henriques faz uma análise dos factos 

apresentados e do seu valor para o conhecimento da história do 

Homem, a qual, segundo os arqueólogos da época, estaria dividida em 

três períodos distintos: a Idade da Pedra, do Bronze e do Ferro432. 

Começa por dar destaque à importância dos cálculos efectuados por 

Charles Adolphe Morlot (1820-1867) para a atribuição de uma idade 

relativa a cada um deles, baseados no estudo de um corte transversal 

do cone de dejecção de Tinière, na Suíça. Assim, a Idade da Pedra teria 

entre cinco a sete mil anos, a Idade do Bronze teria entre três a quatro 

mil anos e a Idade do Ferro teria entre mil e seiscentos a mil e 

oitocentos anos433. Neste sentido, o autor explica as evidências que 

incluem as camadas inferiores das turfeiras da Dinamarca e parte das 

construções dos lagos da Suíça na Idade da Pedra434. 

 Baseado nestes dados e nas suas próprias conclusões, admite que 

“o homem não viveu só desde que começaram a formar-se os terrenos 

da epocha actual: viveu no periodo quaternario; foi contemporâneo do 

terrivel urso das cavernas, do collossal mammouth”435. Apesar da tabela 

crono-estratigráfica ter sido reformulada em 2004, com a abolição dos 

antigos períodos Terciário e Quaternário da Era Cenozóica e a 

redistribuição das suas épocas entre os novos períodos Paleogénico e 

                                                 
431 Trata-se de Francesco Anca, naturalista siciliano e correspondente de Darwin. 

432 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 13.
 

433 É de referir que estes dados não estão de acordo com a cronologia actualmente definida para os 

períodos arqueológicos: a Idade da Pedra, que engloba os períodos Paleolítico e Neolítico, de 36000 a 4500 

a.C., a Idade do Bronze, de 1800 a 900 a.C. e a Idade do Ferro, de 750 a 150 a.C. A validade dos critérios 

para a datação dos terrenos dinamarqueses e das construções da Suíça permanece por verificar, pela 

escassez da informação apresentada pelo autor. 

434 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 15. 

435 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 17.
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Neogénico, manteremos a nomenclatura utilizada pelo autor. Assim, 

considera-se que o período Quaternário teve início há cerca de um 

milhão e oitocentos mil anos, com a descoberta de fósseis de 

hominídeos mais evoluídos, como o Homo erectus. No entanto, os 

fósseis mais antigos pertencentes à linhagem dos humanos têm cerca 

de quatro milhões de anos. 

 Júlio Henriques admite discordar dos pressupostos defendidos por 

Cuvier, que negava a existência do Homem nos terrenos quaternários: 

segundo o investigador francês, a coexistência, em determinados locais, 

de restos humanos com animais daquela época era justificada com a 

acção da água, que poderia provocar a amálgama, numa dada área, de 

rochas de idades diferentes contendo objectos de idades também 

diferentes. 

 Após exemplificar situações que contrariam as ideias de Cuvier, 

como as descobertas feitas na gruta de Aurignac, nos terrenos de 

Abbeville, nos depósitos de Saint-Acheul, no vale de Ouse e em Hoxne, 

na Inglaterra436, o autor reafirma que “viveu pois o homem no periodo 

quaternario com todos os mamíferos que caracterisam esta epocha”437. 

Acrescenta que o urso das cavernas, cujos vestígios remontam ao 

período terciário, terá assistido a modificações dos continentes que têm 

vindo a provocar o desaparecimento de espécies e a redistribuição 

geográfica de outras.  

 Neste contexto, coloca mesmo a hipótese de o Homem ter 

existido antes da “grande época glacial”438, uma vez que “já então a 

flora actual vestia a terra: muitas das especies animaes que hoje 

vivem, existiam também. Devia pois o clima ser egualmente proprio 

                                                 
436 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, pp. 18-19. 

437 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 20.
 

438 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 20.
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para a nossa especie”439. Não sabemos a qual das glaciações se refere o 

autor, no entanto, desde o início do Pleistocénico (há um milhão e 

oitocentos mil anos) que os ancestrais do Homem actual assistiram aos 

sete principais períodos glaciários do planeta, tendo o último terminado 

há cerca de doze mil anos. 

 Como argumento a favor das suas ideias, o botânico apresenta as 

descobertas feitas por Jules Pierre Desnoyers (1800-1887), que 

encontrou nos terrenos terciários de Saint-Prest, ossos de animais 

contendo estrias, cuja origem pode ser atribuída à acção de facas de 

sílex (com a intenção de lhes ser retirada a carne). Remata, sugerindo 

que a época do aparecimento do Homem possa ser anterior àquela 

então admitida440. Como já foi referido, os primeiros fósseis de 

hominídeos, encontrados na África oriental, de facto têm idade terciária, 

porém, os fósseis mais antigos descobertos na Europa pertencem ao 

Homo erectus e têm um milhão e oitocentos mil anos. Isto pode 

significar, por um lado, que ocorreram erros na datação dos terrenos ou 

por outro, que a presença de estrias nos ossos se deve à acção dos 

agentes erosivos e não à actividade humana. Existe ainda a 

possibilidade de a sua teoria estar correcta, todavia, não existem 

registos da presença de indivíduos da espécie Homo erectus naquela 

localidade francesa. 

 Por fim, o autor admite reconhecer que estas ideias têm fortes 

opositores, movidos, ou pelas próprias crenças religiosas, ou por certos 

princípios científicos pelos quais se regem441.  

                                                 
439 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 20. 

440 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, pp. 20-21. 

441 A propósito daqueles que rejeitam as evidências como forma de evitar a constatação de novos factos, o 

autor cita Humboldt (citado por Lartet): “A incredulidade desdenhosa é tão funesta às ciências, como a 

grande facilidade em adoptar factos incompletamente observados”. 
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 No terceiro capítulo, o autor faz uma avaliação de certas 

características dos primeiros homens, relatando e analisando a opinião 

de diversos investigadores que efectuaram estudos de ossadas e de 

artefactos produzidos por humanos encontrados na Europa. 

 Quatrefages examinou com detalhe a maxila encontrada em 

Moulin-Quignon e tal como Franz Pruner-Bey (1808-1882), atribuiu-a a 

um indivíduo braquicéfalo442. Relativamente ao crânio de Engis, Huxley 

afirma que as suas medidas se assemelham às de crânios australianos, 

na sua maioria com tendência para o achatamento occipital443; Júlio 

Henriques acrescenta que o seu elevado comprimento e reduzidas 

altura e largura “indicam pequena capacidade cerebral”444. Karl Vogt 

(1817-1895) aponta semelhanças entre este crânio e o dos símios e 

refere que aquele será intermédio do australiano e do esquimó445. 

 O crânio de Neandertal apresenta as paredes muito espessas e 

segundo Fulhrott, assemelha-se ao dos australianos e Huxley, 

partilhando a opinião de Hermann Schaaffhausen (1816-1893) e de 

George Busk (1807-1886), afirma que este crânio se aproxima do dos 

macacos. Vogt e Huxley defendem que os crânios de Engis e Neandertal 

pertencem a indivíduos da mesma raça. Porém, Huxley sublinha que 

estes dados não são suficientes para aplicar ao Homem a teoria do 

desenvolvimento progressivo e que os ossos de Neandertal não 

comprovam a existência de um ser intermédio ao Homem e ao macaco, 

contudo, mostram a existência de um Homem possuidor de um crânio 

semelhante ao dos símios446. 

                                                 
442 Trata-se de um indivíduo possuidor de um crânio largo. 

443 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, pp. 23-24.
 

444 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 24. 

445 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 24. 

446 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 25.
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 O autor reconhece que estas ideias não invalidam os princípios 

defendidos por Lamarck e Darwin e acrescenta que os avanços da 

Ciência irão permitir aplicar a teoria da transformação à espécie 

humana: 

 

 “Futuras descobertas virão talvez mostrar que a theoria da transformação, que tão 

conforme é ao plano geral da organisação dos seres vivos e aos factos paleontologicos, é 

applicavel à origem humana – contra o que hoje é tão fortemente defendido pelas crenças 

religiosas e por grande parte dos homens de sciencia”447. 

 

 Afirma, também, que o estudo dos vestígios humanos mais 

antigos revela um indivíduo muito semelhante a um primata: 

 

 “O que é porem incontestavel é que os unicos restos humanos, que contam alta 

antiguidade, em vez de nos mostrarem o homem d’esse tempo gigante, intelligente, capaz de 

dominar o mundo, querendo mesmo derrubar o poder do céo, nol’o apresentam pequeno, e com 

caracteres osteologicos unicamente semelhantes aos das raças mais inferiores que hoje se 

encontram na superficie da terra”448. 

 

 Além disso, o estudo das construções e instrumentos concebidos 

pelo Homem primitivo indica que as suas capacidades lhe permitiram 

produzir obras de carácter essencialmente rudimentar, o que nos 

conduz à ideia de se tratar de um indivíduo com fracas aptidões físicas 

e intelectuais. 

 Júlio Henriques encerra este capítulo com um conjunto de 

considerações de cariz claramente transformista: considera o 

surgimento e o desaparecimento das espécies um acontecimento 

natural449 e afirma que, se “o homem tem de ser ainda na terra 

                                                 
447 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 26. 

448 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 26. 

449 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 27. 
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substituido por algum outro ser mais perfeito, [...] que é perfeitamente 

conforme a razão, não ha-de ser nenhuma causa extraordinaria, que 

ha-de produzir semelhantes efeitos”450. 

 Atribui elevada importância às lentas modificações dos 

continentes e consequente alteração das formas vivas e defende a 

sucessão ininterrupta das “gerações”451 ao longo do tempo. Por outro 

lado, manifesta-se contra os princípios catastrofistas e criacionistas 

quando refere que “á vida d’hoje não succederá a destruição universal, 

para que sobre suas ruinas a nova geração possa encontrar elementos 

de prosperidade”452, mas não desvaloriza a influência divina na 

operação de modificações nos seres vivos, ao afirmar que as leis que 

regulam a vida “foram estabelecidas pelo creador de todas as 

cousas”453. 

 

 

 

  3.2.5.3. Algumas considerações decorrentes da 

análise destas obras 

 

 A leitura atenta e posterior análise do conteúdo destas obras 

confluíram na delineação de algumas conclusões relativamente aos seus 

temas e ao contexto em que surgiram.  

 Em primeiro lugar, recordemos o conceito de Fixismo e atentemos 

nas diferenças entre o Transformismo e Evolucionismo: a primeira 

corrente de ideias, que defende a imutabilidade das espécies desde o 
                                                 
450 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 27. 

451 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 28.
 

452 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 27. 

453 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, p. 28.
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seu surgimento (por geração espontânea ou criação divina), remonta 

aos trabalhos de Aristóteles e, nos séculos XVIII e XIX teve a sua maior 

projecção com Lineu e Cuvier. O transformismo está patente nos 

últimos trabalhos de Lineu, tomou as suas primeiras formas pela mão 

de Buffon e foi apoiada por Saint-Hilaire, De Candolle, entre muitos 

outros. Segundo estes autores, as causas das modificações dos seres 

vivos são atribuídas à acção do clima, da alimentação, dos hábitos e 

podem não ser, necessariamente, adaptativas. Nesta ordem de ideias, 

Lamarck foi o primeiro transformista a declarar que o indivíduo, no 

sentido de adaptar-se ao seu meio, é impelido a modificar certas 

características estruturais do seu organismo para sobreviver nesse 

ambiente. Por seu turno, Darwin diz que o ambiente selecciona os 

indivíduos melhor adaptados ao meio, isto é, aqueles que já possuem 

as características mais vantajosas para sobreviver naquele local, ao 

mesmo tempo que elimina os restantes. Ao contrário da teoria 

lamarckista, este princípio não pretende a busca da perfeição pelo 

organismo, mas dá primazia à variabilidade, à aleatoriedade e ao 

fortuito. 

 Revista esta matéria, voltemos a Júlio Henriques. Na obra As 

Espécies são Mudáveis?, o botânico apresenta e discute as ideias sobre 

a mutabilidade das espécies defendidas por cerca de sessenta 

investigadores de diversas áreas das ciências naturais, dos séculos 

XVIII e XIX, na sua maioria de nacionalidade francesa454.  

 No sentido de compreender o processo de construção da teoria 

apresentada e desenvolvida por Júlio Henriques, optámos por identificar 

as ideias defendidas pelos dez cientistas referenciados com mais 

frequência, cujos trabalhos foram por si consultados e estudados. Como 

seria de esperar, estes autores divergem nas suas opiniões 

                                                 
454 Consultar Anexo 18: Quadro comparativo dos autores referenciados nas obras As Espécies são 

Mudáveis? e Antiguidade do Homem, de Júlio Henriques. 
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relativamente à mutabilidade das espécies: por um lado, Cuvier, o seu 

sucessor Flourens e Godron, fixistas assumidos, defendem a fixidez das 

espécies; por outra parte, Lamarck, Isidore Saint-Hilaire, De Candolle, 

Darwin e Naudin, os criadores e defensores das ideias de modificação 

dos seres vivos ao longo do tempo, e ainda, Lineu e Buffon, os adeptos 

do Fixismo que se converteram ao Transformismo.  

 Detenhamo-nos a recordar as ideias defendidas por cada um 

destes investigadores: Georges Cuvier, o ilustre renovador da Anatomia 

Comparada e fundador da Paleontologia, tem lugar de destaque nesta 

tese; o autor promove o debate sobre os principais aspectos dos ideais 

fixistas patentes nas obras Discours sur les révolutions du globe, Règne 

animal, Ossemens fossiles. Discours préliminaire e no artigo intitulado 

Orange outing do Dictionnaire des sciences naturelles de Levrault. Após 

profunda análise desta matéria, ficamos com a clara noção de que os 

pressupostos defendidos pelo paleontólogo são, na sua grande maioria, 

rejeitados por Júlio Henriques. 

 O conde de Buffon, o segundo cientista mais citado, terá 

partilhado, no início do seu percurso académico, as ideias de Cuvier; no 

entanto, de acordo com os estudos revelados na sua obra Histoire 

Naturelle, assume-se partidário das teorias de transformação dos seres 

vivos. Da mesma forma, Lineu acaba por reconhecer variações nos 

seres vivos, na obra Amaenitates academicae e rejeita as ideias que 

postulara anteriormente acerca da imutabilidade das espécies, 

nomeadamente na obra Philosophie botanique. Júlio Henriques alerta 

para esta mudança de opiniões e destaca as principais fragilidades do 

Fixismo, em comparação com as evidências que apoiam a teoria da 

mutabilidade dos seres vivos. 

 O botânico dedica uma secção da tese à análise detalhada da 

teoria da selecção natural, apresentada por Darwin no livro A Origem 

das Espécies (1859), elege-a como aquela que melhor traduz o 

processo de transformação das espécies ao longo do tempo, e constrói 
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um esquema de ideias baseado nos princípios postulados pelo 

naturalista inglês. 

 Tal como já referimos, acreditamos que Júlio Henriques tenha 

consultado a tradução francesa de Clémence Royer, datada de 1862, 

uma vez que as publicações procedentes de França eram mais 

acessíveis ao público português, pelas relações políticas que 

mantínhamos na época, em comparação com aquelas provenientes de 

Inglaterra ou da Alemanha455. A filósofa francesa optou por traduzir o 

texto da terceira edição inglesa, como afirma na sua Nota aos Leitores: 

 

 “Desde a sua terceira edição, a qual traduzi, Charles Darwin apenas modificou ligeiros 

detalhes das suas asserções iniciais; e os factos novos que acrescentou, apenas pretenderam 

confirmar todas as leis que já havia formulado em 1859, aquando do surgimento da sua 

obra”456. 

 

 A leitura do célebre Prefácio desta obra permite-nos avaliar a 

postura de Clémence Royer em relação aos temas abordados por 

Darwin, enquanto estudiosa da filosofia da Natureza. Indicaremos, aqui, 

algumas passagens que nos podem ajudar a entender se as suas 

vincadas convicções poderiam ter influenciado, ou não, a opinião de 

Júlio Henriques sobre os pressupostos da teoria darwiniana.  

                                                 
455 Note-se que a primeira tradução do original inglês foi publicada em 1860, na Alemanha. Vide: Yvette 

Conry, Introduction du Darwinisme en France au XIXe Siècle, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1974, p. 

30. 
438 Consultar Anexo 18: Quadro comparativo dos autores referenciados nas obras As Espécies são 

Mudáveis? e Antiguidade do Homem. 
456 Vide: Charles Darwin, De L’origine des espèces par sélection naturelle ou des lois de transformation des 

êtres organisés, Traduction de Mme Clémence Royer, Paris, Ernest Flammarion Éditeur, 188?, pp. II-III. No 

original francês: “Depuis sa troisième édition, sur laquelle ma traduction a été faite, Ch. Darwin n’a modifié 

que des détails insignifiants de ses assertions premières; et les faits nouveaux qu’il a ajoutés, n’ont eu pour 

but que de confirmer toutes les lois qu’il avait déjà formulées en 1859, lors de la première apparition de son 

œuvre”.  
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 Lamarckista assumida457, a tradutora publicou a obra Origine de 

l’homme et des sociétés em 1870, onde aplicou as principais ideias de 

Darwin ao estudo da génese da espécie humana, com uma 

interpretação baseada nos princípios do naturalista francês: 

 

 “Não fiz mais do que antecipar-me, publicando, antes dele, as consequências dos 

princípios que enunciou, e que não eram mais do que uma forma nova, mais precisa e mais 

completa, dos princípios formulados por Lamarck”458. 

 

 Neste contexto, reafirma a similitude entre as teorias de Lamarck 

e Darwin: 

 

 “Em suma, a forma primitiva da Origem das Espécies [...] é suficiente para nos fazer 

conhecer e compreender a Teoria da evolução por Selecção Natural, que tomou, na Inglaterra e 

na Alemanha o nome de Darwinismo, se bem que ela não difere em nenhum princípio essencial 

da teoria de Lamarck”459. 

 

 “É inútil dizer que quase todos os adversários da teoria do Sr. Darwin apenas repetiram 

os argumentos que foram utilizados contra a teoria audaciosa e hábil de Lamarck, que já havia 

dado lugar aos mesmos ataques, com meios de defesa menos poderosos”460. 

                                                 
457 A este respeito, afirma: “C’est donc comme disciple de Lamarck que j’ai traduit Ch. Darwin, non pour lui 

complaire, mais pour servir la vérité, et en toute indépendance”. Vide: Charles Darwin, De L’origine des 

espèces par sélection naturelle ou des lois de transformation des êtres organisés, Traduction de Mme 

Clémence Royer, Paris, Ernest Flammarion Éditeur, 188?, p. III. 

