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RESUMO 

 

Esta tese tem como principal objetivo analisar a influência dos estudos de Fritz Müller (1822-

1897) sobre os trabalhos de Charles Darwin (1809-1882) no desenvolvimento e argumentação 

científicos do pensamento hierárquico e evolutivo, no que concerne, principalmente, à 

biogeografia e sistemática conforme discutidas no século XIX. Também fez parte dos 

objetivos deste trabalho analisar o impacto ainda sentido da obra de Müller nos estudos 

evolutivos contemporâneos. Dessa forma, o capítulo 1 nos relata o impacto do lançamento de 

On the Origin of Species em 1859 por Charles Darwin e os cinco principais eixos da teoria da 

evolução. No capítulo 2 tratamos sobre a biogeografia e sistemática no século XIX. No 

capítulo três tratamos da visão de sistemática e biogeografia de Fritz Müller, realizando uma 

análise do livro Für Darwin (1864) no que concerne à embriologia comparada dos crustáceos, 

buscando compreender como este autor desenvolveu um pensamento evolucionista e admitiu 

que em alguns casos, a ontogênese poderia explicar a filogênese. No capítulo quatro, 

analisamos a influência de Müller nos trabalhos de Darwin através da análise de livros e 

correspondências trocadas entre os dois naturalistas. O quinto capítulo está dividido em três 

tópicos discutidos por Darwin em sua teoria geral de evolução (mudança das espécies, seleção 

sexual e embriologia).  Buscamos elucidar as contribuições de Müller à época para essas três 

questões, bem como os desdobramentos atuais dos temas propostos. Por fim o capítulo seis 

traz as considerações finais do trabalho, considerando que o diálogo estabelecido entre Fritz 

Müller e Charles Darwin é um capítulo importante para a compreensão da história da biologia 

evolutiva, visto que as obras de ambos os naturalistas têm inúmeros pontos de similaridade, 

especialmente no que concerne à própria ideia da seleção natural, a existência de níveis 

hierárquicos na classificação biológica e o papel da distribuição das espécies na evolução. 

Nesse sentido, Müller não se configura em apenas um personagem secundário na história da 

construção da teoria evolutiva na segunda metade do século XIX, mas sim em um pensador 

importante e original, cujo profundo trabalho empírico, tanto na zoologia quanto na botânica, 

fez dele figura central no estabelecimento e concretização do pensamento evolutivo, 

responsável por conectar todos os aspectos do mundo natural em um todo cientificamente 

compreensível. 

Palavras-chave: evolução; sistemática; biogeografia; Fritz Müller. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to analyze the influence of the studies of Fritz Müller (1822-1897) on the 

works of Charles Darwin (1809-1882) in the scientific development and argumentation of 

hierarchical and evolutionary thinking, with regard mainly to biogeography and as discussed 

in the nineteenth century. It was also part of the objectives of this work to analyze the still 

meaningful impact of Müller's work in contemporary evolutionary studies. In this way, 

Chapter 1 tells us about the impact of the launch of On the Origin of Species in 1859 by 

Charles Darwin and the five main axes of the theory of evolution. In Chapter 2 we deal with 

biogeography and systematics in the nineteenth century. In chapter three we deal with Fritz 

Müller's vision of systematics and biogeography, analyzing the book Für Darwin (1864) 

concerning the comparative embryology of crustaceans, seeking to understand how this 

author developed an evolutionist thought and admitted that in some cases, ontogenesis could 

explain phylogenesis. In chapter four, we analyze Müller's influence on Darwin's work 

through the analysis of books and correspondences exchanged between the two naturalists. 

The fifth chapter is divided into three topics discussed by Darwin in his general theory of 

evolution (species change, sexual selection, and embryology). We sought to elucidate Müller's 

contributions at the time for these three questions, as well as the current developments of the 

proposed themes. Finally, chapter six brings the final considerations of the work, considering 

that the dialogue established between Fritz Müller and Charles Darwin is an important chapter 

for the understanding of the history of evolutionary biology, since the works of both 

naturalists have innumerous points of similarity, especially with regard to the very idea of 

natural selection, the existence of hierarchical levels in biological classification, and the role 

of species distribution in evolution. In this sense, Müller is not only a secondary character in 

the history of the construction of evolutionary theory in the second half of the nineteenth 

century, but in an important and original thinker whose deep empirical work in both zoology 

and botany made him central in the establishment and concretization of evolutionary thought, 

responsible for connecting all aspects of the natural world into a scientifically comprehensible 

whole.  

Keywords: evolution; systematic; biogeography; Fritz Müller. 
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Biologia é a ciência.  

A evolução é o conceito que faz a biologia única.  
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Introdução 

Meu primeiro contato com o nome de Fritz Müller ocorreu quando ainda cursava 

graduação em Ciências Biológicas, através da leitura de um artigo intitulado Parceiro de 

Charles Darwin1. 

Nesse período já me interessava por História da Ciência, o que me levou a 

posteriormente ingressar no Programa de Pós Graduação em Ensino, História e Filosofia das 

Ciências e Matemática na Universidade Federal do ABC no ano de 2013. Meu projeto de 

pesquisa se tornou a dissertação Notas de um naturalista do sul do Brasil: Fritz Müller e suas 

contribuições para o ensino e história da biologia, apresentada em 2015 e posteriormente 

publicada em livro pela Editora da Universidade Federal do ABC (SOUZA, 2017). 

No mestrado, trabalhei com os artigos publicados por Müller nos Archivos do Museu 

Nacional do Rio de Janeiro, durante o período em que ele foi naturalista viajante do Museu 

Nacional do Rio de Janeiro (1876-1892). Através da análise desse pequeno recorte pude 

perceber a importância de Müller para a consolidação das pesquisas biológicas no Brasil em 

diferentes vertentes: zoologia, ecologia, taxonomia, botânica e evolução. Müller escreveu 264 

trabalhos científicos, tendo participado ativamente na construção do pensamento evolutivo 

que permeia toda a biologia tal qual a conhecemos hoje. 

Infelizmente, o nome de Fritz Müller é pouco citado dentro das faculdades de 

Biologia ou nos livros didáticos, tornando-o muitas vezes um personagem quando muito 

secundário na historiografia tradicional que resume seu vasto currículo e contribuições 

científicas ao “brasileiro que se correspondeu com Darwin”. 

Nesse sentido, durante a pesquisa do Mestrado, coube ressignificarmos o elo que ainda 

existe na historiografia tradicional – que faz com que Müller seja lembrado apenas a partir de sua 

relação com Darwin, quer seja através das correspondências ou como aquele que se dedicou a 

escrever um livro para defender as ideias do estudioso britânico –, opondo-se a esse modelo de 

escrita através de uma nova abordagem em historiografia (ALFONSO-GOLDFARB, 2004; 

ALFONSO-GODFARB & BELTRAN, 2004), em que Müller torna-se um personagem 

importante no desenvolvimento das teorias de evolução durante o século XIX.   