458 Vide: Charles Darwin, De L’origine des espèces par sélection naturelle ou des lois de transformation des 

êtres organisés, Traduction de Mme Clémence Royer, Paris, Ernest Flammarion Éditeur, 188?, p. III. No 

original francês: “Je n’ai fait que le devancer, en publiant, avant lui, les conséquences des principes qu’il 

avait posés, et qui n´étaient eux-mêmes qu’une forme nouvelle, plus précise et plus complète, des principes 

formulés par Lamarck”.  

459 Vide: Charles Darwin, De L’origine des espèces par sélection naturelle ou des lois de transformation des 

êtres organisés, Traduction de Mme Clémence Royer, Paris, Ernest Flammarion Éditeur, 188?, p. IV. No 

original francês: “En somme, la forme primitive de l’Origine des Espèces [...] suffit amplement à faire 

connaître et comprendre l’ensemble de la Théorie d’évolution par Sélection Naturelle, qui a pris en 

Angleterre et en Allemagne le nom de Darwinisme, bien qu’elle ne diffère pas aucun principe essentiel de la 

théorie de Lamarck”.  

460 Vide: Charles Darwin, De L’origine des espèces par sélection naturelle ou des lois de transformation des 

êtres organisés, Traduction de Mme Clémence Royer, Paris, Ernest Flammarion Éditeur, 188?, p. XV. No 

original francês: “Il est inutile de dire que presque tous les adversaires de la théorie de M. Darwin n’ont fait 

que répéter les arguments dont on a tant usé et mesuré contra la théorie aventureuse mais hardie de 
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 Fortemente influenciada pela ideia lamarckista da busca da 

perfeição pelos seres vivos, a autora resume a sua própria versão do 

mecanismo evolutivo concebido por Darwin: 

 

 “No entanto, de acordo com o Sr. Darwin, é a livre utilização que cada indivíduo faz das 

suas faculdades vitais ou mentais, na luta constante contra a necessidade e as suas leis, que 

determina a metamorfose lentamente progressiva das espécies, e que, sucessivamente teria 

produzido formas cada vez mais complicadas, mais perfeitas, e enfim o homem, último termo 

da série”461. 

 

 Clémence Royer faz algumas reflexões, ainda que pouco 

conclusivas, sobre a noção de evolução para o aperfeiçoamento: 

 

 “A doutrina do Sr. Darwin, consiste na revelação racional do progresso, colocando-se em 

antagonismo lógico com a revelação irracional do fim. São dois princípios, duas religiões em 

luta, uma tese e uma antítese [...] É um sim e um não categóricos entre os quais é preciso 

optar [...] Para mim, a escolha está feita: eu acredito no progresso”462. 

 

 Mais adiante, diremos se estas noções estão ou não patentes nas 

conclusões apresentadas por Júlio Henriques e de que forma foram, por 

ele, interpretadas. 

                                                                                                                                                    
Lamarck, qui avait déjà donné lieu aux mêmes déchaînements, avec de moins puissants moyens de 

défense”.  

461 Vide: Charles Darwin, De L’origine des espèces par sélection naturelle ou des lois de transformation des 

êtres organisés, Traduction de Mme Clémence Royer, Paris, Ernest Flammarion Éditeur, 188?, p. XIV. No 

original francês: “Car, selon M. Darwin, c’est le libre usage que chaque individu fait de ses facultés vitales 

ou mentales, dans sa lutte constante contre la nécessité et ses lois, qui détermine la métamorphose 

lentement progressive des espèces, et qui, successivement, aurait produit des formes de plus en plus 

compliqués, plus parfaites, et enfin l’homme, dernier terme de la série”.  

462 Vide: Charles Darwin, De L’origine des espèces par sélection naturelle ou des lois de transformation des 

êtres organisés, Traduction de Mme Clémence Royer, Paris, Ernest Flammarion Éditeur, 188?, pp. XXXIX-XL. 

No original francês: “La doctrine de M. Darwin, c’est la révélation rationnelle du progrès, se posant dans son 

antagonisme logique avec la révélation irrationnelle de la chute [...] C’est un oui et un non bien 

catégoriques entre lesquels il faut choisir [...] Pour moi, le choix est fait: je crois au progrès”.  
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 O médico e fisiologista francês Pierre Flourens manteve-se devoto 

das teorias fixistas, patentes nas obras Histoire des travaux et des idées 

de Buffon, De l’unité de composition, Ontologie naturelle ou études 

philosophiques des êtres. No livro Examen du livre de M. Darwin sur 

l’origine des espèces, este cientista tece duras críticas às ideias 

evolucionistas introduzidas por Darwin463. 

 Após o estudo da obra Philosophie Zoologique e do artigo 

intitulado Espèce do Dictionnaire de Deterville da autoria de Lamarck, 

apoiante da hipótese da transformação das espécies, Júlio Henriques 

conclui que a lei do desenvolvimento progressivo dos seres vivos não 

tem fundamentação científica e que a acção dos hábitos dos seres vivos 

não é suficiente para promover as modificações por si observadas. Por 

outro lado, o autor destaca aspectos relativos ao processo de 

modificação dos seres vivos – nomeadamente através de mecanismos 

de hibridação – apresentado pelo naturalista francês Charles Naudin, 

nas obras Compte rendus de l’académie des sciences e Annales des 

sciences naturelles.  

 Nesta obra é referenciado, com alguma frequência, o médico, 

naturalista e antropólogo francês Alexandre Godron, apoiante confesso 

das ideias fixistas. O botânico faz referência aos resultados dos 

trabalhos por ele desenvolvidos com espécies animais e vegetais, 

presentes nas obras De l’espèce e Étude sur l’espèce sem, no entanto, 

manifestar concordância com as suas conclusões. 

 Partidário do Transformismo, o zoólogo francês Isidore Geoffroy 

Saint-Hilaire atribui, às condições do meio ambiente, a causa das 

modificações dos seres vivos. Júlio Henriques faz comparações entre as 

ideias deste cientista, patentes nas obras Histoire génerale des règnes 

organisés e Leçons de zoologie générale, e aquelas de Lamarck. 

                                                 
463 Vide: Yvette Conry, Introduction du Darwinisme en France au XIXe Siècle, Paris, Librairie Philosophique 

J. Vrin, 1974, p. 30. 
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 O décimo cientista mais citado nesta tese é o botânico francês 

Alphonse de Candolle. Os trabalhos que desenvolveu na área da 

Geografia Botânica referenciados pelo autor (o artigo Géographie 

botanique do Dictionnaire des sciences naturelles de Levrault e a obra 

Étude sur l’espèce), permitiram-lhe formular conclusões acerca da 

modificação dos seres vivos que o incluem, tal como a Júlio Henriques, 

no vasto grupo de seguidores do princípio transformista.  

 A elaboração de uma tese designada por Antiguidade do Homem, 

na qual se analisa o processo de desenvolvimento do Homem desde o 

seu surgimento, era a opção óbvia a tomar após a conclusão de um 

estudo acerca da mutabilidade das espécies. Neste trabalho, 

essencialmente descritivo, o botânico não emite nenhuma opinião 

diferente daquelas que nos dera a conhecer na obra anterior. Opta por 

reforçar a recusa das teorias diluvianas (não deixando, contudo, de 

assumir as suas convicções religiosas) e por aplicar as teorias de 

Lamarck e de Darwin ao conceito de origem comum (sempre implícito 

no contexto da obra).  

 Este confronto de opiniões e pontos de vista, moderado por Júlio 

Henriques no desenrolar dos capítulos destes trabalhos, tê-lo-á, sem 

dúvida, auxiliado na construção da sua própria acepção de evolução. 

Observamos que o autor partilha da opinião de Clémence Royer, 

quando afirma que a evolução é promotora do progresso e da perfeição 

do ser humano; no entanto, não denotamos, nas suas conclusões, 

qualquer confusão entre os princípios lamarckista e darwinista, que 

poderia gerar uma interpretação errónea destas teorias e, 

consequentemente, a apresentação de uma “falsa” teoria da selecção 

natural. Para nossa satisfação, estamos em condições de afirmar que, 

com a obra As Espécies são Mudáveis? Júlio Henriques introduziu, em 

Portugal, as principais noções da teoria da selecção natural e que, com 

a tese Antiguidade do Homem, confirmou a defesa das ideias 

evolucionistas que desenvolvera no trabalho anterior. 
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4. A controvérsia gerada em redor das ideias evolucionistas de 

Darwin: dois exemplos portugueses 

 

 

 No sentido de exemplificar o debate que se instalou em Portugal 

sobre estas teorias, decidimos fazer referência a um contemporâneo e 

colega de Júlio Henriques, Albino Augusto Geraldes de Morais que, não 

concordando com o Darwinismo, escreveu três textos, sob a forma de 

missiva, onde ridiculariza a ideia de parentesco entre o Homem e os 

símios. Quatro anos volvidos, uma notória mudança de opinião leva-o a 

publicar uma obra de quatro volumes, sendo um dos quais dedicado à 

apreciação da teoria do naturalista inglês. 

 Por outra parte, e uma vez que o nosso trabalho pretende mostrar 

a evolução da cultura científica portuguesa no que diz respeito às 

teorias biológicas, considerámos interessante relembrar a importância 

da literatura na divulgação de temas de ciência nos séculos dezanove e 

vinte. 

 

 

 

 4.1. O contexto científico – o exemplo de Albino Geraldes 

 

 Começaremos por citar algumas passagens da primeira das três 

publicações anteriormente referidas, intitulada Carta ao amigo Borges 

na qual lhe demonstro que as lettras e as sciencias variam como as 

modas, e que segundo o ultimo figurino, elle, eu, e tu leitor 

descendemos dos macacos, terminando tudo por um soneto de Manuel 

Mathias – Tentativa humoristica por João Gorilha natural do Porto, de 

1874. Neste texto, dirigido a um interlocutor de seu nome Borges – que 

retrata o comum português desconhecedor dos meandros da vida 

científica –, o autor (encarnando uma personagem chamada João 
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Gorilha) começa por satirizar o surgimento permanente de teorias 

científicas inovadoras, nas áreas da Matemática, da Astronomia, da 

Física e da Filosofia Natural: 

 

 “Nas sciencias ainda a moda se mostra mais variavel do que nas lettras. Pensavas 

talvez, que sendo as sciencias o conjuncto de leis e principios, que, ou derivam da observação 

dos phenomenos, ou são devidos a um trabalho especial e proprio da razão humana, cada passo 

neste caminho devia ser seguro e cada conquista n’este campo alienável? Estavas em erro, meu 

amigo. As theorias succedem-se ás theorias e as hypotheses ás hypotheses. Abandona-se um 

systema que é substituído por outro systema, e, passado tempo, volta-se ao primeiro, que, 

rejuvenescido na forma e ataviado com novos enfeites, volve a reinar nas luminosas regiões da 

sabedoria”464. 

 

 Em seguida, depois de recordar as ideias fixistas de Lineu, 

comenta o princípio transformista defendido por Lamarck: 

 

 “O principal fundamento da sua theoria consiste em suppor, que os meios nos quaes os 

animaes teem vivido foram modificados muitas vezes e profundamente, resultando d’aqui que 

muitos animaes não podendo accomodar-se a estas mudanças deixaram de existir, em quanto 

que outros, modificando-se com os meios, transmittiram estas modificações aos seus 

descendentes. D’aqui a origem das especies e o moderno transformismo”465. 

 

 De forma irónica, fornece vários exemplos da teoria com a qual 

não concorda, nomeadamente a afinidade genealógica entre as aves e 

os répteis, manifestamente confirmada nos dias de hoje: 

 

 “Suppor que o teu canario e as tuas pombas pertencem áquellas aves, que foram 

creadas para voar sobre a terra e debaixo do firmamento do céo, é ignorancia mais que supina. 

                                                 
464 Vide: Albino Augusto Geraldes, Carta ao amigo Borges na qual lhe demonstro que as lettras e as 

sciencias variam como as modas, e que segundo o ultimo figurino, elle, eu, e tu leitor descendemos dos 

macacos, terminando tudo por um soneto de Manuel Mathias – Tentativa humoristica por João Gorilha 

natural do Porto, Porto, Typographia Central, 1874, p. 9. 

465 Vide: Albino Augusto Geraldes, Carta ao amigo Borges na qual lhe demonstro que as lettras e as 

sciencias variam como as modas, e que segundo o ultimo figurino, elle, eu, e tu leitor descendemos dos 

macacos, terminando tudo por um soneto de Manuel Mathias – Tentativa humoristica por João Gorilha 

natural do Porto, Porto, Typographia Central, 1874, p. 18. 



 176 

Tens visto uma cobra, um lagarto, um sardão, ou outro qualquer reptil? Pois sabe que o teu 

canario e as tuas pombas foram sardões cujas patas se transformaram em azas e as escamas 

em penas”466. 

 

 Neste contexto, e mais uma vez de forma trocista, apresenta e 

exemplifica a teoria da selecção natural, obviamente interpretada de 

forma equívoca: 

 

 “Um inglez, chamado Darwin, [...] retomou a theoria do snr. de Lamarck e deu-lhe novo 

impulso. Ao princípio da modificação dos meios chamou Darwin selecção natural, e a este 

addicionou mais dois egualmente fecundos e do mesmo modo evidentes. Vendo um dia dois 

cães disputarem a posse de um osso, e observando com espanto que o mais forte venceu o 

mais fraco, estabeleceu que a lucta para a vida foi certamente uma das causas que mais 

concorreram para que as ostras se transformassem em tubarões. [...] O mesmo snr. Darwin, no 

empenho grandioso de mostrar até à evidência a evolução dos seres vivos, fez outras 

descobertas qual mais nova qual mais concludente. Depois de gastar mezes e annos a 

transformar pombas de bico comprido em pombas de bico curto, se não conseguiu, certamente 

por falta de tempo, converter estas aves em abestruzes, descobriu pelo menos que todas ellas 

descendem de um casal primitivo a columba livia!”467. 

 

 No final da sua “carta”, o autor lamenta as conclusões decorrentes 

desta teoria, no que se refere à origem do Homem, e declara: 

 

 “Não ha remedio, amigo Borges, tu, que pensas, e sentes, e amas, tu, que raciocinas e 

te sentes livre, tu, que eras feito á imagem de Deus, sabe, que á luz da sciencia não passas de 

um macaco, e que a unica differença que existe entre ti e o orang-otango é teres o angulo facial 

um pouco mais aberto. Resigna-te, amigo, dura scientia sed scientia. E se a genealogia te não 

                                                 
466 Vide: Albino Augusto Geraldes, Carta ao amigo Borges na qual lhe demonstro que as lettras e as 

sciencias variam como as modas, e que segundo o ultimo figurino, elle, eu, e tu leitor descendemos dos 

macacos, terminando tudo por um soneto de Manuel Mathias – Tentativa humoristica por João Gorilha 

natural do Porto, Porto, Typographia Central, 1874, p. 19. 

467 Vide: Albino Augusto Geraldes, Carta ao amigo Borges na qual lhe demonstro que as lettras e as 

sciencias variam como as modas, e que segundo o ultimo figurino, elle, eu, e tu leitor descendemos dos 

macacos, terminando tudo por um soneto de Manuel Mathias – Tentativa humoristica por João Gorilha 

natural do Porto, Porto, Typographia Central, 1874, pp. 19-20. 
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agrada, consola-te como a senhora Clemencia Augusta Royer, traductora do Darwin, para a qual 

mais vale descender de um macaco do que de um homem cahido”468. 

 

 Estas asserções eram partilhadas por muitos elementos da 

comunidade científica, literária e do público em geral, pouco receptivos 

a ideias arrojadas que, alegadamente poriam em questão as doutrinas 

religiosas imperantes.  

 Em 1878, Albino Geraldes publicou o texto de uma conferência 

sobre Darwinismo que deveria ter sido proferida no Clube 

Conimbricense um ano antes, mas que não o foi por circunstâncias 

imprevistas. Neste trabalho, começa por enumerar as concepções 

erróneas, geralmente associadas a esta corrente de ideias: 

 

 “[...] muitos suppõem até que o darwinismo afirma a possibilidade de transformar, d’um 

jacto, um animal qualquer em outro animal de diferente espécie [...] Julgam também que o 

darwinismo, para explicar a origem natural da especie humana, admitte que o homem é filho ou 

descendente do macaco, d’um macaco qualquer existente”469. 

 

 Seguidamente, mostra o valor do estudo dos fósseis e da 

informação fornecida pela Estratigrafia para a compreensão dos eventos 

que ocorreram na Terra durante as épocas geológicas primordiais. Aqui, 

deve acrescentar-se que o autor atribui, à acção divina, a criação do 

planeta: inicialmente um local inóspito, onde sob circunstâncias físicas e 

químicas adequadas “a vida manifesta-se sobre a terra – primeiro, sob 

a forma de organismos elementares, verdadeiramente embrionários; 

depois pelo apparecimento de animaes e vegetaes de superior 

                                                 
468 Vide: Albino Augusto Geraldes, Carta ao amigo Borges na qual lhe demonstro que as lettras e as 

sciencias variam como as modas, e que segundo o ultimo figurino, elle, eu, e tu leitor descendemos dos 

macacos, terminando tudo por um soneto de Manuel Mathias – Tentativa humoristica por João Gorilha 

natural do Porto, Porto, Typographia Central, 1874, p. 20. 

469 Vide: Albino Giraldes, O Darwinismo ou a origem das especies, Questões de Philosophia Natural (Notas 

e Apontamentos), Coimbra, Imprensa da Universidade, 1878, vol. II, p. 41. 
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categoria, que, desenvolvendo-se progressivamente, enchem por fim a 

superfície do globo”470. 

 

 Nesta linha de pensamento, Albino Geraldes explica o fenómeno 

da extinção pela ocorrência de catástrofes a nível local e apresenta três 

teorias que pretendem justificar o aparecimento posterior de seres 

vivos nessas regiões: as criações sucessivas, o Espontaneísmo e a 

evolução por selecção natural471. Declaradamente apoiante desta 

última, o autor dedica-se a explicar os conceitos de variabilidade e da 

hereditariedade, a fim de esclarecer eventuais dúvidas sobre o papel 

destas faculdades no mecanismo da luta pela sobrevivência472.  

 No final do seu texto, o autor reconhece a validade de certos 

pressupostos que censurara nos seus textos satíricos, publicados dois 

anos antes, nomeadamente a extensão ao Homem da teoria evolutiva 

de Darwin e a natureza variável das Ciências: 

 

 “Notarei apenas que o darwinismo tem sido principalmente impugnado, não tanto pelos 

seus fundamentos, como pelas suas consequencias. Admittida a origem selectiva das especies, 

animaes e vegetaes, não ha motivo sério para fazer excepção relativamente á especie humana; 

e esta consequencia atemorisa alguns espiritos, que por isso combatem as bases da doutrina, 

que sem este obice, acceitariam certamente sem difficuldade”.  

  

 “Mas a sciencia [...] deixa a cada um as suas crenças, uma vez que a deixem tambem a 

ella seguir o seu caminho. A sciencia póde enganar-se, e tem-se enganado de certo muitas 

vezes; mas a historia ensina que o mesmo tem acontecido tambem aos interpretes officiaes da 

religião. [...] a sciencia caminha sempre, tendo por norte a civilisação e o progresso da 

humanidade” 473. 

                                                 
470 Vide: Albino Giraldes, O Darwinismo ou a origem das especies, Questões de Philosophia Natural (Notas 

e Apontamentos), Coimbra, Imprensa da Universidade, 1878, vol. II, p. 44. 

471 Vide: Albino Giraldes, O Darwinismo ou a origem das especies, Questões de Philosophia Natural (Notas 

e Apontamentos), Coimbra, Imprensa da Universidade, 1878, vol. II, pp. 49-52. 

472 Vide: Albino Giraldes, O Darwinismo ou a origem das especies, Questões de Philosophia Natural (Notas 

e Apontamentos), Coimbra, Imprensa da Universidade, 1878, vol. II, pp. 53-79. 

473 Vide: Albino Giraldes, O Darwinismo ou a origem das especies, Questões de Philosophia Natural (Notas 

e Apontamentos), Coimbra, Imprensa da Universidade, 1878, vol. II, pp. 80-81. 
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 Naquela época, diversos cientistas portugueses manifestaram-se 

contra as ideias evolucionistas. Escolhemos, de entre todos eles, Albino 

Geraldes, não só por ter sido professor de Zoologia em Coimbra, 

durante vários anos, mas por ter protagonizado uma situação peculiar 

de mudança de opinião: é interessante observar a forma como o autor 

se exprimiu enquanto contra e, posteriormente, enquanto a favor 

daquelas ideias. 

 Inicialmente, o autor manifestou-se de forma implacável contra o 

evolucionismo, através do estilo que mais certeiramente faz chegar a 

mensagem pretendida a públicos mais vastos: o cómico. Dois anos 

depois, uma mudança no seu ponto de vista resultou na produção de 

um texto sustentado em ideias darwinianas bem definidas, dirigido a 

um público muito mais restrito. As razões desta mudança de parecer, 

provavelmente nunca chegaremos a conhecê-las, mas calculamos que 

estejam relacionadas com os inúmeros estudos sobre o assunto que 

foram publicados naquela época e que, seguramente, o terão auxiliado 

a melhor compreender os pressupostos do Darwinismo. 

 

 

 

 4.2. O contexto literário – a personificação da opinião 

pública portuguesa: As Pupilas do Senhor Reitor de Júlio Dinis 

  

 A título de curiosidade, decidimos destacar uma passagem da 

obra As Pupilas do Senhor Reitor (1867), de Júlio Dinis, onde as 

personagens José das Dornas, o lavrador e João da Esquina, o 

merceeiro, discutem as novas ideias de Daniel das Dornas, recém-

licenciado em Medicina na Universidade de Coimbra e acabado de 

chegar à aldeia minhota que o viu nascer. O cirurgião defendeu, na sua 

tese de Licenciatura, ideias evolucionistas aplicadas à origem do 

Homem, as quais, como seria de esperar, não foram entendidas 



 180 

correctamente pelo seu pai e pelo vizinho, gerando-se um diálogo 

hilariante. A acção passa-se na loja de João da Esquina. 

 

 “José das Dornas continuou: 

 - Quer saber, Sr. João? Olhe que, pelos modos, o rapaz até lá provou... Já sei que se vai 

admirar, mas olhe que é facto, assim o leu no fim do livro do Sr. Reitor, até lá provou... que 

não há doenças. 

 João da Esquina interrompeu efectivamente a sua tarefa, para fitar no interlocutor uns 

olhos espantados. 

 - Que não há doenças? 

 - É verdade – respondeu o lavrador, saboreando em delícias a estupefacção do seu 

vizinho. 

 - Essa agora! – dizia este ainda no mesmo tom de espanto. – Mas como se entende 

isso? 

 - Assim, como eu digo. 

 - Ó Sr. José das Dornas, então que é este reumatismo que me não deixa mexer? 

 - Não sei. Diz ele que é outra coisa; lá lhe dá um nome, mas é tão arrevesado, que me 

não ficou. 

 - Que não há doenças! Essa lá me custa a engolir! Então para que andou o rapaz a 

estudar, e o que vem fazer para cá, se não há doenças? Faz favor de me dizer? 

 - Ele não disse que... 

 Mas João da Esquina estava muito ofendido nas suas crenças, para o deixar continuar. 

 - Que não há doenças! Sempre é uma, a falar a verdade! Não, não há! Que diabo viu ele 

então lá no hospital? Ora essa! E que disseram os... os mestres a isso? 

 - É o que eu estou morto por lhe perguntar. Mas o Sr. João admira-se? e então se eu 

lhe disser que ele provou também que um homem é a mesma coisa que um macaco? 

 João da Esquina fechou com impetuosidade o livro dos assentos. 

 - Irra! Está a caçoar comigo, Sr. José? Ele podia lá dizer semelhante coisa! 

 - Pergunte-o ao Sr. Reitor, que assim o explicou; pergunte, se não acredita. 

 - Eu não, pois... Macaco! Então eu sou macaco? Então vossemecê é macaco? Então ele 

é macaco? Então nós somos... Ora, isso não pode ser. 

 - Você, Sr. João, cuida que eles entendem as coisas assim como nós. Isso tem lá outro 

sentido. 

 - Outro sentido! Que diabo de sentido há-de ter? Todos sabem o que é um homem, 

todos sabem o que é um macaco. Não vejo que outro sentido seja. Macaco!... Irra! Não, essa 

agora é que me não entra cá. 

 - Ele, salvo seja – observou José das Dornas, rindo – aqueles diabos parecem às vezes 

mesmo gente, lá isso parecem; o Sr. João nunca os viu? 

 - Vi, vi; tenho visto muitos. 

 - Olhe que fazem coisas! que, fora a alma, já se sabe... 
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 - Pois sim; mas o... mas a cauda? 

 - Ah! lá isso... – respondeu o lavrador embaraçado. 

 - Ora então, aí tem – disse João da Esquina com um ar triunfante, capaz de fulminar 

Lamarck. 

 - Deixe ver se me lembro de outras que ele provou... 

 - Não, essa já não é má! Mas, ó Sr. José, deveras ele disse?... 

 - Ora essa, vizinho! Palavra, que sim. 

 - Macacos! O rapaz não estava em si decerto. Macacos! Mas então que queria ele dizer 

afinal? Pois nós somos macacos, Sr. José? ora diga. 

 - Não sei. Eles lá o lêem, lá o entendem. 

 - Vão para o diabo. Bem me importa a mim o que eles lêem e o que eles entendem. Não 

está má essa! Macacos!474” 

 

 Este diálogo retrata o típico debate sobre a origem do Homem, 

travado entre indivíduos de nível cultural médio-baixo e onde se denota 

uma errónea interpretação das novidades científicas, a par de uma forte 

crença religiosa475. Por tratar-se de uma tema polémico, o autor optou 

por abordá-lo com as doses perfeitas de ligeireza e humor, resultando 

num momento ímpar de crítica científica, em âmbito literário476. 

 A aceitação das ideias evolucionistas percorreu, no início, um 

longo e sinuoso caminho, entre o público comum e, como já 

constatámos, até mesmo entre a comunidade intelectual e científica. 

 

 

 

 
                                                 
474 Vide: Júlio Dinis, As Pupilas do Senhor Reitor, Lisboa, Círculo de Leitores, 1980, vol. IX, pp. 68-69. 

475 O sentimento religioso é manifestado na referência à existência de alma nos humanos, em oposição aos 

macacos. 

476 É interessante destacar o facto de Júlio Dinis, em 1867, ter criado uma personagem que, na 

Universidade de Coimbra, aprendeu e apoiou as ideias evolucionistas de Darwin (as quais surgiram, no meio 

científico português, em 1865). A este respeito, o narrador afirma: “Para os leitores, alheios a certas noções 

de ciência e que se sintam tentados, como o Sr. João da Esquina, a duvidar da veracidade de quanto José 

das Dornas referira, devo eu, em bem do carácter sisudo do honrado lavrador, acrescentar aqui, à maneira 

de nota elucidativa, que, informando-me com pessoa, soube que as proposições que tanto impressionaram 

o tendeiro, tinham seus fundamentos em várias opiniões e teorias filosóficas, mais ou menos à moda”. Vide: 

Júlio Dinis, As Pupilas do Senhor Reitor, Lisboa, Círculo de Leitores, 1980, vol. IX, p. 71. 
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5. Os discípulos de Júlio Henriques: o percurso de uma ideia 

 

 

 No sentido de conhecer a geração de alunos instruídos sob a 

doutrina defendida por Júlio Henriques, bem como a forma como essa 

doutrina foi, por eles, assimilada e transmitida aos seus respectivos 

pupilos, delineámos um plano para obter as informações relativas à 

obra científica produzida nas áreas das Ciências Naturais na 

Universidade de Coimbra entre os anos de 1870 e 1910. 

 A consulta dos Anuários da Universidade correspondentes a estes 

anos foi uma opção intuitiva, na medida em que obteríamos os nomes 

dos professores que leccionaram nas Faculdades de Filosofia e de 

Ciências durante os cerca de cinquenta anos da sua carreira 

universitária e também aqueles que lhe sucederam no ensino da cadeira 

de Botânica, mas também nas cadeiras de Zoologia, Agricultura e, 

posteriormente, Antropologia. O cruzamento destes dados com as listas 

de alunos das Faculdades de Filosofia e Ciências entre os anos de 1866 

e 1918, assegurar-nos-ia que aqueles professores haviam recebido os 

ensinamentos de Júlio Henriques durante o seu percurso universitário.  

 Restava-nos saber quais destes professores haviam optado por 

apresentar – nas suas teses de Doutoramento ou em outros trabalhos 

de índole científica – temas de história natural relacionados com as 

ideias evolucionistas e sua eventual aplicação à espécie humana. Os 

resultados que pudemos apurar, de acordo com os elementos 

bibliográficos disponíveis na rede de Bibliotecas da Universidade, foram 

declaradamente surpreendentes. Apesar de alguns destes indivíduos 

que referenciamos não terem leccionado em Coimbra, de facto, e para 

grande satisfação nossa, fomos capazes de (re)construir as etapas do 

estabelecimento de uma verdadeira herança científica, rica em 

princípios claramente darwinianos. 
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 Assim, em 1872, Francisco Augusto Correia Barata (1847-1950) 

apresentou as suas Theses de Philosophia para obter o grau de Doutor, 

perante o júri presidido por Antonino José Rodrigues Vidal. Na secção 

de Zoologia, expõe: “Sustentamos a origem simiana do homem” e “E a 

theoria da transmutação das especies por selecção natural”477. Estas 

declarações demonstram que, no início desta década, a marca do 

evolucionismo darwiniano já se começava a fazer notar, na sua forma 

mais arrojada: a aplicação do conceito de selecção natural à espécie 

humana. Na secção de Mineralogia, Geologia e Arte de Minas, Correia 

Barata volta a frisar as ideias anteriormente defendidas: “Sustentâmos 

a existencia do homem terciario (mioceno, plioceno)”478. Ao mesmo 

tempo, rejeita o princípio catastrofista, o que se deduz das seguintes 

afirmações: “Negamos a simultaneidade do diluvio universal,” e “E a 

existencia de raças humanas lacustres”479. 

 Considerámos de grande interesse fazer referência a um artigo de 

Correia Barata publicado na revista O Século, intitulado “Sciencia e 

Catholicismo”. Este texto surgiu como resposta à divulgação de certos 

folhetos de índole religiosa, que reprovavam as suas asserções contidas 

num artigo sobre a origem do Homem e da sua linguagem, publicado no 

número 12 d’O Instituto (1877)480. 

 O autor confessa sentir-se desrespeitado com as acusações e 

comentários injuriosos que lhe foram feitos nessas circunstâncias481, e 

                                                 
477 Vide: Francisco Augusto Correia Barata, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1872, p. 14. 

478 Vide: Francisco Augusto Correia Barata, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1872, p. 15. 

479 Vide: Francisco Augusto Correia Barata, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1872, pp. 15-16. 

480 Vide: Francisco Augusto Correia Barata, Sciencia e Catholicismo, O Seculo, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1877, pp. 4-5. 

481 A certa altura, Correia Barata é apelidado de macaqueiro, devido às ideias evolucionistas que assumiu 

defender. Vide: Albino Giraldes, O Darwinismo ou a origem das especies, Questões de Philosophia Natural 

(Notas e Apontamentos), Coimbra, Imprensa da Universidade, 1878, vol. II, p. 42. 
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dedica-se a clarificar o assunto, em prol do conhecimento científico; no 

entanto, acrescenta: 

 

 “Dirigindo-me a tão illustres contendores, aos quaes repugnam os meus principios de 

tolerancia, não tenho em vista satisfazer imposições que não reconheço ou desejos que me são 

indiferentes, nem ainda entabolar uma discussão que reputo impossivel, porque não vejo 

respeitada a sciencia, nem o decoro, nem o bom senso sequer. Ambiciono sómente acudir ás 

duvidas que nalguns animos possam porventura ter suscitado as affirmações gratuitas e 

illogicas dos que me accusam de superficial, pondo a claro os erros e os sophismas dos dictos 

meus antagonistas, e deixando de parte muitas asserções ôcas estiradas numa linguagem sem 

nexo, sem estylo e sem gramatica”482. 

 

 Perante as críticas tecidas pelos autores do folheto, que 

consideram a teoria “uma pedra de escandalo e um absurdo”483, porque 

“o transformismo é atheu”484 e “não tem um só facto em que se 

apoie”485, Correia Barata explica: 

 

 “Considerado na sua maxima extensão, o transformismo, que não é a doutrina que faz 

descender o homem do macaco – triste preocupação! – e sim a que suppõe todos os seres vivos 

descendentes do protiste – organismo simples por excellencia – por um grande numero de 

series divergentes, como ao espirito menos esclarecido mostram as tabellas figurativas de 

Hæckel, - o transformismo deixa á consciencia de cada um o livre arbítrio de escolher o auctor 

d’aquelle organismo primitivo [...] Este systema, que se diz atheu e absurdo, não nega portanto 

o Creador, para quem o tiver gravado no fundo do coração. Com effeito Darwin declarou que a 

fórma viva primordial teve uma origem divina. [...] O catholico póde tão livremente suppôr, sem 

ferir a doutrina, que foi Deus o seu creador, como julgal-a proveniente da materia cosmica, 

dispersa no espaço e conglobada depois em sóes e planetas”486. 

 

                                                 
482 Vide: Francisco Augusto Correia Barata, Sciencia e Catholicismo, O Seculo, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1877, p. 5. 

483 Vide: Francisco Augusto Correia Barata, Sciencia e Catholicismo, O Seculo, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1877, p. 7. 

484 Vide: Francisco Augusto Correia Barata, Sciencia e Catholicismo, O Seculo, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1877, p. 7. 

485 Vide: Francisco Augusto Correia Barata, Sciencia e Catholicismo, O Seculo, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1877, p. 7.
 

486 Vide: Francisco Augusto Correia Barata, Sciencia e Catholicismo, O Seculo, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1877, pp. 8-9. 
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 O autor faz duros comentários aos princípios dogmáticos 

sustentados pela Igreja Católica sobre a posição atribuída ao Homem 

num mundo regido por uma entidade divina, detentora de poder 

supremo: 

 

 “Os meus illustres antagonistas, porém, não são de meios termos. Acham que é pouco 

collocar Deus no vertice d’um triangulo, que tem a materia prima e o espaço nos outros dois. 

Querem que Deus creasse o mundo do nada. Não sei que houvesse, haja ou possa haver 

intelligencia de homem – desde a mais humilde até á mais sublime – capaz de comprehender 

um tal systema”487. 

 

 Seguidamente, Correia Barata explica, em detalhe, e numa 

linguagem propositadamente simplificada, os argumentos que apoiam a 

teoria evolucionista de Darwin, com vista a fazer dissipar quaisquer 

dúvidas que pudessem existir na interpretação da sua ideia global488.  

 Dois anos depois, António Venâncio de Oliveira David defendeu as 

suas Theses para obter o grau de Doutor, diante do júri presidido pelo 

Visconde de Monte-São. Na secção de Geologia, advogou que “A 

aparição das floras e faunas fósseis é um facto de evolução 

sucessiva”489, num manifesto apelo à teoria evolucionista e sua 

aplicação à Paleontologia. Na secção da Agricultura, Zootecnia e 

Economia Rural enunciou a seguinte ideia: “Contra Cuvier e Flourens 

sustentamos que as espécies domésticas são conquista do homem”490. 

Oliveira David dedicou-se a avaliar as qualidades do processo de 

                                                 
487 Vide: Francisco Augusto Correia Barata, Sciencia e Catholicismo, O Seculo, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1877, p. 9. 

488 Vide: Francisco Augusto Correia Barata, Sciencia e Catholicismo, O Seculo, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1877, pp. 18-23. 

489 Vide: António Venâncio de Oliveira David, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1874, p. 20. 

490 Vide: António Venâncio de Oliveira David, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1874, p. 24. 
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selecção artificial491 para benefício humano, o qual foi vivamente 

debatido por Júlio Henriques na obra “As Espécies são Mudáveis?” 

(1865)492. Além disso, e partilhando das ideias do botânico, Oliveira 

David rejeita as proposições de Cuvier e dos seus partidários relativas 

ao valor da intervenção do Homem na domesticação dos animais 

selvagens493. 

 Em 1876, foram defendidas duas teses de Doutoramento na 

Faculdade de Filosofia, perante o júri presidido pelo Visconde de Monte-

São. A 9 de Junho, Bernardino Luís Machado Guimarães (1851-1944) 

apresentou, na secção de Zoologia e Geologia, o seguinte princípio: “A 

variabilidade e a hereditariedade, nas condições de luta para a 

existência, produzem a selecção natural”494. Esta afirmação reporta-se, 

de forma indiscutível, às ideias-chave da teoria defendida por Darwin, 

anteriormente analisadas neste trabalho e amplamente exploradas por 

Júlio Henriques495.  

 Na secção de Botânica e Agricultura, o autor admitiu que 

“Defendemos a classificação genealógica das plantas”496; como já foi 

visto, esta ideia de parentesco está subjacente às teorias 

evolucionistas, as quais sugerem uma origem comum para os diferentes 

grupos de seres vivos. Bernardino Machado foi Professor Substituto 

Ordinário das cadeiras de Botânica e Agricultura, nos anos lectivos de 

                                                 
491 Este conceito tem um incontestável cunho evolucionista, o que vem provar o impacto que estas ideias 

provocaram na aprendizagem das ciências biológicas na Universidade de Coimbra da época. 

492 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 22-27. 

493 Para rever este assunto, consultar Capítulo 3.2.5.1. Dissertação para o Acto de Conclusões Magnas – As 

Espécies são Mudáveis? (1865). 

494 Vide: Bernardino Luís Machado Guimarães, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, p. 13. 

495 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, pp. 65-67. 