Ao entrar em contato com o livro de Darwin2, Müller muda o rumo de todas as suas 

publicações posteriores, como escreve aos familiares em 30 de outubro de 1861: “O livro de 

                                                
1 A reportagem foi publicada no site da revista Scientific American Brasil, com autoria de Margherita Anna 

Barracco e Cezar Zillig, e encontra-se disponível em: http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/ parceiro_ de_ 

charles_ darwin.html. Acesso 02 jun. 2014. 
2 Müller recebeu uma cópia em alemão do livro On the origin em 1861, enviado por seu amigo Max Schultze 

(1825-1874) que estudou medicina com ele na Universidade de Greifswald. 

http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/
http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/
http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/parceiro_de_charles_darwin.html
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Darwin sobre a origem das espécies nos reinos animal e vegetal tem me dado, e ainda me dá, 

muito o que pensar3”. E, ao amigo Max Schultze em 1862, sobre a ideia acerca de um 

experimento: 

 

Eu tinha em mente publicar algumas observações gerais a favor da teoria da 

seleção natural de Darwin, mas desisti da ideia. A melhor prova da teoria 
será poder aplicá-la sem restrição a circunstâncias muito específicas e trazer 

clareza em meio a esse caos aparente. Espero que eu possa, assim, aplicá-la 

ao desenvolvimento dos crustáceos; e assim beneficiar a teoria mais do que 

pelas deduções usuais, as quais, afinal, aqueles que já aderiram a este ponto 
de vista já tenham acordado. Esta esperança tem me induzido a me dedicar 

exclusivamente a essa classe de animais4. 

 

Para o irmão Hermann, Müller escreve neste mesmo ano: 

 

Eu tenho quase que exclusivamente, no verão passado, me ocupado com os 

crustáceos, especialmente com o desenvolvimento de camarão, que lança 

uma luz inteiramente nova sobre as relações de crustáceos e em toda a 

morfologia dos artrópodes, que eu espero forneça evidências importantes a 
favor da teoria de Darwin sobre a origem das espécies animais e vegetais5. 

 

As pesquisas de Müller que corroboram com o pensamento de Darwin culminaram 

na publicação de seu livro, em 1864, na Alemanha, sob o título de Für Darwin (Para Darwin) 

(figura 1), revisado pelo amigo Schultze que também ficou responsável em remeter, de forma 

gratuita, exemplares a diversos pesquisadores de zoologia e botânica.  

 

 

 

 

 

 

                                                
3 West (2003, p. 116): Darwin's book on the origin of species in the animal and plant kingdoms has given me, 

and still gives me, much to think about. 
4 West (2003, p. 117): I had in mind publishing some general observations in favor of Darwin's theory of natural 

selection, but I gave up the idea. The best proof of the theory will be if it can be applied without constraint to 

quite specific circumstances and brings clarity and order to an apparent chaos. I hope that I can thus apply it to 

crustacean development and thereby benefit the theory more than by the usual deductions, with which after all 

only those who already adhere to the same genera viewpoint can be expected agreed. This hope has induced me 

to devote myself exclusively to that class of animals. 
5 West (2003, p. 117): I have been almost exclusively occupied with crustacea this past summer, particularly 

with the development of shrimp, which throws an entirely new light on the relationships of crustaceans and on 

the whole morphology of the arthropods, and I hope will provide important evidence in favor of Darwin's theory 

of the origin of animal and plant species. 
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Figura 1: Página de rosto da primeira edição alemã do livro Für Darwin. Livro da biblioteca particular 

do Dr. Luiz Roberto Fontes. 

 

Sobre o papel das influências teóricas de Darwin sobre Müller, muito já se tem 

publicado (WEST, 2003, 2009, 2016; GUALTIERI, 2008; LOPES, 2009); porém a influência 

de Müller sobre o trabalho de Darwin ainda é assunto que carece de pesquisas na 

historiografia. 

Em meu ingresso ao Doutorado, busquei analisar a influência de Müller sobre o 

trabalho de Darwin, além de observar no conjunto da obra de Müller suas contribuições 

acerca de dois temas: sistemática e biogeografia. No decorrer da pesquisa, principalmente 

após a análise das correspondências entre os dois naturalistas, percebi que seria quase 

impossível restringir o trabalho aos aspectos sistemáticos e biogeográficos, visto a riqueza de 
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informações que permitiriam uma análise de diversos outros temas, como embriologia, 

botânica, zoologia e seleção sexual. 

 

De forma geral, esta tese procurará responder as seguintes questões:  

 De que forma Fritz Müller influenciou os trabalhos de Charles Darwin?  

 Quais elementos do pensamento hierárquico darwiniano são encontrados nos 

trabalhos de Müller?  

 Quais são os pontos de similaridade e divergência dentro do pensamento 

evolutivo nos trabalhos de ambos, principalmente nos estudos relacionados à 

diversidade orgânica, sistemática e padrões de distribuição geográfica?  

 

Esta pesquisa será bibliográfica, documental e técnica. Bibliográfica porque a 

fundamentação teórico-metodológica do trabalho recorrerá à pesquisa bibliográfica em bases 

de dados, à procura de livros e artigos sobre história da ciência. Documental porque serão 

analisados o livro de Müller e artigos do autor que se julgar necessário no decorrer da 

pesquisa, os livros de Darwin e as correspondências entre ambos. Técnica, pois será 

necessário o aprofundamento e discussão em teorias evolutivas, morfologia e anatomia 

comparada, bem como das técnicas para obtenção de dados dessa natureza. 

Para a pesquisa documental, utilizou-se como fontes primárias as referências do 

quadro 1. 

 

Quadro 1: Materiais utilizados na pesquisa 

Tipo da 

publicação 

Título Ano Autor 

Correspon-

dências 

Correspondências entre Darwin e Müller – 

compiladas no sítio Darwin Correspondence 

Project e MÖLLER, 1915. 

1865-

1882 

DARWIN, C.R.; 

MÜLLER, J.T.F. 

Livro On the Origin 1866, 

1869, 

1876 

DARWIN, C.R. 

Livro Variation of plants and animals under 

domestication 

1868 DARWIN, C.R. 

Livro The descent of man and selection in relation to 

sex 

1871 DARWIN, C.R. 

Livro Fertilization of orchids 1877 DARWIN, C.R. 

Livro Für Darwin  1864 MÜLLER, J.T.F 

Artigo Notes on some of the climbing-plants near 

Desterro, in South Brazil 

1866 MÜLLER, J.T.F 

Artigo Bestäubungsversuche an Abutilon 1872 MÜLLER, J.T.F 
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Artigo Bestäubungsversuche an Abutilon-Arten 1871 MÜLLER, J.T.F 

Artigo Der Rückschlag bei Kreuzung weit abweichender 
Formen 

1878 MÜLLER, J.T.F 

Artigo Besprechung von “Brooks, The law of Hereditary”.   1883 MÜLLER, J.T.F 

Artigo A correlação das flores versicolores e dos insetos 

pronubos.  

1877 MÜLLER, J.T.F 

Artigo As máculas sexuais dos indivíduos masculinos 

de Danais erippus e Danais gilippus. 

1877 MÜLLER, J.T.F 

Artigo Os orgãos odoriferos das espécies Epicalia 

acontius, Lin. e de Myscelia orsis, Dru. 

1877 MÜLLER, J.T.F 

Artigo Os orgãos odoriferos nas pernas de certos 

Lepidopteres. 

1877 MÜLLER, J.T.F 

Artigo Sobre as casas construidas pelas Larvas de 

Insectos Trichopteros da Provincia de Santa 

Catharina 

1878 MÜLLER, J.T.F 

Artigo Os orgãos odoriferos da Antirrhaea archaea 1878 MÜLLER, J.T.F 

Artigo A prega costal das Hesperideas. 1878 MÜLLER, J.T.F 

Artigo Ituna and Thyridia: a remarkable case of 

mimicry in butterflies.   

1879 MÜLLER, J.T.F 

Artigo Descripção da Janira exul, crustáceo isopode do 

Estado de Santa Catharina. 

1892 MÜLLER, J.T.F 

Artigo O camarão miúdo do Itajahy, Atyoida Potimirim. 1892 MÜLLER, J.T.F 

Artigo O camarão preto, Palaemon Potiuna. 1892 MÜLLER, J.T.F 

 

A escolha dos livros de Darwin para análise deve-se ao fato de serem obras 

posteriores ao início da correspondência com Müller. Com isso, pretendemos observar como 

conceitos de Müller foram incorporados por Darwin. 

Como fontes secundárias utilizou-se dos livros de ZILLIG (1997), WEST (2003; 

2016), da tradução de Für Darwin realizada por FONTES & HAGEN (2009; 2016) e das 

traduções de Origin (DARWIN, 2014) e The descent of man (DARWIN, 2002). 

Mantivemos na escrita os nomes científicos das espécies com a grafia original, e 

sempre que possível, buscamos atualizá-los em nota de rodapé. Optamos por manter também 

a grafia original para nomes próprios.   

Esta tese está dividida em seis capítulos e tem um caráter interdisciplinar, por ser 

análise de episódios concernentes à história da ciência e também voltados à pesquisa em 

sistemática, e baseia-se nas novas perspectivas historiográficas para a escrita da história da 

ciência e também em conhecimentos das teorias evolutivas, morfologia e biologia comparada. 

Compreendemos a história da ciência como uma atividade complexa, visto que esta é 

inseparável de seu contexto histórico, político, social e cultural, pois ela é multidimensional. 

Canguilhem (2012) nos aponta três razões para se fazer história das ciências: a primeira razão, 

histórica, remete às rivalidades, bem como ao discurso verificado nas pesquisas; a razão 
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científica remete ao objeto de pesquisa e ao pesquisador; e a razão filosófica remete à 

epistemologia (CANGUILHEM, 2012, p.3-4). Ainda de acordo com este autor, a história das 

ciências pesquisa e busca compreender atitudes, medidas e métodos do passado, de uma 

determinada época, demonstrando como este passado por vezes tido como ultrapassado 

“continua o passado de uma atividade para a qual se deve conservar o nome de científico” 

(CANGUILHEM, 2012, p. 7).  

 O capítulo 1 nos relata o impacto do lançamento de On the Origin of Species em 

1859 por Charles Darwin e os cinco principais eixos da teoria da evolução. Também 

realizamos uma breve biografia de Fritz Müller enfatizando sua relação com Darwin e as 

correspondências trocadas entre eles, que totalizam 73 cartas conhecidas: 39 cartas de Darwin 

a Müller e 34 de Müller a Darwin entre o período de 1865 a 1882 (ano da morte de Darwin). 

No capítulo 2 tratamos sobre a biogeografia e sistemática no século XIX. Iniciamos 

nossa pesquisa em biogeografia com relatos encontrados no Antigo Testamento, Aristóteles e 

Santo Agostinho, Carl von Linné, Conde de Buffon, Charles Lyell, entre outros.  

Brown e Lomolino (2006) nos apontam que os três princípios básicos da 

biogeografia (origem, expansão e diversidade) já estavam bem estabelecidos no final do 

século XVIII e início do século XIX, com a expansão da primeira Lei de Buffon para outros 

seres vivos. Porém, ainda se aceitava a ideia de que o planeta era estático e que as espécies 

eram imutáveis, conceito que foi gradualmente mudando a partir dos trabalhos de geologia e 

paleontologia que demonstraram que os climas na Terra sofriam modificações, bem como o 

nível do mar. 

Ressaltamos a importância do trabalho de Darwin, que dedicou dois capítulos em 

Origin sobre a distribuição geográfica das espécies, considerando desde o início que a 

similaridade ou dissimilaridade das espécies não poderiam ser explicadas baseadas apenas em 

condições climáticas ou físicas, e também que as barreiras que separam as espécies estão 

intimamente relacionadas com as diferenças de fauna entre as regiões (DARWIN, 2014, p. 

421-422).  

Philip Sclater também realizou uma grande contribuição à biogeografia com a 

publicação de seu artigo sobre a distribuição das aves (SCLATER, 1857).  Abandonando as 

antigas tradições que viam a distribuição apenas em termos latitudinais, ele buscou refletir 

sobre a origem e o desenvolvimento dos organismos em ambientes diferentes, tentando 

compreender a distribuição das aves a partir de similaridade e dissimilaridade entre as biotas. 

Para isso, dividiu a Terra em seis regiões distintas, comparando duas áreas mais próximas 

entre si com uma terceira mais distante para a resolução de problemas, tal qual seria proposto 
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pelo entomólogo alemão Willi Hennig um século depois (HENNIG, 1950, 1966). 

Quanto à taxonomia, as primeiras tentativas de organizar e classificar os seres vivos 

remetem à Antiguidade com os registros realizados por Aristóteles, que propôs a primeira 

divisão da natureza em reinos – animal, vegetal e mineral –, bem como registrou cerca de 500 

classes diferentes de animais (NELSON & PLATNICK, 1981).  

Além do essencialismo de Aristóteles, outra forma de hierarquização descendente foi 

a Scala Naturae, em que os seres vivos são ordenados em uma cadeia simples, daqueles que 

seriam mais imperfeitos aos perfeitos, tendo no topo a entidade perfeita, ou seja, Deus; entre 

os extremos estariam todos os seres (com maior ou menor proximidade do Criador). 

Consideramos uma ruptura acerca da fixidez das espécies para uma possível mudança e 

aumento de complexidade com a contribuição de Jean Baptiste de Lamarck, em relação à 

progressão dos animais admitindo que as espécies mudavam e aumentavam sua complexidade de  

acordo com o tempo e ambiente, o que poderíamos denominar atualmente como anagênese.  

A identificação das relações de parentesco, bem como a aceitação do processo de 

cladogênese, viriam a partir de Darwin. O trabalho de Darwin possibilitou novos parâmetros 

de classificação que incluíam a busca após o lançamento de Origin de fósseis e espécies 

intermediárias para o estabelecimento de genealogias, de forma a tentar construir a história 

natural dos grupos a partir de um ancestral comum. De fato, Darwin propõe a existência de 

uma evolução ramificada que atingiria todos os organismos a partir de um ancestral comum, 

através de mudanças lentas e graduais que promoveriam diversidade por diferentes 

mecanismos, sendo o mais importante a seleção natural.  

No capítulo três tratamos da visão de sistemática e biogeografia de Fritz Müller. Na 

primeira parte do capítulo nosso objetivo principal é analisar o livro Für Darwin de Fritz 

Müller (1822-1897) no que concerne à embriologia comparada dos crustáceos, buscando 

compreender como este autor desenvolveu um pensamento evolucionista e admitiu que em 

alguns casos, a ontogênese poderia explicar a filogênese. Tal conceito foi utilizado 

posteriormente por Ernst Haeckel (1834-1919) de forma geral para elaboração de sua “lei 

biogenética fundamental”, conhecida como teoria da recapitulação.   