496 Vide: Bernardino Luís Machado Guimarães, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1876, p. 15. 
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1877/78 e 1878/79, Lente de Agricultura entre 1881/82 e 1884/85 e 

Professor da cadeira de Antropologia entre 1885/86 e 1906/07. 

 No dia 14 do mesmo mês, António José Gonçalves Guimarães 

(1850-1919) apresentou – na secção de Zoologia e Geologia – dois 

enunciados de carácter uniformitarista: “A hypothese dos cataclysmos é 

contraria aos factos da historia da terra” e “Sustentamos o parallelismo 

entre a evolução dos estratos e a evolução paleontológica”497. A 

primeira afirmação traduz o desacordo do autor com o princípio 

catastrofista, e é completada pela segunda afirmação, com a ideia da 

modificação gradual da superfície da Terra, acompanhada da 

modificação dos seres vivos patente no registo fóssil498.  

 Enquanto Professor na Faculdade de Filosofia, António Guimarães 

foi Substituto Ordinário da cadeira de Zoologia entre 1877/78 e 

1879/80, teve o mesmo cargo na cadeira de Mineralogia nos anos 

lectivos de 1877/78 e 1878/79 e foi Lente de Mineralogia entre 1879/80 

e 1901/02 e, posteriormente, entre 1904/05 e 1910/11499. Nesse ano 

lectivo, transitou para a Faculdade de Ciências e leccionou no 1º Grupo 

(Ciências Geológicas) da 3ª Secção (Ciências Histórico-Naturais) até 

1918/19. 

 António de Meireles Garrido (1856-1895) apresentou provas de 

Doutoramento em 1878, perante um júri presidido pelo Visconde de 

                                                 
497 Vide: António José Gonçalves Guimarães, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1876, p. 13. 

498 Para rever este assunto, consultar Capítulo 1.1. Georges Cuvier e os seus contemporâneos. 

499 O Professor fez uma proposta, no ano lectivo de 1887/88, no sentido da criação de uma cadeira de 

Paleontologia e Geologia. Isto viria facilitar o cumprimento do Programa da cadeira e colmatar algumas das 

lacunas dos alunos em termos de conhecimentos de história natural: “Entre os alumnos que vêem 

matricular-se na aula de mineralogia e geologia uma grande parte entram sem conhecimento algum de 

historia natural, o pouco que tinham aprendido nos preparatorios têem já tido tempo de o esquecer nos 

annos anteriores. Como se poderá, pois, ensinar a estes alumnos a geologia historica, como fazer-lhes 

compreender o que é um fossil, a evolução que a vida organica tem experimentado nas epochas successivas 

da historia do globo e os caracteres que d’ahí derivam para o estudo das camadas sedimentares?”. Vide: 

António José Gonçalves Guimarães, Relatorio do Professor da 7ª cadeira da Faculdade de Philosophia, 

Anuário da Universidade de Coimbra 1887/88, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1888, pp. 350-351. 
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Monte-São. A tese “O darwinismo explica a origem natural do 

homem”500, incluída na secção de Zoologia, Mineralogia e Geologia, 

remete-nos para o conceito precedentemente defendido por Correia 

Barata, e representa uma manifesta convicção na autenticidade do 

mecanismo de evolução por selecção natural e na sua importância para 

a génese dos seres vivos actuais, entre eles o Homem. No ano de 

1879/80, Meireles Garrido foi nomeado Professor Substituto Ordinário 

das cadeiras de Botânica e Agricultura da Faculdade de Filosofia. 

 O ano de 1880 foi fecundo para a produção científica em Coimbra: 

José Diogo Arroio (1854-1925) apresentou as suas Theses501 ao júri 

presidido por Jacinto Antonio de Sousa. Na secção de Zoologia, declarou 

que “Todas as raças humanas se filiam em uma origem comum”502, indo 

ao encontro do conceito de relação filogenética entre os seres vivos, 

igualmente referenciado por outros autores. Na secção de Mineralogia e 

Geologia, admitiu que “Foi durante o periodo terciario que a evolução 

d’uma fórma pithecoide superior produziu o homem”503. Tal como Lyell 

e Desnoyers, entre outros, e tal como Júlio Henriques, o autor admite 

uma idade para os primeiros humanos bastante superior àquela 

admitida na época pelos principais evolucionistas, que remonta ao 

período Quaternário504. 

 J. P. Oliveira Martins (1845-1894), um autodidacta interessado 

pela história natural aplicada à espécie humana, publicou, no mesmo 

ano, a obra “Elementos de Anthropologia – Historia Natural do Homem”, 
                                                 
500 Vide: António de Meireles Garrido, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da Universidade, 

1878, p. 15. 

501 O exemplar desta obra existente na Biblioteca do Instituto Botânico da Universidade de Coimbra 

contém, na primeira página, a seguinte dedicatória: “Ao seu mestre, o Illustre Ex.mo Sr. Dr. Julio Augusto 

Henriques, tem a honra de offerecer. O autor”. 

502 Vide: José Diogo Arroio, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1880, p. 

17. 

503 Vide: José Diogo Arroio, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1880, p. 

19. 

504 Para rever este assunto, consultar Capítulo 3.2.5.2. Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Filosofia – Antiguidade do Homem (1866). 
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onde analisa, com base nas teorias transformistas, as mais recentes 

descobertas antropológicas. Inicialmente, faz alguns comentários 

relativos à mutabilidade das espécies: 

 

 “As theorias evolutivas e transformistas, decisivamente vencedoras, vieram alterar por 

completo as idéas antigas ácerca da historia natural, substituindo aos processos descriptivos os 

processos historicos ou genealogicos. Desde que a idéa da invariabilidade das espécies caíu, o 

estudo de cada indivíduo natural tem de abranger as sucessivas phases da sua formação e do 

seu desenvolvimento”505. 

 

 Seguidamente, e após a consulta do original inglês The Descent of 

Man and Selection in Relation to Sex (1871, 2 vol. 8º), de Charles 

Darwin, diz: 

 

 “A theoria da evolução acudiu a explicar porque é que a transformação das formas 

accusa, no seu conjuncto, um progresso. A influencia das causas externas determina uma 

adaptação cada vez maior do animal ao meio em que existe, disseram os zoólogos, e essa 

adaptação é o que se nos affirma um progresso”506. 

  

 Oliveira Martins acrescenta que a adaptação é gerida, não só pela 

acção da Natureza, mas também por uma força intrínseca aos seres 

vivos, à qual designou por instinto507. O desdobrar sequencial das 

potencialidades desta força teria a evolução como consequência508. A 

ideia de progresso já nos havia sido apresentada por Júlio Henriques em 

                                                 
505 Vide: Oliveira Martins, Elementos de Anthropologia – Historia Natural do Homem, Lisboa, Livraria de 

Antonio Maria Pereira Editora, 1880, p. V. 

506 Vide: Oliveira Martins, Elementos de Anthropologia – Historia Natural do Homem, Lisboa, Livraria de 

Antonio Maria Pereira Editora, 1880, p. 18. 

507 Vide: Oliveira Martins, Elementos de Anthropologia – Historia Natural do Homem, Lisboa, Livraria de 

Antonio Maria Pereira Editora, 1880, p. 19. Este assunto foi profundamente dissecado por Darwin. Vide: 

Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Londres, John Murray, 1906, pp. 

159-186. 

508 Vide: Carlos Almaça, Uma Controvérsia Antropológica de 1881 (Oliveira Martins e Eduardo Burnay), 

Lisboa, Museu Nacional de História Natural, 1995, p. 15. 
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“As Espécies são Mudáveis?” (1865), no capítulo reservado às 

conclusões do autor509.  

 Ainda em 1880, Eduardo Burnay (1853-1924), bacharel em 

Filosofia e Medicina e aluno do 5º ano médico em Coimbra, apresentou 

a sua dissertação de concurso à substituição da cadeira de Zoologia na 

Escola Politécnica de Lisboa, intitulada “Da craneologia como base de 

classificação anthropologica”. Adepto dos ideais darwinianos, Burnay 

aplica os argumentos da anatomia comparada, da paleontologia e da 

embriologia à antropologia, numa visão evolucionista dos fenómenos 

biológicos: 

 

 “Escolhendo para objecto da nossa dissertação “a craneologia como base da 

classificação anthropologica”, não fomos a isso levados unicamente pelo interesse e importancia 

que assignalamos dos assumptos anthropologicos, mas tambem porque sob o ponto de vista 

zoologico, especial ao concurso a que este trabalho se destina, o homem como termo ultimo da 

serie animal, resume em si todas as successivas differenciações morphologicas da materia 

organisada, e tem em si representados os varios estadios da sua lenta evolução, evolução pela 

qual ella se elevou desde a monera até elle”510. 

 

 Ao longo do seu discurso podemos verificar que, enquanto faz 

referência aos trabalhos arqueológicos e antropológicos levados a cabo 

por investigadores como Tournal, Christol, Schmerling, Boucher de 

Perthes, Vibraye, Lartet, Desnoyers e Carlos Ribeiro, para mencionar 

apenas alguns nomes, vai dando as suas opiniões como forma de 

introduzir a discussão em redor de algumas das ideias vigentes, 

nomeadamente a existência de ossadas e artefactos humanos nos 

                                                 
509 Vide: Júlio Augusto Henriques, As Espécies são Mudáveis? – Dissertação para o Acto de Conclusões 

Magnas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1865, p. 107. 

510 Vide: Eduardo Burnay, Da craneologia como base de classificação anthropologica, Coimbra, Imprensa 

da Universidade, 1880, p. 25. 



 191 

terrenos terciários511. Entretanto, assume concordar com a teoria da 

descendência comum, partilhada pelos evolucionistas: 

 

 “A serie zoologica hoje, não obstante a contraposição de naturalistas modernos como 

Quatrefages e Agassiz, é, além de uma serie de graduação na complicação dos seus termos, 

uma serie genealogica em que os termos mais compostos se prendem por filiação aos mais 

simplices”512. 

 

 De acordo com o autor, as semelhanças morfológicas e 

embriológicas entre animais de grupos distintos constituem “ [...] o 

fundamento, n’outras razões comprovado, da theoria genealogica, que, 

enunciada uma primeira vez pelo grande Lamarck, lhe grangeou, 

perante o cataclysta Cuvier e os seus adeptos a reputação de louco, 

mas que revigorada pelos trabalhos de Darwin e Hæckel, constitui hoje 

a luminosa biblia, onde as modernas gerações de estudiosos vão aspirar 

a largos tragos a verdadeira philosophia da natureza”513.  

 De acordo com as suas palavras, o fundamento da teoria 

genealógica de Lamarck exprime-se pelo paralelismo morfológico das 

séries zoológica, paleontológica e ontogenética e também cronológico 

das duas últimas. Em suma, Burnay visualiza a evolução como um 

processo hierarquizado, tendendo para a perfeição, estado que seria 

representado pelo Homem514. 

 Além disso, e de uma forma muito concisa, explica os 

fundamentos da teoria da selecção natural: 

 

                                                 
511 Vide: Eduardo Burnay, Da craneologia como base de classificação anthropologica, Coimbra, Imprensa 

da Universidade, 1880, pp. 19-20. 

512 Vide: Eduardo Burnay, Da craneologia como base de classificação anthropologica, Coimbra, Imprensa 

da Universidade, 1880, pp. 28-29. 

513 Vide: Eduardo Burnay, Da craneologia como base de classificação anthropologica, Coimbra, Imprensa 

da Universidade, 1880, p. 29. 

514 Vide: Carlos Almaça, Uma Controvérsia Antropológica de 1881 (Oliveira Martins e Eduardo Burnay), 

Lisboa, Museu Nacional de História Natural, 1995, p. 10. 
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 “ [...] a variação, como condição de adaptação, vem interferir poderosamente na vida 

da especie, contrapondo a sua influencia transformadora, ás tendencias conservadoras da 

hereditariedade, operando mutações que levariam todos os naturalistas desprevenidos a 

considerar, pelos caracteres morphologicos, distinctas, especies, em que aliás se deve acceitar 

uma certa communidade de origem. É o que hoje acontece no classico exemplo dos pombos, 

citado por Darwin, e no dos coelhos, citado por Hæckel”515. 

 

 No entanto, se a selecção natural na espécie humana não se 

exerce da mesma forma do que nas outras espécies, devido ao facto da 

inteligência do Homem lhe permitir dominar, dentro de certos limites, 

as forças do meio, as raças humanas deverão distinguir-se pelas 

aptidões cerebrais516. A craneologia constitui, assim, o mais sólido 

critério antropotáxico, por serem os ossos do crânio que moldam 

externamente o cérebro, e os da face que definem, internamente, a 

fisionomia. Tais circunstâncias correlacionam o estudo do crânio com o 

desenvolvimento e estrutura do encéfalo, aos quais se associa a 

inteligência517.  

 Em 1882, Francisco José de Sousa Gomes (1860-1911) prestou 

provas de Doutoramento perante o júri presidido por António dos 

Santos Viegas. Na secção de Zoologia, atestou que “A craneologia é a 

melhor base para a classificação das raças humanas”518, como forma de 

consolidar os dados introduzidos por Burnay, dois anos antes. Na 

secção de Mineralogia, Geologia e Paleontologia faz uma afirmação 

peremptória: “O homem habitou o solo portuguez durante o periodo 

                                                 
515 Vide: Eduardo Burnay, Da craneologia como base de classificação anthropologica, Coimbra, Imprensa 

da Universidade, 1880, pp. 38-39. 

516 Vide: Carlos Almaça, Uma Controvérsia Antropológica de 1881 (Oliveira Martins e Eduardo Burnay), 

Lisboa, Museu Nacional de História Natural, 1995, p. 12. 

517 Vide: Carlos Almaça, Uma Controvérsia Antropológica de 1881 (Oliveira Martins e Eduardo Burnay), 

Lisboa, Museu Nacional de História Natural, 1995, p. 14. 

518 Vide: Francisco José de Sousa Gomes, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1882, p. 11. 
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terciario”519. De facto, assim o demonstram os achados de Carlos 

Ribeiro nas bacias do Tejo e do Sado, datados das épocas Miocénico e 

Pliocénico (pertencentes ao antigo Período Terciário)520. 

 Bernardo Aires (1868-1931) defendeu, em 1892, as suas Theses 

para obter o grau de Doutor, perante o júri presidido por Manuel Paulino 

de Oliveira. Na secção de Botânica, fez a seguinte declaração: 

“Sustentamos a identidade phylogenetica dos vegetaes e animaes”521. 

Este enunciado, respeitante ao parentesco existente entre os seres 

vivos, traduz a visão evolucionista da Natureza adoptada por 

Bernardino Machado, José Diogo Arroio, Oliveira Martins e Eduardo 

Burnay. Na secção de Zoologia, o autor admite opor-se à teoria de 

Lamarck: “Negamos a hereditariedade das mutilações (Weismann)” 522. 

 De facto, a lei da herança dos caracteres adquiridos não se 

verifica experimentalmente: em 1880, Weissman desenvolveu uma 

experiência na qual cortou as caudas a um grupo de ratos brancos, com 

o objectivo de saber se os descendentes nasceriam sem cauda. Ao 

longo de 22 gerações, todos os ratos nasceram com caudas de 

comprimento normal. Em suma, apesar de se reconhecer que o uso ou 

o desuso de determinados órgãos afecta o seu desenvolvimento, sabe-

se que essas características não são transmitidas à descendência523. 

 Na secção Antropologia e Arqueologia pré-histórica, o autor 

afirmou que “O homem terciario existiu no occidente da Europa;” e “Foi 

                                                 
519 Vide: Francisco José de Sousa Gomes, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1882, p. 13. 

520 Desde 1863, Carlos Ribeiro encontrou diversas peças de sílex e quartzitos lascados naquelas áreas. 

Vide: Eduardo Burnay, Da craneologia como base de classificação anthropologica, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1880, p. 19. 

521 Vide: Bernardo Aires, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1892, p. 15. 

522 Vide: Bernardo Aires, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1892, p. 17. 

523 Em termos concretos, isto significa que qualquer alteração que apenas afecte a parte somática de um 

indivíduo (por exemplo, uma amputação ou uma hipertrofia muscular), como não atinge o material genético 

localizado nos gâmetas dos indivíduos, não é transmitido aos descendentes. 
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esta a patria primitiva do homem (Brinton)”524. Como já foi dito, este 

tema estava em aceso debate na época, em parte devido à recente 

criação da disciplina de Antropologia em Coimbra, mas também por 

força das constantes novidades nesta matéria, chegadas de França e de 

Inglaterra. Na sua Antiguidade do Homem (1866), Júlio Henriques 

mostra as evidências que diversos investigadores apresentam para 

sustentar a hipótese da existência de vestígios humanos nos terrenos 

terciários europeus525. 

 Bernardo Aires foi Lente da cadeira de Zoologia da Faculdade de 

Filosofia entre os anos lectivos de 1898/99 e 1910/11. Após transitar 

para a Faculdade de Ciências, leccionou no 2º Grupo (Ciências 

Biológicas) da 3ª Secção (Ciências Histórico-Naturais). 

 Em 1897, foram defendidas duas provas de Doutoramento 

perante o júri presidido por António dos Santos Viegas. António Afonso 

Alves Pereira da Fonseca (1874-1903) apresentou, na secção de 

Botânica, a tese “Os problemas phylogeneticos não podem ser tratados 

satisfatoriamente sem o auxílio da Botánica fossil”526. Mais uma vez, 

trata-se de um tema onde é valorizado o papel da Paleontologia no 

estudo da filogenia entre os seres vivos. Na secção de Zoologia, declara 

que “A morte natural é um phenomeno de adaptação (Weismann)”527. 

Com esta afirmação, o autor pretende mostrar que a “luta pela 

sobrevivência”, ou “concorrência vital”, noções apresentadas por Darwin 

e confirmadas por Weissman e outros, constituem uma das etapas da 

evolução por selecção natural. Isto significa que a competição entre as 

                                                 
524 Vide: Bernardo Aires, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1892, p. 21. 

525 Vide: Júlio Augusto Henriques, Antiguidade do Homem – Dissertação de Concurso para a Faculdade de 

Philosophia, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1866, pp. 20-21. 

526 Vide: António Afonso Maria Velado Alves Pereira da Fonseca, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, 

Imprensa da Universidade, 1897, p. 11. 

527 Vide: António Afonso Maria Velado Alves Pereira da Fonseca, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, 

Imprensa da Universidade, 1897, p. 13. 
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espécies vai conduzir à eliminação dos indivíduos menos aptos e 

favorecer a adaptação e consequente evolução dos restantes528. 

 Álvaro José da Silva Basto (1873-1924), por sua vez, apresentou 

o seguinte enunciado, referente à secção de Antropologia, Paleontologia 

humana e Arqueologia pré-histórica: “Consideramos o Pithecanthropus 

erectus de Dubois como o precursor do homem”529. Trata-se de uma 

assunção compartilhada por Correia Barata, José Diogo Arroio e 

Eduardo Burnay que, na sua obra citada anteriormente, afirma: 

 

 “O descobrimento do precursor do homem, do continuador dos antigos catarrhinianos, 

do homem alalus, do Anthropopithecus, é um acontecimento para que devemos estar todos 

preparados, e resignados aquelles que com a stirpe se molestam”530. 