Na segunda parte tratamos sobre a visão de Müller acerca de padrões de distribuição 

e sistemática. Também analisamos como este autor se utilizou do conceito de three-item-

statement para buscar elucidar a origem e diversidade dos seres vivos. Para isso, nos 

concentraremos nas correspondências trocadas entre Müller e Darwin, no capítulo II do livro 

Für Darwin e em seus artigos publicados no periódico Archivos do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro. 
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No capítulo quatro, analisamos a influência de Müller nos trabalhos de Darwin nos 

livros supracitados e correspondências trocadas. Nosso propósito não foi analisar cada 

correspondência individualmente, mas o conjunto delas, destacando aquelas que trouxeram 

contribuições para as áreas de pesquisa de Darwin, principalmente aquelas em que Müller 

elucidou fatos importantes para o desenvolvimento das teorias do naturalista britânico.  

A fim de facilitar a organização, as correspondências foram agrupadas em tópicos no 

que concerne a área de pesquisa, a saber: botânica, zoologia, seleção sexual e pangênese. 

 O quinto capítulo está dividido em três tópicos discutidos por Darwin em sua teoria 

geral de evolução (mudança das espécies, seleção sexual e embriologia).  Buscamos elucidar 

as contribuições de Müller à época para essas três questões, bem como os desdobramentos 

atuais dos temas propostos. 

Por fim o capítulo seis traz as considerações finais do trabalho, considerando que o 

diálogo estabelecido entre Fritz Müller e Charles Darwin é um capítulo importante para a 

compreensão da história da biologia evolutiva.  

Convém também ressaltar que o termo evolução tal qual o compreendemos 

atualmente, não possuía o mesmo significado no século XIX. O termo evolução, cunhado pelo 

médico e naturalista suíco Albrecht von Haller (1708-1777) no século XVIII referia-se à 

teoria de que cada espermatozoide humano continha um homúnculo já pré-formado 

(GILBERT et al., 2019, p. 198). Conforme Martins (1993, p. 34), Lamarck utilizava os termos 

“aperfeiçoamento” e “progressão” na sua hipótese transformacionista. Já Darwin utilizava os 

termos “transmutação” e “descendência com modificação”, este último também incorporado 

por Müller, e ainda corrente na literatura técnica. 
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Para ser um bom observador é preciso ser um bom teórico 

Charles Darwin 
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CAPÍTULO 1 – O IMPACTO DE DARWIN E FRITZ MÜLLER NAS CIÊNCIAS 

NATURAIS DO SÉCULO XIX 

Este capítulo tem como objetivo apresentar um breve relato sobre os motivos que 

levaram o naturalista britânico Charles Robert Darwin (1809-1882) a escrever sua obra 

seminal On the origin of species, publicada em 1859, bem como os impactos de seu texto na 

sociedade de sua época e na biologia contemporânea. Também iremos apresentar dados 

biográficos do também naturalista Johann Theodor Friedrich “Fritz” Müller (1822-1897), 

nascido na Alemanha e naturalizado brasileiro, correlacionando-os à construção de sua obra 

científica. Aqui, não é nosso propósito realizar uma análise detalhada de sua vida, trabalho já 

alcançado anteriormente pela autora em Souza (2017), bem como nas obras de West (2003, 

2016) e Castro (2007). 

Teceremos discussões acerca do impacto que a leitura do livro de Darwin teve em 

Müller, que na época residia no Brasil, em Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis-

SC), facilitando o seu estudo com os crustáceos que culminaram na publicação de seu livro 

Für Darwin (1864), primeira obra escrita que defende explicitamente a teoria da evolução 

darwiniana com dados de observações práticos. 

Outro assunto discutido no presente capítulo são as trocas de correspondências entre 

ambos naturalistas. Além dos assuntos científicos que permeiam a escrita da coleção, podemos 

observar também uma amizade que vai sendo construída ao longo dos anos com envio de 

fotografias, elogios e prontificação de ajuda financeira por parte de Darwin quando ocorre a 

enchente de Blumenau em 1880, época em que Müller residia às margens do rio Itajaí6. Darwin 

recebeu a notícia da enchente pelo botânico alemão Ernst Krause (1839-1903) e escreveu ao 

irmão de Müller, Hermann, que residia na Alemanha, procurando por mais informações sobre as 

perdas materiais de Müller e se oferecendo a enviar dinheiro para ajudar seu amigo naturalista. 

Müller envia em 09 de janeiro de 1881, uma carta a Darwin recusando gentilmente a 

oferta, visto que suas perdas não foram grandes. 

O próprio filho e biógrafo de Darwin, Francis Darwin, escreveu em 1887 que, de 

todos os amigos distantes do pai, Fritz Müller era aquele por quem ele tinha maior 

consideração (DARWIN, 1887, p. 37). De fato, podemos perceber no conjunto das cartas o 

quanto Darwin considerava a opinião de Müller em diferentes assuntos, que serão discutidos 

ao longo desta tese.  

                                                
6  De acordo com a análise das correspondências, Müller conseguiu retirar seus pertences a tempo, como seus 

livros e instrumentos, não sofrendo grandes perdas (ZILLIG, 1997).   
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1.1 O livro de Darwin 

Em 1859, Charles Darwin publica na Inglatera, On the origin of species by means of 

natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life (Sobre a origem 

das espécies por meio da seleção natural ou a preservação de raças favorecidas na luta pela 

vida) 7 (figura 2).  

 

 

Figura 2: Página de rosto da primeira edição do livro On the Origin. Imagem de domínio público. 

 

Em sua teoria geral da evolução apresentada em Origin, Darwin apresenta um 

conjunto de hipóteses que dialogam entre si em torno de uma ideia central, a de que as 

espécies mudam com o decorrer do tempo. Esse pensamento não é original de Darwin, e 

começou a ser discutido na literatura filosófica, zoológica e botânica no século XVIII com as 

                                                
7 Neste trabalho, o livro será tratado apenas por Origin. 
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primeiras teorias sobre transformação das espécies. Convém ressaltar que o avô de Darwin, 

Erasmus Darwin (1731-1802), em seu trabalho Zoonomia (1792), abordou, ainda que de 

forma tímida, o conceito de transmutação das espécies, sugerindo a existência de algum tipo 

de evolução na natureza, conceito amplamente retomado anos mais tarde pelo francês Jean 

Baptiste Pierre Antoine de Monet, cavaleiro de Lamarck (1744-1829). Em 1809, ele postulou 

uma teoria completa sobre evolução8, ainda sem abandonar o criacionismo bíblico (MAYR, 

2009, p. 27), baseada em ideias mecanicistas para explicar a organização progressiva e 

complexa dos seres vivos em consonância às mudanças do ambiente e através de uma 

filosofia leibziniana que valorizava a harmonia, continuidade e plenitude do Universo 

(ALMEIDA & FALCÃO, 2010). 

 Em Origin, Darwin conseguiu reunir longos argumentos a favor da mutabilidade das 

espécies. Apresenta-nos também o conceito de evolução ramificada, isto é, todos os 

organismos descenderiam de um ancestral comum. Esta ideia de Darwin sofreu muitas 

objeções na época, especialmente por contrariar o conceito de scala naturae, tirando o homem 

do topo e colocando-o como mais um ramo dentre tantos outros na árvore da vida, que 

conecta todos os organismos viventes e extintos desde a origem dos organismos (figura 3).  