 

 Álvaro da Silva Basto leccionou a cadeira de Mineralogia e 

Petrologia no ano lectivo de 1902/03. 

 A aceitação das teorias evolucionistas, em finais do século XIX, 

deve-se, em grande parte, ao conhecimento científico introduzido pela 

Antropologia desde que, em 1865, Pereira da Costa publicou a sua 

Notícia sôbre os esqueletos humanos descobertos no cabeço da Arruda. 

Os estudos de Antropologia pré-histórica desenvolveram-se com os 

trabalhos de Oliveira Martins, Eduardo Burnay, entre outros, e 

culminaram no IX Congresso Internacional de Antropologia Pré-

histórica, onde foram apresentadas comunicações sobre o problema da 

existência do Homem terciário em Portugal e outras questões 

relacionadas com as recentes descobertas dos “Kjoekkenmödings” da 

Arruda, das grutas da Furninha e Cesareda, e várias necrópoles do Vale 

do Tejo. Ao mesmo tempo, o Congresso mostrou as potencialidades da 

                                                 
528 Para rever este assunto, consultar Capítulo 1.3.2.1. A Origem das Espécies (1859). 

529 Vide: Álvaro José da Silva Basto, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, Imprensa da Universidade, 

1897, p. 17. 

530 Vide: Eduardo Burnay, Da craneologia como base de classificação anthropologica, Coimbra, Imprensa 

da Universidade, 1880, p. 20. 
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nova Ciência e mostrou o progresso que a Antropologia já tinha 

alcançado em outros países531.  

 Só a partir de 1900, com o surgimento da Genética como 

disciplina, se impulsionaram os estudos em torno dos mecanismos da 

hereditariedade introduzidos por Mendel. Em Portugal, devemos a 

Eusébio Barbosa Tamagnini de Matos Encarnação (1880-1972) os 

primeiros trabalhos nesta área: em 1904, prestou provas para obter o 

grau de Doutor perante o júri presidido por António dos Santos Viegas e 

na secção de Botânica, afirmou que “As experiencias de Correns, 

Tschermak, De Vries, etc., confirmam a lei de Mendel”532. A análise das 

suas Theses da secção de Zoologia mostra uma posição assumidamente 

evolucionista: “Devemos procurar nos reptis fosseis da ordem dos 

theromorphos a forma donde evolucionaram os Mammiferos”533. 

 O autor não concordava, porém, com a função que era atribuída, 

de acordo com Darwin, à selecção natural no processo evolutivo, como 

se pode depreender da seguinte afirmação: “A selecção natural é um 

effeito da evolução e não uma causa primordial e explicativa como quer 

o Darwinismo”534. 

 Tamagnini leccionou a cadeira de Antropologia entre os anos 

lectivos de 1907/08 e, a partir de 1910/11, passou a integrar o 2º 

Grupo (Ciências Biológicas) da 3ª Secção (Ciências Histórico-Naturais) 

da Faculdade de Ciências. 

                                                 
531 Vide: E. Tamagnini, J. Serra, Subsídios para a história da antropologia portuguesa – o desenvolvimento 

dos estudos antropológicos em Coimbra, Congresso do Mundo Português – Discursos e comunicações 

apresentadas ao congresso de história da actividade científica portuguesa, Lisboa, Comissão Executiva dos 

Centenários, 1940, vol. XII, p. 638. 

532 Vide: Eusébio Barbosa Tamagnini de Matos Encarnação, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, 

Imprensa da Universidade, 1904, p. 15. 

533 Vide: Eusébio Barbosa Tamagnini de Matos Encarnação, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, 

Imprensa da Universidade, 1904, p. 17. 

534 Vide: Eusébio Barbosa Tamagnini de Matos Encarnação, Theses de Philosophia Natural, Coimbra, 

Imprensa da Universidade, 1904, p. 17. 
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 Luís Wittnich Carrisso é autor de uma brilhante Dissertação de 

Licenciatura intitulada “Hereditariedade”, cuja defesa, em Março de 

1910, lhe granjeou a pontuação de 19 valores, e que tivemos o 

privilégio de consultar para a elaboração deste trabalho. 

 Norteado pelas ideias de Weissman, De Vries, Delage, Le Dantec, 

Mendel e Cuénot, entre outros, o autor analisa a teoria de Lamarck e 

realça as suas potencialidades e fragilidades; por outro lado, introduz o 

conceito de mutação como forma de explicar as variações sobre as 

quais actua o mecanismo de selecção ditado por Darwin: 

 

 “As mutações não se produzem n’um sentido determinado; teem lugar ao acaso dando 

origem a modificações de toda e qualquer natureza. Das formas novas assim originadas 

persistirão evidentemente aquellas que encontrarem um meio ambiente propicio. Todas as 

outras serão rigorosamente eliminadas pela acção selectiva do meio”535. 

 

 Um pouco mais à frente no seu trabalho, Carrisso explica, à luz 

desta nova concepção, o processo de produção de espécies novas: 

 

 “Consideremos uma especie qualquer, vivendo n’um determinado meio, e supponhamos 

que n’esse meio se produzem, por motivos que aqui não nos importam, modificações de certa 

importancia. Os individuos dessa especie darão origem a mutações; e se dos mutantes algum 

estiver adaptado, por acaso às novas condicções esse propagar-se-ha. Como as mutações se 

produzem em todos os sentidos, poderá haver varios mutantes com condicções de vida; e dessa 

maneira se terão originado de uma especie unica, varias especies novas, adaptadas às novas 

condicções de meio”536. 

 

 Seguidamente, Carrisso compara as ideias de Darwin, Wallace e 

De Vries sobre o valor das mutações como factor de evolução: 

 

                                                 
535 Vide: Luís Wittnich Carrisso, Hereditariedade – Dissertação para o acto de licenciatura na secção de 

Sciencias Historico-Naturaes da Faculdade de Philosophia [Manuscrito], 1910, pp. 227-228. 
536 Vide: Luís Wittnich Carrisso, Hereditariedade – Dissertação para o acto de licenciatura na secção de 

Sciencias Historico-Naturaes da Faculdade de Philosophia [Manuscrito], 1910, p. 229. 
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 “Mas Darwin atribuia uma importancia egual, em relação à selecção natural, quer às 

variações lentas e continuas, quer às variações bruscas. [...] Wallace desprezando as variações 

bruscas, como fortuitas e sem consequencias propunha as variações lentas como factor de 

transformação. [...] De Vries e a sua escola, já actualmente importante, consideram a mutação 

como a unica variação capaz de com o auxilio da selecção natural originar especies novas”537. 

 

 Para finalizar, o autor coloca uma questão pertinente e convida à 

reflexão: 

 

 “Mas a mutação, só por si, será sufficiente para dar conta de todos os phenomenos? A 

Paleontologia fornece exemplos, perfeitamente documentados, da evolução lenta e gradual de 

certas espécies, e este facto não concorda bem com o exclusivismo intransigente dos partidarios 

da mutação. [...] O futuro o dirá; e entretanto, o nosso modesto papel reduz-se a seguir com 

justificado interesse as marchas e contra marchas da sciencia, na aspiração constante para a 

verdade”538. 

 

 Estamos perante a primeira abordagem neodarwinista da selecção 

natural feita em Portugal. De uma forma extraordinariamente completa 

e rigorosa, Carrisso transforma uma matéria densa e até 

incompreensível para muitos, num texto de agradável leitura, onde são 

focados pontos de extremo interesse para o nosso trabalho, desde a 

hereditariedade de caracteres até à variação e, consequentemente, a 

mutação, como agentes de selecção natural.  

 Uma vez que se trata de um trabalho que resulta do culminar das 

ideias evolucionistas com os recém-introduzidos princípios mendelianos 

da Genética, podemos concluir que a “descendência” de Júlio Henriques 

está comprovada. Os trabalhos sobre Evolucionismo que foram 

publicados a partir desta data, basearam-se seguramente nos 

pressupostos apresentados por Carrisso e tiveram em conta o fenómeno 

da mutação para explicar as variações bruscas que propiciam a 

                                                 
537 Vide: Luís Wittnich Carrisso, Hereditariedade – Dissertação para o acto de licenciatura na secção de 

Sciencias Historico-Naturaes da Faculdade de Philosophia [Manuscrito], 1910, pp. 223-225. 

538 Vide: Luís Wittnich Carrisso, Hereditariedade – Dissertação para o acto de licenciatura na secção de 

Sciencias Historico-Naturaes da Faculdade de Philosophia [Manuscrito], 1910, pp. 234-235. 



 199 

evolução por selecção natural. Por estas razões, finalizamos, aqui, a 

descrição das obras que marcam o percurso do Evolucionismo na época 

de Júlio Henriques e que contribuíram para o progresso científico das 

ciências da vida em Portugal. 

 Em 1909, o Senado da Universidade de Cambridge organizou as 

cerimónias de comemoração do centenário do nascimento de Darwin 

(12 de Fevereiro de 1809) e o quinquagésimo aniversário da publicação 

da Origem das Espécies (24 de Novembro de 1859), entre os dias 22 e 

24 de Junho desse ano, onde estiveram presentes dezenas de 

Universidades e sociedades científicas de todo o mundo.  Em nome da 

Universidade, o seu Chanceler, Lord Rayleigh convidou algumas 

individualidades pertencentes a estabelecimentos de ensino superior 

portugueses. Representaram o nosso país no referido evento, Egas 

Pinto Basto pela Universidade de Coimbra, em substituição de Júlio 

Augusto Henriques, delegado nomeado pela Universidade; Aarão 

Ferreira de Lacerda, pela Academia Politécnica do Porto e o médico 

Francisco Silva Teles pela Sociedade de Geografia de Lisboa e pelo 

Curso Superior de Letras539. 

 A Comemoração Darwineana compôs-se de três acontecimentos 

principais: o momento da entrega das mensagens provenientes das 243 

entidades científicas que ali estavam representadas, na Senate House, o 

jantar na New Examination Rooms, acompanhado de dois discursos de 

homenagem a Darwin, e a cerimónia de atribuição de 21 novos títulos 

honoris causa em Ciência, na Senate House, à qual se seguiu uma 

conferência proferida por Archibald Geikie, presidente da Royal Society, 

intitulada “Darwin considerado como geólogo”540. 

                                                 
539 Vide: Aarão Ferreira de Lacerda, A Commemoração Darwineana celebrada pela Universidade de 

Cambridge, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1910, pp. 1-3. 

540 É o caso de Hugo de Vries, pelo seu trabalho com as variedades de Oenothera e o desenvolvimento da 

teoria sobre o papel das mutações na evolução dos seres vivos. Vide: Aarão Ferreira de Lacerda, A 

Commemoração Darwineana celebrada pela Universidade de Cambridge, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1910, pp. 7-9. 
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 Aarão Ferreira de Lacerda, Doutor pela Faculdade de Filosofia da 

Universidade e médico pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, relatou os 

eventos comemorativos realizados pela Universidade de Cambridge, 

dando especial relevo aos discursos científicos e ao lançamento da 

publicação por Francis Darwin do esboço da teoria darwiniana, escrito 

em 1842. No seu artigo, Aarão Ferreira de Lacerda faz um balanço dos 

três dias do evento, e conclui: 

 

 “A Commemoração cambridgeana teve o caracter de um congresso de sciencias 

naturaes e ainda das sciencias que mais ou menos directamente podem aproveitar com a 

resolução dos problemas fundamentaes da biologia geral. Não é sómente a Universidade de 

Cambridge, não é sómente a Inglaterra que se orgulham do nome de Darwin. A sua tradição é 

egualmente respeitada em todo o mundo scientifico actual”541. 

 

 O convite feito pela Universidade de Cambridge para a presença 

de cientistas portugueses nas Comemorações de Darwin é prova de 

que, nesta época, o valor da obra dos investigadores lusos era 

reconhecido e que os ideais evolucionistas que apresentámos neste 

capítulo se firmavam, com algum vigor, na comunidade científica 

portuguesa de então. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
541 Vide: Aarão Ferreira de Lacerda, A Commemoração Darwineana celebrada pela Universidade de 

Cambridge, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1910, p. 27. 
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Conclusões 

 

 

 I. Iniciámos o nosso estudo com a apresentação das ideias de 

diversas figuras estrangeiras ilustres, ligadas às ciências naturais, no 

que diz respeito ao problema da imutabilidade/mutabilidade das 

espécies, pela sua importância no processo de classificação dos seres 

vivos. A hipótese da fixidez das formas vivas desde a Criação (ou desde 

o momento da geração espontânea, a partir de matéria inerte, de 

acordo com o ponto de vista), vulgarmente designada por Fixismo, foi 

admitida durante mais de vinte séculos, até que os avanços científicos 

permitiram o estudo aprofundado das espécies vivas, assim como a 

análise do conteúdo fossilífero dos estratos rochosos.  

 As ideias de transformação dos seres vivos começavam, então, a 

despontar timidamente, ao mesmo tempo que a resposta à questão do 

desaparecimento de espécies e o surgimento posterior de formas 

distintas, patente no registo fóssil, tardava em surgir. Este debate entre 

fixistas e transformistas nunca foi definitivamente serenado, nem 

mesmo quando apareceram as primeiras alusões ao conceito de 

evolução. O Evolucionismo – corrente de ideias associada aos princípios 

introduzidos por Darwin – atribui um carácter contínuo ao mundo vivo e 

sugere a existência de uma origem comum a todas as formas animais e 

vegetais.  

 Neste trabalho, dedicámos uma secção à vida do naturalista 

inglês, ao seu percurso académico e examinámos as suas obras mais 

importantes; isto permitiu-nos concluir que a originalidade das suas 

ideias, apesar das críticas que lhe foram sendo feitas durante décadas, 

lhe valeu o mérito de ter despoletado uma verdadeira revolução 

científica, pela forma como nos explicou, de forma ímpar, os 

mecanismos que comandam os fenómenos da Natureza. 
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 II. A Universidade de Coimbra será sempre associada a grandes 

acontecimentos, facto que se deve ao seu estatuto notável como 

instituição universitária, de que é prova a sua reputação no estímulo ao 

progresso científico. As transformações que a Reforma Pombalina gerou 

na Universidade são uma prova evidente daquilo que afirmamos: os 

Gabinetes de História Natural e o Jardim Botânico contribuíram, desde o 

momento da sua criação, para o sucesso do ensino prático das ciências 

naturais, desde finais do século XVIII. 

 Neste trabalho, procurámos fazer uma apresentação do panorama 

do ensino das ciências biológicas em Coimbra, com o intuito primordial 

de analisar as condições em que foram introduzidas as ideias 

evolucionistas de Darwin. Começámos com a apresentação da estrutura 

do curso de Filosofia da Faculdade de Filosofia entre 1772 e 1911, e 

pudemos verificar que, de facto, era dada uma importância significativa 

ao estudo das disciplinas de Anatomia Comparada, Zoologia, Botânica, 

Geologia, Agricultura e, posteriormente, Antropologia. Os alunos 

recebiam uma eficaz preparação teórica e prática, que lhes permitia 

possuir conhecimentos aprofundados destas áreas científicas. Neste 

contexto, propusemo-nos averiguar se, na década de 60 – por ser 

posterior à publicação da obra capital de Darwin – os materiais 

utilizados nas aulas indiciavam o ensino das teorias biológicas.  

 Além de não nos ter sido possível consultar o programa destas 

cadeiras, nada nos indicou que a recém-criada corrente de ideias 

influenciasse os professores na escolha dos manuais de apoio às aulas, 

os resultados foram inconclusivos. No entanto, acreditamos que, nessa 

década, as ideias evolucionistas tenham sido debatidas durante as 

aulas, entre professor e alunos, a julgar pelo número de teses de 

Doutoramento que foram defendidas sob o tema da evolução, nos anos 

subsequentes. 
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 III. Quando nos dedicámos a fazer pesquisa sobre este tema, 

alimentávamos a esperança de encontrar algo inédito que pudesse 

adicionar factos novos à história do Evolucionismo no nosso país. Para 

nossa satisfação, encontrámos uma obra de Joaquim Rodrigues Guedes, 

intitulada Curso de Historia Natural Elementar e datada de 1865, na 

qual o autor apresenta concepções transformistas e, posteriormente, 

evidencia a contribuição de Darwin para o conhecimento geológico. 

Notamos no seu discurso, no entanto, alguma relutância em defender 

aquelas ideias.  

 Assim, temos a honra de atribuir, a Júlio Henriques, o papel de 

introdutor, não somente de ideias transformistas e evolucionistas, mas 

da própria teoria da selecção natural de Darwin, com a obra As Espécies 

são Mudáveis?, de 1865. Ficámos a conhecer alguns aspectos da sua 

vida pessoal e do seu percurso académico, nomeadamente os trabalhos 

de botânica desenvolvidos em Portugal e em território ultramarino, 

muitos deles em parceria com outras individualidades respeitáveis do 

meio científico nacional e estrangeiro. Da análise das duas dissertações 

que apresentou à Faculdade de Filosofia, fica a confirmação da distinção 

com que aborda temas polémicos e a audácia com que aplica a teoria 

da selecção natural de Darwin – sobejamente criticada em toda a 

Europa e no Mundo, naquela época – ao mecanismo evolutivo da 

espécie humana. 

 Estas ideias de evolução, sobretudo ligadas ao parentesco entre 

humanos e símios, nem sempre foram interpretadas da forma mais 

correcta. O cidadão comum, no geral, desconhecedor das noções 

científicas elementares, não compreendeu aquelas novidades e acabou 

por ridicularizar a situação, como observámos pela leitura do primeiro 

texto de Albino Geraldes e do excerto da obra As Pupilas do Senhor 

Reitor, de Júlio Dinis. No entanto, no meio científico, esperávamos que 

ocorresse a situação contrária. Procurámos trabalhos que tratassem o 

Evolucionismo e, num misto de surpresa e contentamento, analisámos 
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diversas teses e obras sob o tema do Evolucionismo e ficámos a 

compreender que os discípulos de Júlio Henriques (e não só) haviam 

retido a essência darwiniana dos seus ensinamentos. Assim, ao 

depararmo-nos com uma obra de índole neodarwinista, datada de 1910, 

verificámos que a nossa missão estava cumprida. Enunciarmos 

trabalhos, posteriores a esta obra, onde se faz menção à teoria da 

selecção natural, seria inoportuno, pois se um discípulo de Júlio 

Henriques associou, de forma graciosamente inteligente, a teoria de 

Darwin às recém-introduzidas leis mendelianas, alcança mérito próprio. 