                                                
8  A ideia central de Lamarck não era a discussão sobre evolução das espécies, mas sim criar um ambiente 

harmônico com suas crenças deístas e a extinção dos seres vivos observados na paleontologia. 
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Figura 3: Representação de árvore ramificada a partir de um ancestral comum. A grande ideia de 

Darwin para a construção de um modelo de árvore, foi a de que a evolução não é um processo linear, 

mas de divergência a partir de ancestrais comuns. Imagem retirada de: 

 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49076 Acesso 09 mar. 2015.  

 

Outro dos aspectos fundamentais do Origin é a conceito de gradualismo. Darwin 

considerou que a evolução aconteceria de forma lenta e gradual – ele discute longamente a 

respeito de fósseis e formas intermediárias, rejeitando a teorias do zoólogo francês Georges 

Cuvier (1769-1832)9 sobre o catastrofismo10. Nesse sentido, Darwin defendia que as espécies 

                                                
9  Considerado um dos mais primeiros pesquisadores a realizar estudos de anatomia comparada utilizando 

fósseis. Estudou na Alemanha (1784-1788) e em 1795 mudou-se para Paris trabalhando no Museu Nacional de 

História Natural. Ocupou ao longo de sua vida diversos cargos públicos na França, sendo nomeado em 1808, 

Inspetor-Geral da Educação, cargo em que promoveu a reforma no sistema de ensino francês. 
10 Para Cuvier, o planeta Terra enfrentava periodicamente períodos de grandes catástrofes, que extinguiam a 

flora e fauna local, restando apenas os fósseis. Mais tarde, o local atingido seria novamente repovoado por novas 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49076
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se diversificavam ao longo do tempo, podendo ocorrer o surgimento de novas espécies, i.e., 

especiação, partindo, em linhas gerais, do isolamento geográfico inicial entre duas populações 

de uma mesma espécie, que se diversificariam em linhagens distintas por tempo suficiente até 

que constituissem, per se, espécies distintas. 

No Origin, Darwin, por fim, apresentou a seleção natural como mecanismo 

responsável pelo surgimento e diversificação de boa parte da vida no planeta. Para o 

naturalista britânico, os organismos enfrentariam o ambiente com muito ou pouco sucesso, 

fatos esses dependentes de características intrínsecas dos indivíduos dentro das populações. 

Nessa luta pela existência, sobreviveriam apenas os portadores de características vantajosas 

diante de determinados desafios ambientais. Mayr (2009, p. 145) considera o conceito de 

seleção natural como a base de interpretação moderna da evolução. Ele explica como a 

seleção natural atua em populações, visto que todas as espécies produzem um número muito 

maior de indivíduos do que o ambiente é capaz de sustentar, com sobrevivência e reprodução 

apenas daqueles que obtiveram êxito em seu hábitat.  Mayr (2009, p. 149) também enfatiza 

que o processo de seleção natural ocorre em duas etapas: aleatório (formação do zigoto com 

novas variações genéticas, a partir de mutações e recombinações cromossômicas) e 

determinista (o enfrentamento do ambiente pelo indivíduo desde o embrião até a idade adulta 

e a reprodução). 

Dessa forma, a seleção natural seria um processo eliminatório, visto que a 

sobrevivência e a reprodução diferenciais se restringiriam àqueles indivíduos, no interior das 

populações, que possuíssem determinadas características que os tornariam adaptados às 

condições do meio. Porém, é importante ressaltar que após a sobrevivência, o sucesso 

reprodutivo dependerá também do acaso e da seleção sexual (MAYR, 2009, p. 149). 

 

1.2 Sobre a origem do Origin 

Como surgiu a ideia do Origin? Será que Charles Darwin teve um insight 

momentâneo, que o fez analisar diferentes situações da Natureza e propor teorias para 

explicá-las de um dia para o outro? Qual a fundamentação para as ideias que ele discute em 

sua obra magna? 

Darwin se referia ao Origin como seu “grande livro das espécies”, que começou a ser 

escrito em abril de 1856. Porém, muitos dos dados utilizados por ele remetem a 1831, quando 

                                                                                                                                                   
espécies de flora e fauna. Dessa forma, a natureza apresentava descontinuidades através da destruição e criação 

de novas espécies. 
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embarcou no HMS Beagle para ser companheiro de viagem do capitão Robert FitzRoy – no 

correr da expedição, Darwin acabou por se tornar o naturalista oficial, posição antes ocupada 

pelo cirurgião Robert McCornick (GRUBER, 1969). Em seu diário (DARWIN, 2000)11, ele 

admite que antes da viagem acreditava que as espécies haviam sempre existido da maneira 

como foram criadas; a partir de diferentes observações e coletas, começou a questionar tal 

estabilidade, o que o levou a, posteriormente, admitir que as espécies deveriam sofrer 

mudanças ao longo do tempo. Foram cruciais para a mudança de pensamento de Darwin a sua 

estadia no Arquipélago de Galápagos, os fósseis encontrados na Patagônia e a compreensão 

da distribuição geográfica da Ema (Rhea sp.).  

No Arquipélago de Galápagos, Darwin teve contato com exemplares de fauna e flora 

peculiares e que possuíam variações de ilha para ilha, como as subespécies de tartarugas e as 

diferentes espécies de tentilhões. Os estudos de Darwin com os tentilhões tornaram-se um dos 

grandes argumentos de Origin, já que por meio destes foi possível explicar a especiação e a 

seleção natural através da diversificação, que ocorreu entre e dentro das ilhas do arquipélago 

(figura 4). 

 

 

Figura 4: Árvore filogenética atual acerca da diversificação adaptativa dos tentilhões do Arquipélago 

de Galápagos.  

Imagem retirada de: http://labs.icb.ufmg.br/lbem/aulas/grad/evol/darwin/tentilhoes.html Acesso 01 jul. 2019. 

 

                                                
11  E também na Introdução de Origin. 

http://labs.icb.ufmg.br/lbem/aulas/grad/evol/darwin/tentilhoes.html
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Na Patagônia, Darwin encontrou fósseis de animais gigantescos e extintos.  Também 

encontrou o fóssil de um animal já extinto com esqueleto semelhante aos tatus do continente 

sul-americano, o que sugeriu que o plano esquelético deveria ter uma continuidade através do 

tempo. 

Após um jantar na Argentina em que havia sido servida uma ema, Darwin observou 

que a estrutura óssea do “prato” era diferente da espécie conhecida, Rhea americana. 

Comparando os dois tipos de Rhea, considerou que as espécies eram mutuamente exclusivas, 

ou seja, como eram estreitamente relacionadas, não habitavam a mesma área. A espécie 

analisada por Darwin recebeu posteriormente o nome de Rhea darwinii em sua homenagem.   

Em 1838, dois anos após a viagem com o HMS Beagle, Darwin entrou em contato 

com o Essay on the Principle of Population do economista britânico Thomas Robert Malthus 

(1766-1834), publicado em 1797. Na sua análise, Malthus apontou a existência de uma 

tendência de aumento da população face à produção de alimentos. Para Malthus, a taxa de 

crescimento das populações humanas seria próxima à progressão geométrica, enquanto o 

aumento da produção de alimentos se daria em velocidade muito menor, em progressão 

aritmética. Com o passar do tempo, o número de pessoas seria muito maior do que a 

quantidade de alimento disponível, levando à competição pelos recursos finitos e, 

consequentemente, à luta pela sobrevivência, a partir da qual apenas partes das populações 

teriam sucesso. 