Em suma, declaramos ter sido capazes de (re)construir as etapas do 

estabelecimento de uma autêntica herança científica em Portugal, rica 

em princípios claramente darwinianos.  
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Anexo 1 

 

Monandria

Diandria

Triandria

Tetrandria

Pentandria

Hexandria

Heptandria

Octandria

Eneandria

Decandria

Dodecandria

Icosandria

Polyandria

Didynamia

Tetradynamia

Monadelphia

Diadelphia

Polyadelphia

Syngenesia

Gymnandria

Monœcia

Di œcia

Polygamia

Cryptogamia

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII
XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

um...................................................................

dois.................................................................

três..................................................................

1ª - Estames livres e iguaes    quatro..............................................................

sendo o seu numero                cinco...............................................................

seis..................................................................

sete.................................................................

oito..................................................................

nove................................................................

dez..................................................................

de doze a dezenove.......................................

vinte ou mais inseridos no calice...................

vinte ou mais inseridos no receptaculo..........

2ª - Estames desiguaes          quatro, tendo dois os filetes mais compridos.

sendo o seu numero               seis, tendo quatro os filetes mais compridos..

1º Pelos filetes – formando um feixe..............

“ formando dois feixes...........

3ª - Estames soldados                       “ formando muitos feixes......

2º Pelas antheras – em fórma de cylindro.....

3º - formando um só corpo com o pistillo.......

1º sobre o mesmo pé.......................................................................................

2º sobre pés differentes..................................................................................

3º sobre pés differentes ou sobre o mesmo pé com flores hermaphroditas..

.........................................................................................................................  

1ª Monoclinias ou 
hermaphroditas..............

2ª Diclinias ou unisexuaes, 

isto é, estames e carpelas 
em pés differentes.

2º Plantas cryptogamias......

NOMESCLASSESSUBDIVISÕESDIVISÕES

Monandria

Diandria

Triandria

Tetrandria

Pentandria

Hexandria

Heptandria

Octandria

Eneandria

Decandria

Dodecandria

Icosandria

Polyandria

Didynamia

Tetradynamia

Monadelphia

Diadelphia

Polyadelphia

Syngenesia

Gymnandria

Monœcia

Di œcia

Polygamia

Cryptogamia

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII
XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

um...................................................................

dois.................................................................

três..................................................................

1ª - Estames livres e iguaes    quatro..............................................................

sendo o seu numero                cinco...............................................................

seis..................................................................

sete.................................................................

oito..................................................................

nove................................................................

dez..................................................................

de doze a dezenove.......................................

vinte ou mais inseridos no calice...................

vinte ou mais inseridos no receptaculo..........

2ª - Estames desiguaes          quatro, tendo dois os filetes mais compridos.

sendo o seu numero               seis, tendo quatro os filetes mais compridos..

1º Pelos filetes – formando um feixe..............

“ formando dois feixes...........

3ª - Estames soldados                       “ formando muitos feixes......

2º Pelas antheras – em fórma de cylindro.....

3º - formando um só corpo com o pistillo.......

1º sobre o mesmo pé.......................................................................................

2º sobre pés differentes..................................................................................

3º sobre pés differentes ou sobre o mesmo pé com flores hermaphroditas..

.........................................................................................................................  

1ª Monoclinias ou 
hermaphroditas..............

2ª Diclinias ou unisexuaes, 

isto é, estames e carpelas 
em pés differentes.

2º Plantas cryptogamias......

NOMESCLASSESSUBDIVISÕESDIVISÕES

1
º

-
P

la
n
ta

s
 p

h
a
n
e
ro

g
a
m
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s

Anexo 1 – Classificação botânica de Lineu segundo Joaquim Rodrigues Guedes
(Quadro construído a partir dos dados colhidos em Joaquim Rodrigues Guedes, 
Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, p. 323)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

 

1ª Acotyledonea

2ª Monohypogynia

3ª Monoperigynia

4ª Monoepigynia

5ª Epistaminia

6ª Peristaminia

7ª Hypostaminia

8ª Hypocorolla

9ª Pericorolla

10ª Synantheria

11ª Corisantheria

12ª Epipetalia

13ª Peripetalia

14ª Hypopetalia

15ª Diclinia

CLASSES

Acotyledoneas..................................................................................................................................................

Estames hypoginios....................................................

Monocotyledoneas..................................................           “ perigynios....................................................

“ epigynios.....................................................

Estames epigynios......................................................

Apetalas...............................           “ perigynios.....................................................

“ hypoginios...................................................

Corolla hypoginia.........................................................

Monopetalas........................           “ perigynia.........................................................

antheras soldadas

“ epigynia. Epicorolla.....

Dicotyledoneas                                                  antheras distinctas

Estames epigynios......................................................

Polypetala............................            “ perigynios....................................................

“ hypogynios..................................................

Diclinias.........................................................................................................................

1ª Acotyledonea

2ª Monohypogynia

3ª Monoperigynia

4ª Monoepigynia

5ª Epistaminia

6ª Peristaminia

7ª Hypostaminia

8ª Hypocorolla

9ª Pericorolla

10ª Synantheria

11ª Corisantheria

12ª Epipetalia

13ª Peripetalia

14ª Hypopetalia

15ª Diclinia

CLASSES

Acotyledoneas..................................................................................................................................................

Estames hypoginios....................................................

Monocotyledoneas..................................................           “ perigynios....................................................

“ epigynios.....................................................

Estames epigynios......................................................

Apetalas...............................           “ perigynios.....................................................

“ hypoginios...................................................

Corolla hypoginia.........................................................

Monopetalas........................           “ perigynia.........................................................

antheras soldadas

“ epigynia. Epicorolla.....

Dicotyledoneas                                                  antheras distinctas

Estames epigynios......................................................

Polypetala............................            “ perigynios....................................................

“ hypogynios..................................................

Diclinias.........................................................................................................................

P
la

n
ta

s

Anexo 2 – Classificação botânica de Jussieu segundo Joaquim Rodrigues Guedes
(Quadro construído a partir dos dados colhidos em Joaquim Rodrigues Guedes, 
Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, p. 331)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

 

Anexo 3 – Estampa contida na obra de Cuvier 
Discours sur les révolutions du globe, Paris, 1867  

 

 

 

 

 



Anexo 4 

 

1ª Thalamifloras

2ª Calicifloras

3ª Corollifloras

4ª Monoclamideas

5ª Phanerogamias

6ª Cryptogamias

7ª Foliaceas

8ª Aphilas

CLASSES

Corolla polypetala e estames inseridos sobre o receptaculo..................

Exogenas............      Corolla polypetala ou monopetala e estames inseridos sobre o calice..                      

Corolla monopetala estaminefera inserida sobre o receptaculo.............

Um só involucro floral ou calice e corolla similhantes............................

Endogenas..........      Fructificação visivel e regular..................................................................

Fructificação invisivel ou irregular..........................................................

Expansões de apparencia foliacea.........................................................

Plantas cellulares ou 

acotyledoneas Sem expansões foliaceas.......................................................................

1ª Thalamifloras

2ª Calicifloras

3ª Corollifloras

4ª Monoclamideas

5ª Phanerogamias

6ª Cryptogamias

7ª Foliaceas

8ª Aphilas

CLASSES

Corolla polypetala e estames inseridos sobre o receptaculo..................

Exogenas............      Corolla polypetala ou monopetala e estames inseridos sobre o calice..                      

Corolla monopetala estaminefera inserida sobre o receptaculo.............

Um só involucro floral ou calice e corolla similhantes............................

Endogenas..........      Fructificação visivel e regular..................................................................

Fructificação invisivel ou irregular..........................................................

Expansões de apparencia foliacea.........................................................

Plantas cellulares ou 

acotyledoneas Sem expansões foliaceas.......................................................................

P
la

n
ta

s
 v

a
s
c
u
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s
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ty
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Anexo 4 – Classificação botânica de De Candolle segundo Joaquim Rodrigues Guedes
(Quadro construído a partir dos dados colhidos em Joaquim Rodrigues Guedes, 
Curso de Historia Natural Elementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, p. 332)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 

 

Anexo 5 – Relação dos Lentes da Faculdade de Filosofia no ano lectivo de 1868/69
(Retirado de Anuário da Universidade de Coimbra – ano lectivo de 1869/70)  

 

 

 

 



Anexo 6 

 

Informações relativas ao Curso Geral de Filosofia da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra entre os anos lectivos de 1860/61 e 1869/70 

 

 

Quadro 1 

Informações relativas ao Curso Geral de Filosofia da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra no ano lectivo de 1860/61 

 

ANO LECTIVO DE 1860/61 

Ano 

do 

curso 

Nº de 

alunos 
Disciplinas Professor Horário 

1º 72 

1ª Parte – Física, propriedades 

gerais da Materia, e dos corpos 

sólidos, líquidos, gasosos, e 

imponderáveis 

2ª Parte – Química Inorgânica 

Lente Catedrático – Dr. Manuel dos 

Santos Pereira Jardim 

Substituto Ordinário – Dr. Jacinto 

António de Sousa 

Substituto Extraordinário – Vago 

8.00-

10.00 

2º 42 

2ª Cadeira – Física, leis gerais de 

mecânica, e suas aplicações ao 

equilíbrio e movimento dos corpos 

sólidos, líquidos, gasosos e 

imponderáveis 

Lente Catedrático – Dr. Miguel Leite 

Ferreira Leão 

Substituto Ordinário – Dr. Jacinto 

António de Sousa 

Substituto Extraordinário – Vago 

11.00-

13.00 

3ª Cadeira – Química orgânica, 

Filosofia e Análise Química   

Lente Catedrático – Dr. Antonino 

José Rodrigues Vidal 

Substituto Ordinário – Dr. Matias de 

Carvalho e Vasconcelos (ausente em 

comissão do Governo) 

Substituto Extraordinário – Vago 

9.00-

11.00 

3º 19 
4ª Cadeira – Anatomia e Fisiologia 

Comparadas; Zoologia 

Lente Catedrático – Dr. Fortunato 

Rafael Pereira de Senna 

Substituto Ordinário – Dr. Matias de 

Carvalho e Vasconcelos (ausente em 

comissão do Governo) 

Substituto Extraordinário – Vago 

11.00-

12.00 

4º 27 

5ª Cadeira – Anatomia e Fisiologia 

Vegetais, Botânica 

Lente Catedrático – Dr. Henrique de 

Couto de Almeida 

Substituto Ordinário – Dr. António 

dos Santos Viegas 

Substituto Extraordinário – Vago 

 

12.30-

14.30 



  6ª Cadeira – Mineralogia e Geologia, 

Arte de Minas 

Lente Catedrático – Dr. Joaquim 

Augusto Simões de Carvalho 

Substituto Ordinário – Dr. António 

de Carvalho Coutinho de 

Vasconcelos 

Substituto Extraordinário – Vago 

14.30-

16.00 

5º 11 

7ª Cadeira – Agricultura, Economia 

Rural, Veterinária e Tecnologia 

Lente Catedrático – Dr. José Maria 

de Abreu (ausente em comissão do 

Governo) 

Substituto Ordinário – Dr. António 

de Carvalho Coutinho de 

Vasconcelos 

Substituto Extraordinário – Vago 

14.30-

16.00 

6º 1  

 171 Total de alunos da Faculdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 2 

Informações relativas ao Curso Geral de Filosofia da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra no ano lectivo de 1861/62 

 

ANO LECTIVO DE 1861/62 

Ano 

do 

curso 

Nº de 

alunos 
Disciplinas Professor Horário 

1º 77 

1ª Parte – Química Inorgânica e 

Metalurgia 

2ª Parte – Química Inorgânica 

Lente Catedrático – Dr. Miguel Leite 

Ferreira Leão 

Substituto Ordinário – Dr. Jacinto 

António de Sousa 

Substituto Extraordinário – Vago 

8.00-

10.00 

2º 48 

2ª Cadeira – Química orgânica - 

Análise Química   

Lente Catedrático – Dr. Antonino 

José Rodrigues Vidal 

Substituto Ordinário – Vago 

Substituto Extraordinário – Vago 

9.00-

11.00 

3ª Cadeira – Física Experimental 

(Mecânica Física), Estudo elementar 

dos imponderáveis 

Lente Catedrático – Dr. Joaquim 

Augusto Simões de Carvalho 

Substituto Ordinário – Dr. Jacinto 

António de Sousa 

Substituto Extraordinário – Vago 

13.00-

15.00 

3º 56 
4ª Cadeira – Anatomia e Fisiologia 

Vegetais, Botânica 

Lente Catedrático – Dr. Henrique de 

Couto de Almeida 

Substituto Ordinário – Dr. António 

dos Santos Viegas 

Substituto Extraordinário – Vago 

11.00-

13.00 

5ª Cadeira – Física dos 

imponderáveis 

Lente Catedrático – Dr. Matias de 

Carvalho e Vasconcelos (ausente em 

comissão do Governo) 

Substituto Ordinário – Dr. António 

dos Santos Viegas 

Substituto Extraordinário – Vago 

13.00-

15.00 

4º 47 

6ª Cadeira – Anatomia e Fisiologia 

Comparadas, Zoologia 

Lente Catedrático – Dr. Fortunato 

Rafael Pereira de Sena 

Substituto Ordinário – Vago 

Substituto Extraordinário – Vago 

11.00-

13.00 

5º 7 

7ª Cadeira – Mineralogia, Geologia, 

Montanística 

Lente Catedrático – Dr. Manuel dos 

Santos Pereira Jardim 

Substituto Ordinário – Dr. António 

de Carvalho Coutinho de 

Vasconcelos 

Substituto Extraordinário – Vago 

13.00-

15.00 



  8ª Cadeira – Agricultura geral, 

Zootecnia, Economia Rural 

Lente Catedrático – Dr. José Maria 

de Abreu (ausente em comissão do 

Governo) 

Substituto Ordinário – Dr. António 

de Carvalho Coutinho de 

Vasconcelos 

Substituto Extraordinário – Vago 

13.00-

15.00 

6º 1  

 236 Total de alunos da Faculdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 3 

Informações relativas ao Curso Geral de Filosofia da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra no ano lectivo de 1862/63 

 

ANO LECTIVO DE 1862/63 

Ano 

do 

curso 

Nº de 

alunos 
Disciplinas Professor Horário 

1º 59 

1ª Cadeira – Química Inorgânica e 

Metalurgia 

Lente Catedrático – Dr. Miguel Leite 

Ferreira Leão 

Substituto Ordinário – Dr. Jacinto 

António de Sousa 

Substituto Extraordinário – Vago 

13.00-

15.00 

2º 35 

2ª Cadeira – Química orgânica – 

Análise Química   

Lente Catedrático – Dr. Antonino 

José Rodrigues Vidal 

Substituto Ordinário – Dr. Albino 

Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário – Vago 

13.00-

15.00 

3ª Cadeira – Física Experimental 

(Mecânica Física), Estudo elementar 

dos imponderáveis 

Lente Catedrático – Dr. Joaquim 

Augusto Simões de Carvalho 

Substituto Ordinário – Dr. Jacinto 

António de Sousa 

Substituto Extraordinário – Vago 

13.00-

15.00 

3º 60 
4ª Cadeira – Anatomia e Fisiologia 

Vegetais, Botânica 

Lente Catedrático – Dr. Henrique de 

Couto de Almeida 

Substituto Ordinário – Dr. António 

dos Santos Viegas 

Substituto Extraordinário – Vago 

11.00-

13.00 

5ª Cadeira – Física dos 

imponderáveis 

Lente Catedrático – Dr. Matias de 

Carvalho e Vasconcelos (ausente em 

comissão do Governo) 

Substituto Ordinário – Dr. António 

dos Santos Viegas Junior 

Substituto Extraordinário – Vago 

13.00-

15.00 

4º 30 

6ª Cadeira – Anatomia e Fisiologia 

Comparadas, Zoologia 

Lente Catedrático – Dr. Fortunato 

Rafael Pereira de Senna 

Substituto Ordinário – Dr. Albino 

Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário – Vago 

11.00-

13.00 

5º 11 

7ª Cadeira – Mineralogia, Geologia, 

Montanística 

Lente Catedrático – Dr. Manuel dos 

Santos Pereira Jardim 

Substituto Ordinário – Dr. António 

de Carvalho Coutinho de 

Vasconcelos 

13.00-

15.00 



Substituto Extraordinário – Vago 

8ª Cadeira – Agricultura geral, 

Zootecnia, Economia Rural 

Lente Catedrático – Dr. José Maria 

de Abreu (ausente em comissão do 

Governo) 

Substituto Ordinário – Dr. António 

de Carvalho Coutinho de 

Vasconcelos 

Substituto Extraordinário – Vago 

13.00-

15.00 

6º 1  

 195 Total de alunos da Faculdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 4 

Informações relativas ao Curso Geral de Filosofia da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra no ano lectivo de 1863/64 

 

ANO LECTIVO DE 1863/64 

Ano 

do 

curso 

Nº de 

alunos 
Disciplinas Professor Horário 

1º 59 

1ª Cadeira – Química Inorgânica e 

Metalurgia 

Lente Catedrático – Dr. Miguel Leite 

Ferreira Leão 

Substituto Ordinário – Dr. Jacinto 

António de Sousa 

Substituto Extraordinário – Dr. 

Manuel Paulino d’Oliveira 

8.00-

10.00 

2º 34 

2ª Cadeira – Química orgânica – 

Análise Química   

Lente Catedrático – Dr. Antonino 

José Rodrigues Vidal 

Substituto Ordinário – Dr. Albino 

Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

13.00-

15.00 

3ª Cadeira – Física Experimental 

(Mecânica Física), Estudo elementar 

dos imponderáveis 

Lente Catedrático – Dr. Joaquim 

Augusto Simões de Carvalho 

Substituto Ordinário – Dr. Jacinto 

António de Sousa 

Substituto Extraordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

13.00-

15.00 

3º 56 
4ª Cadeira – Anatomia e Fisiologia 

Vegetais, Botânica 

Lente Catedrático – Dr. Henrique de 

Couto d’Almeida 

Substituto Ordinário – Dr. António 

dos Santos Viegas 

Substituto Extraordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

11.00-

13.00 

5ª Cadeira – Física dos 

imponderáveis 

Lente Catedrático – Dr. Matias de 

Carvalho e Vasconcelos (ausente em 

comissão do Governo) 

Substituto Ordinário – Dr. António 

dos Santos Viegas Junior 

Substituto Extraordinário – Dr. 

Manuel Paulino d’Oliveira 

14.00-

15.00 

4º 43 

6ª Cadeira – Anatomia e Fisiologia 

Comparadas, Zoologia 

Lente Catedrático – Dr. Fortunato 

Rafael Pereira de Sena 

Substituto Ordinário – Dr. Albino 

Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário – Dr. 