Darwin utilizou-se do cenário proposto por Malthus para explicar a diversificação da 

natureza (DARWIN, 2014, p. 34). O equilíbrio entre população e a quantidade de alimento 

disponível só poderia acontecer se houvesse uma forma de competição entre os indivíduos, 

em que o ambiente selecionaria para sobrevivência os que estivessem mais vantajosos na 

“luta”, que seriam objeto da seleção natural. 

Darwin, porém, foi muito cauteloso em expressar suas opiniões sobre este assunto12, 

levando muito tempo após a viagem no Beagle para publicar suas primeiras considerações 

acerca da evolução orgânica. Todavia, em 1858, o também naturalista britânico Alfred Russel 

Wallace (1823-1913) enviou para a apreciação de Darwin um ensaio no qual havia chegado 

independentemente à teoria da evolução por origem comum através da seleção natural (assim 

como Darwin, Wallace também baseou parte das suas ideias nos escritos de Malthus)13. Após 

                                                
12  Alguns historiadores (como David Kohn) atribuem esta cautela de Darwin ao medo da represália que sofreria 

da sociedade científica inglesa, conservadora e protestante. Outros (como Dr. John van Wyhe) atribuem ao fato 

de Darwin buscar coletar mais materiais e evidências antes da publicação que viessem a corroborar suas teorias, 

como por exemplo, o problema da especiação (PAPAVERO, LLORENTE-BOUSQUETS, 1994, p. 89). 
13 O título do artigo de Wallace é: On the law which has regulated the introduction of species. 
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a leitura do trabalho de Wallace, por pressão e sugestão dos amigos Thomas Huxley (1825-

1895), Charles Lyell (1797-1875) e Joseph Dalton Hooker (1817-1911), Darwin apresentou 

um resumo do seu trabalho em preparação, juntamente ao artigo completo de Wallace, em 

uma publicação simultânea na Sociedade Linneana de Londres (DARWIN & WALLACE, 

1858).  

 

 

Figura 5: Personagens fundamentais no episódio da apresentação conjunta dos trabalhos de Darwin e 

Wallace em 1858. Lyell era um importante geólogo da época e um dos primeiros defensores de 

Darwin, apesar de nunca ter admitido a seleção natural como mecanismo evolutivo. Thomas Huxley 

ficou conhecido posteriormente como o ‘buldogue de Darwin’, dado seu posicionamento muitas vezes 

‘feroz’ em defender a teoria do amigo. Joseph Hooker, naturalista e botânico, também defensor de 

Darwin, acabou presidindo a Royal Society, a partir de 1873. Wallace enviou seu manuscrito a Darwin 

a partir de seus estudos realizados na Indonésia. Retirado de SOUZA (2017). 

 

Ao contrário de Lamarck, que via a evolução como um processo vertical, o conjunto 

das teorias de Darwin apresentada no Origin atribuía à evolução um processo horizontal, 

tratando a origem da diversidade na dimensão do espaço, ou seja, novas espécies ou espécies 

incipientes se originariam quando as populações se movem para novos nichos ambientais 

(BOWLER, 2009; MAYR, 2006; NELSON & PLATNICK, 1981). A ideia de especiação 

horizontal de Darwin permitiu a solução de três importantes problemas evolutivos: porque e 
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como as espécies se multiplicam; a descontinuidade entre os grandes grupos de organismos; e 

a evolução dos táxons superiores (MAYR, 2006). Não obstante o sucesso do Origin em 

explicar uma série de fenômenos pouco explorados à época, a questão sobre quais os 

mecanismos gerariam inicialmente a variação intraespecífica só começaria a ser desvendada 

no início do século XX, a partir da redescoberta das genética mendeliana e o reconhecimento 

da herança particulada (BOWLER, 2009). 

 

1.3 Construção biográfica de Fritz Müller 

Johann Friedrich Theodor Müller, ou simplesmente Fritz Müller (1822-1897), 

naturalista alemão, emigrou ao Brasil em 1852 com sua família, estabelecendo-se na colônia 

de Blumenau, onde permaneceu até sua morte em 189714. Nesse período, publicou diversos 

trabalhos em revistas europeias e também nos Archivos do Museu Nacional, periódico de 

divulgação científica do Museu Nacional do Rio de Janeiro iniciado em 1876 (SOUZA, 

2017). O conjunto de sua obra, catalogada por Schlenz, Fontes e Hagen (2012, p. 48-61) conta 

com 264 produções científicas, sob os mais variados temas da biologia, com destaque para os 

estudos com invertebrados e botânica. 

Müller cursou Filosofia na Universidade de Berlim (atual Universidade de Humboldt), 

tendo aulas com o anatomista e fisiologista Johannes Peter Müller (1801-1858)15, também seu 

orientador na dissertação apresentada em 1844, sob o título de Hirudinibus circa Berolinum 

hucusquis observatis (Sobre as sanguessugas dos arredores de Berlim). 

Em 1845 Müller matriculou-se na Universidade de Greifswald (localizada na costa do 

Mar Báltico) para cursar medicina, porém não conseguiu obter seu diploma – na época, para a 

colação de grau e recebimento do diploma, o futuro médico deveria realizar um 

pronunciamento em que pedia a ajuda de Deus e dos evangelhos na profissão: “Que Deus me 

ajude, com o santo evangelho16”. Apesar de Müller entrar com pedido antecipado na 

Universidade para realizar o juramento judaico (que não fazia menção aos evangelhos), este 

                                                
14 Durante os 45 anos no Brasil, Müller chegou a morar na capital de Santa Catarina, chamada a época, Nossa 

Senhora do Desterro, por 11 anos entre 1856 e 1867, período em que foi professor do Liceu Provincial. 
15  Johannes Peter Müller (1801-1858), professor de anatomia e fisiologia da Universidade de Berlim, contribuiu 

para as ciências naturais em diversos campos como a fisiologia, neurobiologia, embriologia e zoologia. Foi um 

dos mentores da corrente mecanicista difundida na segunda metade do século XIX. Como professor da 

Faculdade de Medicina de Bonn, publicou em 1826 um estudo sobre a fisiologia da visão humana e animal, 

demonstrando que cada órgão sensorial respondia a estímulos diferentes de forma específica, informação até 

então não conhecida, que causou grande impacto na fisiologia, considerado seu primeiro trabalho original de 

pesquisa. Também realizou pesquisas e contribuições sobre a estrutura dos ossos, cartilagens, do plasma e 

elementos figurados, da formação da imagem da retina e da propagação do som no ouvido. Disponível em: 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/JohbMull.html Acesso 12 fev. 2014.  
16 Tradução livre da autora, a partir do latim: Sicut Deus me adjuvet et sacrosanctium ejus evangelium. 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/JohbMull.html
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lhe fora negado, cabendo a ele se recusar a fazer o juramento cristão, a fim de não trair os 

ideais que estava construindo em oposição ao luteranismo exercido na Alemanha e dentro de 

sua família (seu avô paterno e seu pai foram pastores luteranos). 

Müller emigrou ao Brasil em 1852 acompanhado de sua esposa, sua segunda filha e 

seu irmão August17 e se estabeleceu na Colônia de Blumenau (atual cidade de Blumenau, em 

Santa Catarina), que na época contava com apenas doze famílias. Os relatos desses primeiros 

anos na Colônia são importantes documentos históricos (SOUZA, 2017) e podem ser 

encontrados em suas correspondências, retratando a diversidade de flora e fauna, além de 

importantes aspectos sociais como a rotina dos moradores, tipo de alimentação e a ocorrência 

periódica de ataques indígenas. 