11.00-

13.00 



  Manuel Paulino de Oliveira 

7ª Cadeira – Mineralogia, Geologia, 

Montanística 

Lente Catedrático – Dr. Manuel dos 

Santos Pereira Jardim 

Substituto Ordinário – Dr. António 

de Carvalho Coutinho de 

Vasconcelos 

Substituto Extraordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

8.00-

10.00 

5º 24 8ª Cadeira – Agricultura geral, 

Zootecnia, Economia Rural 

Lente Catedrático – Dr. José Maria 

de Abreu (ausente em comissão do 

Governo) 

Substituto Ordinário – Dr. António 

de Carvalho Coutinho de 

Vasconcelos 

Substituto Extraordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

 

14.00-

16.00 

6º 1  

 216 Total de alunos da Faculdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 5 

Informações relativas ao Curso Geral de Filosofia da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra no ano lectivo de 1864/65 

 

ANO LECTIVO DE 1864/65 

Ano 

do 

curso 

Nº de 

alunos 
Disciplinas Professor Horário 

1º 32 

1ª Cadeira – Química Inorgânica e 

Metalurgia 

Lente Catedrático – Dr. Miguel 

Leite Ferreira Leão 

Substituto Ordinário – Dr. Manuel 

Paulino de Oliveira 

Substituto Extraordinário – Vago  

10.00-

12.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

2º 30 

2ª Cadeira – Química orgânica – 

Análise Química   

Lente Catedrático – Dr. Joaquim 

Augusto Simões de Carvalho 

Substituto Ordinário – Dr. Albino 

Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário – Vago 

13.00-

15.00 

Alternadas 

2as, 3 as e 

6 as feiras 

3ª Cadeira – Física Experimental 

(Mecânica Física), Estudo 

elementar dos imponderáveis 

Lente Catedrático – Dr. Jacinto 

António de Sousa 

Substituto Ordinário – Dr. António 

dos Santos Viegas Junior 

Substituto Extraordinário – Vago 

12.00-

14.00 

Alternadas 

3as, 5 as e 

Sábados 

3º 27 4ª Cadeira – Anatomia e Fisiologia 

Vegetais, Botânica 

Lente Catedrático – Dr. Henrique 

de Couto de Almeida Vale 

Substituto Ordinário – Dr. António 

de Carvalho Coutinho de 

Vasconcelos 

Substituto Extraordinário – Vago 

11.00-

13.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

5ª Cadeira – Física dos 

imponderáveis 

Lente Catedrático – Dr. Matias de 

Carvalho e Vasconcelos (ausente 

em comissão do Governo) 

Substituto Ordinário – Dr. António 

dos Santos Viegas Junior 

Substituto Extraordinário – Vago 

13.00-

15.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 
4º 7 

6ª Cadeira – Anatomia e Fisiologia 

Comparadas, Zoologia 

Lente Catedrático – Dr. Antonino 

José Rodrigues Vidal 

Substituto Ordinário – Dr. Albino 

Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário – Vago 

12.00-

14.00 

3as, 5 as e 

6 as feiras 

5º 9 

7ª Cadeira – Mineralogia, 

Geologia, Montanística 

Lente Catedrático – Dr. Manuel 

dos Santos Pereira Jardim 

Substituto Ordinário – Dr. António 

de Carvalho Coutinho de 

10.00-

12.00 

Alternadas 

3as, 5 as e 



Vasconcelos 

Substituto Extraordinário – Vago 

Sábados 

8ª Cadeira – Agricultura geral, 

Zootecnia, Economia Rural 

Lente Catedrático – Dr. José Maria 

de Abreu (ausente em comissão 

do Governo) 

Substituto Ordinário – Dr. Manuel 

Paulino de Oliveira 

Substituto Extraordinário – Vago 

10.00-

12.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

6º 1  

 106 Total de alunos da Faculdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 6 

Informações relativas ao Curso Geral de Filosofia da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra no ano lectivo de 1865/66 

 

ANO LECTIVO DE 1865/66 

Ano 

do 

curso 

Nº de 

alunos 
Disciplinas Professor Horário Livro adoptado 

1º 29 

1ª Cadeira – Química 

Inorgânica e Metalurgia 

Lente Catedrático – Dr. 

Miguel Leite Ferreira Leão 

Substituto Ordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

Substituto Extraordinário 

– Vago  

10.00-

12.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

Simões de 

Carvalho, Lições 

de Filosofia 

Química, 

Coimbra, 1859 

2º 37 

2ª Cadeira – Química 

orgânica – Análise 

Química   

Lente Catedrático – Dr. 

Joaquim Augusto Simões 

de Carvalho 

Substituto Ordinário – Dr. 

Albino Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

13.00-

15.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

 

3ª Cadeira – Física 

Experimental (Mecânica 

Física), Estudo 

elementar dos 

imponderáveis 

Lente Catedrático – Dr. 

Jacinto António de Sousa 

Substituto Ordinário – Dr. 

António dos Santos 

Viegas Junior 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

12.00-

14.00 

Alternadas 

3as, 5 as e 

Sábados 

 

3º 53 4ª Cadeira – Anatomia 

e Fisiologia Vegetais, 

Botânica 

Lente Catedrático – Dr. 

Henrique de Couto de 

Almeida Vale 

Substituto Ordinário – Dr. 

António de Carvalho 

Coutinho de Vasconcelos 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

11.00-

13.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

A. J. R. Vidal, 

Index Plantarum 

in Horto 

Academico 

Conimbricensi 

cultarum, etc., 

Coimbra, 1852 

4º 40 

5ª Cadeira – Física dos 

imponderáveis 

Lente Catedrático – Dr. 

Matias de Carvalho e 

Vasconcelos (ausente em 

comissão do Governo) 

Substituto Ordinário – Dr. 

António dos Santos 

Viegas Junior 

 

 

13.00-

15.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

 



Substituto Extraordinário 

– Vago 

6ª Cadeira – Zoologia Lente Catedrático – Dr. 

Antonino José Rodrigues 

Vidal 

Substituto Ordinário – Dr. 

Albino Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

12.00-

14.00 

3as, 5 as e 

Sábados 

 

7ª Cadeira – 

Mineralogia, Geologia, 

Montanística 

Lente Catedrático – Dr. 

Manuel dos Santos 

Pereira Jardim 

Substituto Ordinário – Dr. 

António de Carvalho 

Coutinho de Vasconcelos 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

10.00-

12.00 

Alternadas 

3as, 5 as e 

Sábados 

 

5º 11 
8ª Cadeira – Agricultura 

geral, Zootecnia, 

Economia Rural 

Lente Catedrático – Dr. 

José Maria de Abreu 

(ausente em comissão do 

Governo) 

Substituto Ordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

10.00-

12.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

 

6º 1  

 170 Total de alunos da Faculdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 7 

Informações relativas ao Curso Geral de Filosofia da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra no ano lectivo de 1866/67 

 

ANO LECTIVO DE 1866/67 

Ano 

do 

curso 

Nº de 

alunos 
Disciplinas Professor Horário Livro adoptado 

1º 18 

1ª Cadeira – Química 

Inorgânica 

Lente Catedrático – Dr. 

Miguel Leite Ferreira Leão 

Substituto Ordinário – Dr. 

Albino Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário 

– Vago  

10.00-

12.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Laborat. 

Chimico) 

- Ad. Wurtz, 

Traité 

élémentaire de 

Chimie médicale 

 

2º 29 

2ª Cadeira – Química 

orgânica – Análise 

Química   

Lente Catedrático – Dr. 

Joaquim Augusto Simões 

de Carvalho 

Substituto Ordinário – Dr. 

Albino Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

13.30-

15.30 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Laborat. 

Chimico) 

- Ad. Wurtz, 

Traité 

élémentaire de 

Chimie médicale 

- Ch. Gherardt e 

G. Chancel, 

Précis d’Análise 

chimique 

qualitative, 1862 

3ª Cadeira – Física 

Experimental (1ª Parte) 

Lente Catedrático – Dr. 

Jacinto António de Sousa 

Substituto Ordinário – Dr. 

António dos Santos 

Viegas Junior 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

12.00-

14.00 

Alternadas 

3as, 5 as e 

Sábados 

(Museu) 

- António 

Sanches Goulão, 

Principios gerais 

de Mechanica, 

Coimbra, 1852 

- J. Jamin, Cours 

de Physique de 

l’école 

polytechnique 

3º 41 
4ª Cadeira – Botânica Lente Catedrático – Dr. 

Henrique de Couto 

d’Almeida Vale 

Substituto Ordinário – Dr. 

António de Carvalho 

Coutinho de Vasconcelos 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

11.00-

13.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Museu) 

- A. J. R. Vidal, 

Index Plantarum 

in Horto 

Academico 

Conimbricensi 

cultarum, etc., 

Coimbra, 1852 

- Jussieu, Cours 

élémentaire de 

Botanique 

- Caroli a Linné, 



  Equitis systema 

vegetabilium 

secundum 

classes, ordines 

et cum 

caracteribus et 

differentiis, 

Conimbricae, 

typis academicis, 

1838 

5ª Cadeira – Física (2ª 

Parte) 

Lente Catedrático – Dr. 

Matias de Carvalho e 

Vasconcelos  

Substituto Ordinário – Dr. 

António dos Santos 

Viegas Junior 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

13.30-

15.30 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Museu) 

J. Jamin, Cours 

de Phisique 

4º 23 

6ª Cadeira – Zoologia Lente Catedrático – Dr. 

Antonino José Rodrigues 

Vidal 

Substituto Ordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

12.00-

14.00 

3as, 5 as e 

Sábados 

(Museu) 

Milne Edwards, 

Cours 

élémentaire de 

Zoologie 

7ª Cadeira – 

Mineralogia, Geologia e 

Arte de minas 

Lente Catedrático – Dr. 

Manuel dos Santos 

Pereira Jardim 

Substituto Ordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

10.00-

12.00 

Alternadas 

3as, 5 as e 

Sábados 

(Museu) 

- A. Leimerie, 

Cours de 

Minéralogie, 

1857 

- M. Amédée 

Burat, Traité du 

gisement et de 

l’exploitation de 

minéreaux utiles 
5º 16 

8ª Cadeira – Agricultura 

geral, Zootecnia, 

Economia Rural 

Lente Catedrático – Dr. 

José Maria de Abreu  

Substituto Ordinário – Dr. 

António de Carvalho 

Coutinho de Vasconcelos 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

10.00-

12.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Museu) 

- Macedo Pinto, 

Compendio de 

Veterinaria 

Coimbra, 2 vols., 

1856 

6º 2  

 129 Total de alunos da Faculdade 

 

 

 



Quadro 8 

Informações relativas ao Curso Geral de Filosofia da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra no ano lectivo de 1867/68 

 

ANO LECTIVO DE 1867/68 

Ano 

do 

curso 

Nº de 

alunos 
Disciplinas Professor Horário Livro adoptado 

1º 48 

1ª Cadeira – Química 

Inorgânica 

Lente Catedrático – Dr. 

Miguel Leite Ferreira Leão 

Substituto Ordinário – Dr. 

Albino Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário 

– Vago  

10.00-

12.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Laborat. 

Chimico) 

- Ad. Wurtz, 

Traité 

élémentaire de 

Chimie médicale 

- Simões de 

Carvalho, Lições 

de Filosofia 

Química, 

Coimbra, 1859 

2º 24 

2ª Cadeira – Química 

orgânica – Análise 

Química   

Lente Catedrático – Dr. 

Joaquim Augusto Simões 

de Carvalho 

Substituto Ordinário – Dr. 

Albino Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

13.30-

15.30 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Laborat. 

Chimico) 

- A. Naquet, 

Principes de 

chimie fondée 

sur les théories 

modernes 

- B. Fresenius, 

Traité d’Análise 

chimique 

qualitative 

3ª Cadeira – Física 

Experimental (1ª Parte) 

Lente Catedrático – Dr. 

Jacinto António de Sousa 

Substituto Ordinário – Dr. 

António dos Santos 

Viegas Junior 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

12.00-

14.00 

Alternadas 

3as, 5 as e 

Sábados 

(Museu) 

- António 

Sanches Goulão, 

Principios gerais 

de Mechanica, 

Coimbra, 1852 

- J. Jamin, Cours 

de Physique de 

l’école 

polytechnique 
3º 54 

4ª Cadeira – Botânica Lente Catedrático – Dr. 

Henrique de Couto de 

Almeida Vale 

Substituto Ordinário – Dr. 

António de Carvalho 

Coutinho de Vasconcelos 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

11.00-

13.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Museu) 

- A. J. R. Vidal, 

Index Plantarum 

in Horto 

Academico 

Conimbricensi 

cultarum, etc., 

Coimbra, 1852 

- Jussieu, Cours 

élémentaire de 



  Botanique 

- Caroli a Linné, 

Equitis systema 

vegetabilium 

secundum 

classes, ordines 

et cum 

caracteribus et 

differentiis, 

Conimbricae, 

typis academicis, 

1838 

5ª Cadeira – Física (2ª 

Parte) 

Lente Catedrático – Dr. 

Matias de Carvalho e 

Vasconcelos  

Substituto Ordinário – Dr. 

António dos Santos 

Viegas Junior 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

13.30-

15.30 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Museu) 

J. Jamin, Cours 

de Phisique 

4º 43 

6ª Cadeira – Zoologia Lente Catedrático – Dr. 

Antonino José Rodrigues 

Vidal 

Substituto Ordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

12.00-

14.00 

3as, 5 as e 

Sábados 

(Museu) 

Milne Edwards, 

Cours 

élémentaire de 

Zoologie 

7ª Cadeira – 

Mineralogia, Geologia e 

Arte de minas 

Lente Catedrático – Dr. 

Manuel dos Santos 

Pereira Jardim 

Substituto Ordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

10.00-

12.00 

Alternadas 

3as, 5 as e 

Sábados 

(Museu) 

- A. Leimerie, 

Cours de 

Minéralogie, 

1857 

- M. Amédée 

Burat, Traité du 

gisement et de 

l’exploitation de 

minéreaux utiles 

- M. F. L. 

Beudant, Cours 

élémentaire de 

Géologie 

5º 18 

8ª Cadeira – Agricultura 

geral, Zootecnia, 

Economia Rural 

Lente Catedrático – Dr. 

José Maria de Abreu  

Substituto Ordinário – Dr. 

António de Carvalho 

Coutinho de Vasconcelos 

10.00-

12.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

- MM. Gerardin e 

Du Breuil, Traité 

élémentaire 

d’agriculture 

- Macedo Pinto, 



  Substituto Extraordinário 

– Vago 

(Museu) Curso de 

Zooiatrica 

domestica, 

Coimbra, 2 vols., 

1856 

6º 2  

 189 Total de alunos da Faculdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 9 

Informações relativas ao Curso Geral de Filosofia da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra no ano lectivo de 1868/69 

 

ANO LECTIVO DE 1868/69 

Ano 

do 

curso 

Nº de 

alunos 
Disciplinas Professor Horário Livro adoptado 

1º 61 

1ª Cadeira – Química 

Inorgânica 

Lente Catedrático – Dr. 

Miguel Leite Ferreira Leão 

Substituto Ordinário – Dr. 

Albino Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário 

– Vago  

10.00-

12.00 

Alternadas 

3as, 5 as e 

Sábados 

(Laborat. 

Chimico) 

- Ad. Wurtz, 

Traité 

élémentaire de 

Chimie médicale 

- Simões de 

Carvalho, Lições 

de Filosofia 

Química, 

Coimbra, 1859 

2º 46 

2ª Cadeira – Química 

orgânica – Análise 

Química   

Lente Catedrático – Dr. 

António de Carvalho 

Coutinho de Vasconcelos 

Substituto Ordinário – Dr. 

Albino Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

13.00-

15.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Laborat. 

Chimico) 

- A. Naquet, 

Principes de 

chimie fondée 

sur les théories 

modernes 

 

3ª Cadeira – Física (1ª 

Parte) 

Lente Catedrático – Dr. 

Jacinto António de Sousa 

Substituto Ordinário – Dr. 

António dos Santos 

Viegas Junior 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

12.00-

14.00 

Alternadas 

3as, 5 as e 

Sábados 

(Museu) 

- António 

Sanches Goulão, 

Principios gerais 

de Mechanica, 

Coimbra, 1852 

- J. Jamin, Cours 

de Physique de 

l’école 

polytechnique 

3º 62 
4ª Cadeira – Botânica Lente Catedrático – Dr. 

Antonino José Rodrigues 

Vidal 

Substituto Ordinário – Dr. 

Júlio Augusto Henriques 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

11.00-

13.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Museu) 

- A. J. R. Vidal, 

Index Plantarum 

in Horto 

Academico 

Conimbricensi 

cultarum, etc., 

Coimbra, 1852 

- Jussieu, Cours 

élémentaire de 

Botanique 

- Caroli a Linné, 



  Equitis systema 

vegetabilium 

secundum 

classes, ordines 

et cum 

caracteribus et 

differentiis, 

Conimbricae, 

typis academicis, 

1838 

5ª Cadeira – Física (2ª 

Parte) 

Lente Catedrático – Dr. 

Matias de Carvalho e 

Vasconcelos  

Substituto Ordinário – Dr. 

António dos Santos 

Viegas Junior 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

13.30-

15.30 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Museu) 

J. Jamin, Cours 

de Phisique 

4º 54 

6ª Cadeira – Zoologia Lente Catedrático – Dr. 

Joaquim Augusto Simões 

de Carvalho 

Substituto Ordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

12.00-

14.00 

3as, 5 as e 

Sábados 

(Museu) 

Milne Edwards, 

Cours 

élémentaire de 

Zoologie 

7ª Cadeira – 

Mineralogia, Geologia e 

Artes de minas 

Lente Catedrático – Dr. 

Manuel dos Santos 

Pereira Jardim 

Substituto Ordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

10.00-

12.00 

Alternadas 

3as, 5 as e 

Sábados 

(Museu) 

- A. Leimerie, 

Cours de 

Minéralogie, 

1857 

- M. Amédée 

Burat, Traité du 

gisement et de 

l’exploitation de 

minéreaux utiles 

- M. F. L. 

Beudant, Cours 

élémentaire de 

Géologie 

5º 11 

8ª Cadeira – Agricultura 

geral, Zootecnia, 

Economia Rural 

Lente Catedrático – Dr. 

José Maria de Abreu  

Substituto Ordinário – Dr. 

Júlio Augusto Henriques 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

10.00-

12.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Museu) 

- MM. Gerardin e 

Du Breuil, Traité 

élémentaire 

d’agriculture 

- Macedo Pinto, 

Curso de 

Zooiatrica 



  domestica, 

Coimbra, 2 vols., 

1856 

6º -  

 234 Total de alunos da Faculdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 10 

Informações relativas ao Curso Geral de Filosofia da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra no ano lectivo de 1869/70 

 

ANO LECTIVO DE 1869/70 

Ano 

do 

curso 

Nº de 

alunos 
Disciplinas Professor Horário Livro adoptado 

1º 49 

1ª Cadeira – Química 

Inorgânica 

Lente Catedrático – Dr. 

Miguel Leite Ferreira Leão 

Substituto Ordinário – Dr. 

Albino Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário 

– Vago  

10.00-

12.00 

Alternadas 

3as, 5 as e 

Sábados 

(Laborat. 

Chimico) 

- Ad. Wurtz, 

Traité 

élémentaire de 

Chimie médicale 

- Simões de 

Carvalho, Lições 

de Filosofia 

Química, 

Coimbra, 1859 

2º 59 

2ª Cadeira – Química 

orgânica – Análise 

Química   

Lente Catedrático – Dr. 

António de Carvalho 

Coutinho de Vasconcelos 

Substituto Ordinário – Dr. 

Albino Augusto Geraldes 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

13.00-

15.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Laborat. 

Chimico) 

- A. Naquet, 

Principes de 

chimie fondée 

sur les théories 

modernes 

 

3ª Cadeira – Física (1ª 

Parte) 

Lente Catedrático – Dr. 

Jacinto António de Sousa 

Substituto Ordinário – 

Vago 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

12.00-

14.00 

Alternadas 

3as, 5 as e 

Sábados 

(Museu) 

- António 

Sanches Goulão, 

Principios gerais 

de Mechanica, 

Coimbra, 1852 

- J. Jamin, Cours 

de Physique de 

l’école 

polytechnique 

3º 82 
4ª Cadeira – Botânica Lente Catedrático – Dr. 

Antonino José Rodrigues 

Vidal 

Substituto Ordinário – Dr. 

Júlio Augusto Henriques 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

11.00-

13.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Museu) 

- A. J. R. Vidal, 

Index Plantarum 

in Horto 

Academico 

Conimbricensi 

cultarum, etc., 

Coimbra, 1852 

- Jussieu, Cours 

élémentaire de 

Botanique 

- Caroli a Linné, 



  Equitis systema 

vegetabilium 

secundum 

classes, ordines 

et cum 

caracteribus et 

differentiis, 

Conimbricae, 

typis academicis, 

1838 

5ª Cadeira – Física (2ª 

Parte) 

Lente Catedrático – Dr. 

António dos Santos 

Viegas 

Substituto Ordinário – 

Vago 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

13.30-

15.30 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Museu) 

J. Jamin, Cours 

de Phisique 

4º 48 
6ª Cadeira – Zoologia Lente Catedrático – Dr. 

Joaquim Augusto Simões 

de Carvalho 

Substituto Ordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

12.00-

14.00 

3as, 5 as e 

Sábados 

(Museu) 

Milne Edwards, 

Cours 

élémentaire de 

Zoologie 

7ª Cadeira – 

Mineralogia, Geologia e 

Artes de minas 

Lente Catedrático – Dr. 

Manuel dos Santos 

Pereira Jardim 

Substituto Ordinário – Dr. 

Manuel Paulino de Oliveira 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

10.00-

12.00 

Alternadas 

3as, 5 as e 

Sábados 

(Museu) 

- A. Leimerie, 

Cours de 

Minéralogie, 

1857 

- M. Amédée 

Burat, Traité du 

gisement et de 

l’exploitation de 

minéreaux utiles 

- M. F. L. 

Beudant, Cours 

élémentaire de 

Géologie 

5º 16 

8ª Cadeira – Agricultura 

geral, Zootecnia, 

Economia Rural 

Lente Catedrático – Dr. 

José Maria de Abreu  

Substituto Ordinário – Dr. 

Júlio Augusto Henriques 

Substituto Extraordinário 

– Vago 

10.00-

12.00 

Alternadas 

2as, 4 as e 

6 as feiras 

(Museu) 

- MM. Gerardin e 

Du Breuil, Traité 

élémentaire 

d’agriculture 

- Macedo Pinto, 

Curso de 

Zooiatrica 

domestica, 



  Coimbra, 2 vols., 

1856 

6º -  

 254 Total de alunos da Faculdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7 

 

Anexo 7 - “Esqueleto do Homem”, por Angelino da Cruz Silva e Castro
(Retirado de Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, 

Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, p. 85)  
 

 

 

 

 



Anexo 8 

 

Anexo 8 - Fauna e Flora dos terrenos primários 
(Retirado de Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, 

Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, estampa 1ª)  

 

 

 



Anexo 9 

 

Anexo 9 - Fauna e Flora dos terrenos secundários
(Retirado de Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, 

Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, estampa 2ª)  

 

 

 



Anexo 10 

 

Anexo 10 - Fauna dos terrenos terciários e quaternários
(Retirado de Joaquim Rodrigues Guedes, Curso de Historia Natural Elementar, 

Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, estampa 3ª)  

 

 

 



Anexo 11 

 

Anexo 11 – Carta de Henrique Teixeira Bastos ao Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, 
informando do falecimento do Professor Júlio Henriques
(Proveniente do Processo do Dr. Júlio Henriques. 
Professor da Faculdade de Filosofia. Caixa 114)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 12 

 

 
Anexo 12 - Aspectos parciais do Jardim Botânico no século XIX

(Retirado de Manuel Augusto Rodrigues, Memoria Professorvm Vniversitatis Conimbrigensis 1772-1937, 
Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992, p. 342)  



Anexo 13 

 

 

Anexo 13 – Medalha comemorativa do Centenário da Sociedade Broteriana
(Retirado de Manuel Augusto Rodrigues, Memoria Professorvm Vniversitatis Conimbrigensis 1772-1937, 

Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992)  

 

 



Anexo 14 

 

Anexo 14 - Carta de Júlio Henriques ao Reitor da Universidade pedindo licença 
sem vencimento para ausentar-se numa expedição a S. Tomé

(Proveniente do Processo do Dr. Júlio Henriques. 
Professor da Faculdade de Filosofia. Caixa 114)  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 15 

 

Anexo 15 – Programa da cerimónia de homenagem ao Professor Júlio Henriques 
pela sua Jubilação (Maio de 1918)

(Proveniente do Processo do Dr. Júlio Henriques. 
Professor da Faculdade de Filosofia. Caixa 114)  

 

 

 

 



Anexo 16 

 

Anexo 16 – Carta da Direcção Geral do Ensino Superior a confirmar a aceitação 
da atribuição do nome de Instituto Botânico Dr. Júlio Henriques 

ao edifício do Museu, Laboratório e Jardim Botânicos
(Proveniente do Processo do Dr. Júlio Henriques. 
Professor da Faculdade de Filosofia. Caixa 114)  

 

 

 



Anexo 17 

 

Anexo 17 – Carta do Director dos Serviços de Instrução Pública em Angola 
informando o Dr. Carrisso da atribuição do nome do Professor Júlio Henriques 

a uma Escola Primária de Luanda
(Proveniente do Processo do Dr. Júlio Henriques. 
Professor da Faculdade de Filosofia. Caixa 114)  

 

 

 



Anexo 18 

 

Quadro comparativo dos autores referenciados nas obras  

As Espécies são Mudáveis? e Antiguidade do Homem, de Júlio Henriques 

 
 

Obra Nome do autor Profissão a) Obras referenciadas 
por Júlio Henriques 

AGASSIZ, Alexandre  
1855-1910 

Zoólogo suíço 1 ________________ 

BARRANDE, Joachim  
1799-1883 

Geólogo e Paleontólogo 
francês 

1 ________________ 

BLAINVILLE, Henri Marie 
Ducrotay de  
1777-1850 

 
Zoólogo e Anatomista 
francês 
 

5 ________________ 

BREAU, Armand de 
Quatrefages de  
1800-1892 

Médico, Matemático, 
Antropólogo e Zoólogo 
francês 

1 ________________ 

BROCCA, Paul  
1824-1880 

Cirurgião francês 2 
- Journal de 
physiologie de 
Brown-Sequard 

BRONGNIART, Adolphe-
Théodore  
1801-1876 

Botânico francês 1 
- Dict. des scien. 
nat. de d’Orbigny, 
art. – Végét. fossiles 

BROTERO, Félix de 
Avelar  
1744-1828 

Médico e Botânico 
português 

1 ________________ 

CANDOLLE, Augustin-
Pyramus de  
1778-1841 

 
Botânico suíço 
 

1 ________________ 

CANDOLLE, Alphonse de  
1806-1893 Botânico francês 6 

- Dict. des scienc. 
nat. Levrault, art. – 
Géogr. botanique 
- Étude sur l’espèce 

CHEVEREUL, Michel 
Eugène  
1786-1889 

 
Químico francês 
 

3 ________________ 

CLIFT, William  
1775-1849 

Naturalista britânico 1 ________________ 

CUVIER, Georges 
Barão Jean-Léopold-
Nicholas-Frédéric 
1769-1832 

Paleontólogo francês 24 

- Discours sur les 
révolutions du globe 
- Dict. des scienc. 
nat. de Levrault, art. 
- Orange outing 
- Règne animal 
- Ossemens fossiles. 
Disc. prélimin. 

DARWIN, Charles  
1809-1882 

Naturalista britânico 13 - De l’origine des 
espèces 

DAUBENTON, Louis-
Jean-Marie  
1716-1800 

Naturalista francês 2 ________________ 
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DAVIDSON, Thomas  
1817-1885 
 

Paleontólogo britânico 4 ________________ 



DESHAYES, Gérard Paul 
1795-1875 

Geólogo francês 1 ________________ 

DUMÉRIL, André-Marie-
Constant  
1774-1860 

Entomologista e botânico 
francês 

1 ________________ 

EDWARDS, Henri-Milne  
1800-1885 

Médico e Naturalista belga --- 
- Introduction à la 
zoologie générale 
- Cours de zoologie  

EHRENBERG, Christian 
Gottfried  
1795-1876 

Zoólogo alemão 2 ________________ 

FALCONER, Hugh  
1808-1865 

Paleontólogo, Geólogo e 
Botânico britânico 

1 ________________ 

FLOURENS, Pierre  
1794-1867 

Médico e Fisiologista 
francês 

13 

- Histoire des 
travaux et des idées 
de Buffon 
- De l’unité de 
composition 
- Ontologie naturelle 
ou études 
philosophiques des 
êtres 
- Examen du livre de 
M. Darwin sur 
l’origine des espèces 

GAY, Claude  
1800-1873 

Médico, Farmacêutico e 
Naturalista francês 

1 ________________ 

GEOFFROY SAINT-
HILAIRE, Étienne  
1772-1884 

 
Naturalista francês 
 

5 - Histoire naturelle 
générale 

GEOFFROY SAINT-
HILAIRE, Isidore  
1805-1861 

Biólogo e Zoólogo francês 8 

- Histoire génerale 
des règnes organisés 
- Leçons de zoologie 
générale 

GODRON, Alexandre  
1807-1880 

Médico, Botânico, Zoólogo, 
Geólogo, Antropólogo e 
Etnólogo francês 

8 - De l’espèce 
- Étude sur l’espèce 

GRATIOLET, Louis Pierre  
1815-1865 

Anatomista e Antropólogo 
francês 

3 ________________ 

GRENIER, Auguste Jean 
François  
1814-1890 

Médico e Entomologista 
francês. 
 

1 ________________ 

GUERIN-MENEVILLE, 
Félix Edouard 1799-1874 

Entomologista francês. 2 ________________ 

HEER, Oswald  
1809-1883 

Zoólogo e Botânico suíço 1 ________________ 

HOOKER, Sir Joseph 
Dalton 1817-1911 

Médico, Botânico, 
Explorador e Naturalista 
inglês 

--- - Annales des 
sciences naturelles 

HÖRNES, Moritz  
1815-1868 

Paleontólogo austríaco 1 ________________ 

HUMBOLDT, Alexander 
von 
1769-1859 

Engenheiro de minas e 
Naturalista alemão 

1 ________________ 

JUSSIEU, Antoine-
Laurent  
1748-1836 

Botânico francês 1 ________________ 

 

KIELMAYER, Henri  
1765-1844 
 

Naturalista alemão 1 ________________ 



KŒLLIKER, Albrecht von  
1817-1905 

Histologista e 
embriologista alemão 

2 ________________ 

LECLERC, Georges-Louis 
Conde de Buffon 
1707-1788 

 
Naturalista francês 
 

17 - Histoire naturelle 

LEIDY, Joseph  
1823-1891 

Anatomista e Naturalista 
norte-americano 

1 ________________ 

LINEU, Carl von  
1707-1778 Médico e Botânico sueco 15 

- Philosophie 
botanique 
- Amaenitates 
academicae 

LINK, Johann Heinrich 
Friedrich  
1767-1850 

Médico e Naturalista 
alemão. 

1 ________________ 

LUBBOCK, John  
1834-1913 

Banqueiro, Político, 
Naturalista e Arqueólogo 
britânico 

1 ________________ 

LYELL, Sir Charles  
1797-1875 

Geólogo britânico 2 - L’ancienneté de 
l’homme 

MALLE, Adolphe Jules 
César Auguste Dureau 
de la  
1777-1857 

Historiador e Naturalista 
francês 1 ________________ 

MAUPIED, François Louis 
Michel 1814-1898 

Padre e Naturalista francês 3 ________________ 

MAURY, Louis Ferdinand 
Alfred  
1817-1892 

 
Médico e Arqueólogo 
francês 
 

--- 
- La terre et 
l’homme 

MONET, Jean-Baptiste de 
Cavaleiro de Lamarck 
1744-1829 

Naturalista e Botânico 
francês 10 

- Philosophie 
Zoologique 
- Dict. de Deterville, 
art. – Espèce 

MOQUIN-TANDON, 
Christian Horace 
Bénédict Alfred  
1804-1863 

Médico, Botânico e 
Zoólogo francês 
 

1 ________________ 

NAUDIN, Charles Victor 
1815-1899 

Naturalista francês 9 

- Compte rendus de 
l’académie des 
sciences 
- Annales des 
sciences naturelles 

ORBIGNY, Alcide d’  
1802-1857 

Zoólogo e Paleontólogo 
francês 1 

- Cours élém. de 
paleontologie et 
géologie 
stratigaphique 

OWEN, Richard  
1804-1892 

Cirurgião, Anatomista e 
Paleontólogo britânico 

2 ________________ 

RAY, John 
1627-1705 

Naturalista britânico 2 ________________ 

RIVE, François Jules 
Pictet de la  
1809-1872 

 
Zoólogo e Paleontólogo 
suíço 
 

1 ________________ 

SAINTE CROIX, Charles 
Henri Frédéric de  
1758-1830 

 
Zoólogo francês 
 

1 
- Dict. des scienc. 
nat. de Levrault, art. 
– Races 

 

TOURNEFORT, Joseph 
Pitton de  
1656-1708 

Médico e Botânico francês 2 ________________ 



UNGER, Franz  
1800-1870 

Botânico, Paleontólogo e 
Fisiólogo austríaco 

1 ________________ 

VOGT, Karl  
1817-1895 

Médico, Anatomista, 
Fisiologista, Geólogo e 
Zoólogo alemão 

--- - Leçons sur 
l’homme 

WALLACE, Alfred Russel  
1823-1913 

Naturalista britânico 1 ________________ 

WEDDELL, Hugh 
Algernon  
1819-1877 

Médico e Botânico 
britânico 

1 ________________ 

 

WOODWARD, Samuel 
Pickworth  
1821-1865 

Geólogo britânico 1 ________________ 

AGASSIZ, Alexandre  
1855-1910 

Zoólogo suíço 1 ________________ 

BEAUMONT, Jean-
Baptiste Armand Louis 
Léonce Élie de  
1798-1874 

Geólogo francês 3 ________________ 

BELLEFONDS, Louis 
Maurice Adolphe Linant 
de  
1799-1883 (Linant-Bey) 

Engenheiro de obras 
públicas francês 1 ________________ 

BUSK, George  
1807-1886 

Cirurgião, Zoólogo e 
Paleontólogo britânico 

1 ________________ 

COSTA, António 
Francisco Pereira da 
1809-1889 

 
Médico e Geólogo 
português 
 

1 

- Da existência do 
homem em épocas 
remotas no vale do 
Tejo 

CRISTHY, Henry  
1810-1865 

Etnólogo britânico 2 ________________ 

CUVIER, Georges 
Barão Jean-Léopold-
Nicholas-Frédéric 
1769-1832  

Paleontólogo francês 1 ________________ 

DELESSE, Achille Ernest 
Oscar Joseph  
1817-1881 

Geólogo, Mineralogista e 
Engenheiro de minas 
francês 
 

1 ________________ 

DESNOYERS, Jules Pierre 
François Stanislaus  
1800-1887 

 
Geólogo e Arqueólogo 
francês 
 

1 ________________ 

EVANS, Sir John  
1823-1908 

Arqueólogo, Geólogo e 
Antiquário britânico 

1 ________________ 

FALCONER, Hugh  
1808-1865  

Paleontólogo, Geólogo e 
Botânico britânico 

3 ________________ 

FILHOL, Henri  
1843-1902  

Zoólogo, Paleontólogo e 
Antropólogo francês 

1 ________________ 

FUHLROTT, Johann Carl  
1803-1877 

Matemático e Naturalista 
alemão 

3 ________________ 

HUXLEY, Thomas Henry  
1825-1895  

Médico e Naturalista 
britânico 

5 ________________ 

LARTET, Édouard  
1801-1871  

Paleontólogo e Arqueólogo 
francês 

6 - Ann. de sciences 
nat. Zool. 

LYELL, Sir Charles  
1797-1875 

Geólogo britânico 6 - L’ancienneté de 
l’homme 
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MONET, Jean-Baptiste de 
Cavaleiro de Lamarck 
1744-1829 

Naturalista e Botânico 
francês 

1 ________________ 



MORLOT, Charles 
Adolphe  
1820-1867  

Geólogo e Arqueólogo 
suíço 

1 ________________ 

PEIGNÉ-DELACOURT, 
Achille 
1797-1881 

Historiador e arqueólogo 
francês 

1 ________________ 

PENGELLY, William  
1812-1894 

Geólogo e Arqueólogo 
britânico 

1 ________________ 

PERTHES, Jacques 
Boucher de Crèvecœur 
de  
1788-1868 

 
Geólogo e Antiquário 
francês 
 

5 ________________ 

PRESTWICH, Joseph  
1812-1896 

Geólogo britânico 3 ________________ 

PRUNER-BEY, Franz 
1840-1870 

Antropólogo francês 1  

RIGOLLOT, Jean-Paul  
1810-1873 

Médico e Antiquário 
francês 

1 ________________ 

SAINT-SIMON, Etienne 
Jules Adolphe Desmier 
de 
Visconde d’Archiac 
1802-1868 

 
Geólogo e Paleontólogo 
francês 
 

1 
- Cours de 
paleontologie 
stratigraphique 

SCHAAFFHAUSEN, 
Hermann  
1816-1893 

Médico, Paleontólogo e 
Antropólogo alemão 

1 ________________ 

SCHMERLING, Philippe-
Charles  
1790-1836 

Médico e Paleontólogo 
belga 

3 ________________ 

TOURNAL, Paul 
1805-1872 

Arqueólogo e geólogo 
francês 

1 ________________ 

 

VOGT, Karl   
1817-1895 

Médico, Anatomista, 
Fisiologista, Geólogo e 
Zoólogo alemão 

2 - Leçons sur 
l’homme 

 WHITAKER, William 
1836-1925 

Hidrogeólogo 1 ________________ 

 
a) Número de vezes que o nome do autor é referenciado no texto. 
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