Em 1856, Müller foi convidado para lecionar no Liceu Provincial, à época na capital 

de Santa Catarina, Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis). Müller e sua família 

permaneceram em Desterro por onze anos (1856-1867), residindo na Praia de Fora (hoje 

aterrada, atual Avenida Beira-mar Norte). Este período no litoral fez com que ele retomasse 

seus estudos com os crustáceos, grupo com o qual já tinha familiaridade através de pesquisas 

que desenvolvera no período em que estudou em Greifswald, cidade localizada na costa do 

Mar Báltico. Foi em Desterro que Müller teve contato com o livro de Darwin, On the origin, 

conforme discutiremos na próxima seção deste capítulo. 

Müller também ocupou o cargo de naturalista viajante do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro entre 1876 e 1892, período em que contribuiu com diversos artigos publicados no 

periódico da Instituição, Archivos do Museu Nacional (SOUZA, 2017). 

 

1.4 Fritz Müller e Charles Darwin 

Müller teve contato com o livro de Darwin em 1861, através de uma tradução alemã 

enviada a ele por seu amigo Max Schultze18. O que podemos observar em sua biografia 

(WEST, 2016; SOUZA, 2017) é que, após o contato com On the origin, Müller muda o rumo 

de todas as suas publicações posteriores a fim de corroborar as teorias evolutivas de Darwin. 

Dessa forma, surge em 1864 uma das maiores contribuições de Müller ao darwinismo, o livro 

Für Darwin (Para Darwin, em tradução livre do alemão), em que analisa os dois grupos 

                                                
17 A primeira filha de Müller com Karoline morreu próximo aos três anos de idade na Alemanha, em abril de 

1852. Na viagem ao Brasil, vieram com a segunda filha, Johanna, nascida em março de 1852. 
18 Max Johann Sigismund Schultze (1825-1874) estudou medicina com Müller na Universidade de Greifswald. 

Diferente do amigo, Schultze viveu toda sua vida na Alemanha, ocupando cargos como professor de anatomia e 

histologia no Instituto Anatômico de Bonn. Desenvolveu diversos trabalhos sobre anatomia dos animais, e em 

1865, editou Archiv für mikroskopische Anatomie (Arquivos de anatomia microscópica), importante obra que 

difundiu os métodos de microscopia óptica. Também contribuiu com diversos estudos acerca da teoria celular. 
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principais de crustáceos classificados à época (ditos inferiores e superiores) em relação ao 

desenvolvimento larval, morfologia de estruturas, bem como sugerindo novos princípios de 

classificação, dialogando a todo o momento com as teorias propostas por Darwin em Origin. 

Se Thomas Huxley é considerado o buldogue de Darwin, pela forma com que 

defendia as ideias do naturalista inglês, Müller pode ser considerado o seu pastor alemão, 

visto que também se demonstrava fiel às ideias de Darwin e buscava incorporá-las em seus 

trabalhos científicos. 

Na historiografia atual, ainda é comum associar o nome de Müller ao ‘brasileiro que 

se correspondeu com Darwin’, principalmente nos livros didáticos, quando ocorre menção a 

ele. Porém, como aponta SOUZA (2017), Müller, de um simples “correspondente” e 

coadjuvante defensor das ideias darwinianas, pode ser compreendido como um pesquisador 

que, em parceria e em diálogo frequente com o estudioso britânico, contribuiu para 

estabelecer o conjunto das teorias de evolução no século XIX.  

A amizade entre os dois naturalistas durou dezessete anos, até a morte de Darwin em 

1882. Neste período, trocaram 73 cartas: 39 cartas de Darwin a Müller e 34 de Müller a 

Darwin.  

Muito se fala sobre a influência dos estudos de Darwin sobre Müller. Nesta tese 

iremos um pouco além: discutiremos também a influência de Müller sobre os trabalhos de 

Darwin. Um exemplo dessa influência é o próprio conceito de seleção sexual (DARWIN, 

1871). Este assunto já era debatido entre os dois naturalistas por cartas desde 1865; 

discutiremos aqui como Müller não só foi influenciado pelo conceito de seleção sexual de 

Darwin como o ajudou a construí-lo, visto que compartilhava com o britânico notícias sobre o 

tema remetendo observações, posteriormente incorporadas na primeira edição do livro de 

Darwin, The descent of man, principalmente em relação aos artrópodes e suas diferentes 

ordens, grupo com o qual Müller possuía grande familiaridade (DARWIN, 1871, p. 247, 307, 

319-327, 335, 341). Essa e outras influências recíprocas entre Müller e Darwin serão 

discutidas nos capítulos seguintes. 
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As ciências têm as raízes amargas, porém os frutos são doces 

Aristóteles 
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CAPÍTULO 2 – A BIOGEOGRAFIA E A SISTEMÁTICA NO SÉCULO XIX 

Como os organismos estão distribuídos pelo planeta? Existe algum padrão 

estabelecido? Esse padrão pode ser identificado através de ferramentas e métodos científicos? 

Qual a relação da distribuição geográfica com o parentesco evolutivo entre os organismos? 

Quais são os processos que resultam nessa distribuição? Essas são algumas das questões 

cruciais discutidas pela sistemática e a biogeografia.  

Um ano antes do lançamento do Origin, o zoólogo inglês Philip Sclater (1829-1913) 

propôs uma classificação zoogeográfica para a Terra a fim de explicar a distribuição das aves. 

No artigo On the general geographical distribution of the members of the class Aves, ele 

discute a importância de se comparar duas áreas mais próximas entre si com uma terceira, 

mais distante. Essa ideia, posteriormente conhecida como three-item-statement (NELSON & 

PLATNICK, 1981), é a base do pensamento filogenético do entomólogo alemão Willi Hennig 

(1913-1976), desenvolvido na década de 1950 na Alemanha e posteriormente lançado em 

inglês em 1966, sob o título de Phylogenetic systematics (HENNIG, 1950, 1966). 

Sclater acreditava que Deus havia distribuído os organismos pela Terra em diferentes 

atos e em centros de criação diferentes (SCLATER, 1857, p. 133). Dessa forma, os animais 

estariam distribuídos em seus locais de criação, que, por sua vez, poderiam ser divididos em 

seis regiões zoogeográficas distintas1, considerando como principal fator de distribuição o 

modo de vida das espécies – anteriormente, em seu Physical Atlas, Johnston2 havia separado 

os pássaros em dezesseis regiões, de acordo com as diferenças de latitude e longitude 

(SCLATER, 1857, p. 131). Para realizar sua divisão, Sclater relacionou três áreas para a 

resolução de problemas, em que duas estariam mais relacionadas entre si do que com uma 

terceira. Este conceito, além de ser utilizado por Hennig quase um século depois, também foi 

empregado na biogeografia cladística (NELSON & PLATNICK, 1981), para a construção de 

árvores consistentes comparando três táxons por vez.  

O trabalho de Sclater foi posteriormente ampliado pelo também britânico Alfred 

Russel Wallace (1823-1913), naturalista que descreveu sincronicamente à Darwin, mas de 

forma independente, a teoria da seleção natural (WALLACE, 1855). Wallace utilizou a 

proposta de Sclater para classificar as zonas biogeográficas de diferentes grupos de 

organismos, não apenas aves, levando à consolidação da Biogeografia como campo do 

conhecimento (CARMO et al., 2012).  

 
1 Sclater dividiu a Terra nas regiões: Neotropical, Neártica, Paleártica, Etiópia, Indiana e Australiana, de acordo 

com a distribuição de famílias e gêneros de pássaros (SCLATER, 1857, p. 134-137). 
2 O Physical atlas of natural phenomena foi publicado em 1848, pelo geógrafo escocês Alexander Keith 

Johnston (1804-1871). 
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Willi Hennig por sua vez, desenvolveu a sistemática filogenética como metodologia 

para construir classificações baseada no conceito da ancestralidade comum, possibilitando, 

dessa forma, a construção de cenários sobre a história evolutiva dos grupos (HENNIG, 1966). 

O conceito de ancestralidade comum de Darwin foi essencial para a proposição dos grupos 

monofiléticos hennigianos e a reconstrução das relações de parentesco entre os organismos. O 

método criado3 por Hennig reconstrói as relações colaterais – relação de grupo irmão ou de 

parentesco – considerando ancestrais comuns hipotéticos, para a compreensão da evolução 

dos grupos naturais ou monofiléticos. O grupo monofilético é aquele que inclui o ancestral 

comum mais recente e todos os seus descendentes (SANTOS, 2008).  

Neste capítulo iremos nos concentrar na biogeografia e modelos de sistematização 

dos organismos desde a Antiguidade até o século XIX, buscando compreender as mudanças 

que levaram à consolidação destes dois campos de conhecimento na Biologia. 

 

2.1 Biogeografia pré-evolutiva 

O século XX ofereceu à biologia relevantes contribuições no campo da sistemática e 

da biogeografia. A grande reviravolta aconteceu com a aceitação da teoria de tectônica de 

placas e deriva continental na década de 1960, que fez com que os padrões de distribuição das 

espécies fossem repensados, juntamente com a reconstrução das filogenias, graças 

especialmente ao trabalho de Hennig e do botânico italiano León Croizat (1894-1982) 

(NELSON & PLATNICK, 1981; PAPAVERO et al., 2013). A discussão sobre a distribuição 

orgânica, porém, pode ser encontrada desde a Antiguidade, em textos que buscaram explicar a 

origem, expansão e diversificação das biotas (PAPAVERO et al., 2013).  

Encontramos um relato biogeográfico no Antigo Testamento, que narra, no primeiro 

livro do Pentateuco de Moisés, como Deus teria criado todos os seres vivos em um único 

local (Jardim do Éden) (figura 6), a partir do qual toda a superfície terrestre seria povoada (Gn 

1:20-26)4.  

 

 
3 Hennig criou em 1950 e complementou em 1966 com o trabalho Phylogenetic systematics, um método de 

análise de sistemática e filogenética, baseado, entre outros conceitos, no método de iluminação recíproca 

(HENNIG, 1966 p. 21).  
4 A Bíblia utilizada foi a de referência Thompson. 
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Figura 6: A criação de todos os seres vivos em um único centro de origem, o Jardim do Éden, na 

concepção de Erastus Salisbury Field, Pintor norte-americano (1805-1900). 

 

O mesmo livro do Gênesis também fala a respeito de uma segunda dispersão dos 

organismos: a partir do dilúvio que teria assolado a Terra, segundo a mitologia do Velho 

Testamento, Noé teria sido encarregado de levar em uma arca por ele construída casais de 

todas as espécies de animais viventes (Gn 7:2-4)5 (figura 7). Dessa forma, após o nível das 

águas terem baixado, esses animais teriam novamente se dispersado e se multiplicado pelo 

planeta a partir de um único centro de dispersão (Monte Ararat, local em que a arca teria 

aportado segundo o texto bíblico) (Gn 8:17-19). 

 

 

Figura 7: A segunda dispersão do Gênesis: Noé teria sido encarregado de levar, na arca, casais de 

todas as espécies viventes de animais. Pintura de Michiel Coxcie (1499-1592). 

 

 
5  O relato bíblico nos diz que Deus ordenou que Noé levasse sete casais de animais puros e apenas um casal dos 

animais impuros. A lista de animais puros e impuros se encontra no Livro de Levítico, capítulo 11. 
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Essa ideia bíblica de centro de criação e posterior dispersão continuou a ser aceita no 

meio científico como explicação para a distribuição orgânica até meados do século XVIII, 

praticamente sem alterações. Em seu livro De Civitate Dei, Santo Agostinho (354-430) 

ressalta que todos os animais existentes (sem exceção) haviam sido transportados na Arca de 

Noé até o Monte Ararat. A partir desse ponto, os animais começaram a se dispersar sozinhos 

para locais remotos ou levados por outros agentes (transportados pelo homem ou por anjos, 

por exemplo). A explicação, aparentemente plausível à época, dava uma solução de como os 

animais conseguiriam chegar a ilhas distantes do oceano (PAPAVERO et al. 2013, p. 37-38). 

Aristóteles (384-322 a.C) considerava que a mesma planta mudava suas 

características de acordo com o local em que ela fosse encontrada (PRESTES, 2000). Na 

concepção aristotélica, a Terra seria dividida em cinco zonas climáticas latitudinais, e apenas 

as zonas temperadas (norte e sul) teriam condições de serem habitadas (PAPAVERO et al. 

2013, p. 38). É importante ressaltar que tanto Aristóteles quanto Santo Agostinho não 

aceitavam a ideia da existência de seres vivos no hemisfério Sul, visto, que caso o fosse, os 

seres vivos e tudo o que lá fosse encontrado teria que estar de cabeça para baixo. Santo 

Agostinho, apoiado na Bíblia, também não concebia a ideia do hemisfério Sul possuir seres 

humanos, pois, para ele, toda a linhagem humana descenderia de Noé e, na época, não havia 

tecnologia suficiente para se chegar a terras além-mar (NELSON & PLATNICK, 1981). 

Com o advento das Grandes Navegações e a “descoberta” do novo mundo habitado 

por diversos seres vivos (incluindo humanos), houve um declínio do pensamento aristotélico e 

agostiniano e uma retomada pelos renascentistas de outro pensamento da Antiguidade: o de 

Platão, que havia proposto um continente submerso (chamado pelos platônicos de Atlântida) 

que anteriormente se conectava com o hemisfério Norte através de pontes intercontinentais 

(PAPAVERO et al. 2013). Dessa forma, os renascentistas podiam explicar a locomoção dos 

seres vivos do Velho Mundo para o hemisfério Sul sem precisar abandonar a crença divina de 

criação e sem utilizar premissas ad hoc como entidades sobrenaturais que transportariam os 

organismos de um continente para outro (ou para ilhas no meio do oceano). 

Além da ideia das pontes intercontinentais6, outra teoria difundida no século XVII foi 

a do supercontinente primitivo que teria se separado em determinado momento da história e 

levado para cada porção os animais que lá se encontravam originalmente. Essa ideia foi 

 
6  Hermann von Ihering  (1850-1930) no início do século XX também defendia esta ideia para corroborar seus 

estudos sobre moluscos, opondo-se no final de sua vida às teorias de deriva continental  de Frank Taylor (1860-

1938) e Alfred Wegener (1880-1930). Para saber mais, recomendamos o artigo de LOPES, M.M & 

PODGORNY, 2014. 
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defendida por François Placet (1668) que teorizou que, antes do dilúvio, não havia oceanos 

separando as terras, visto que só existiria um supercontinente. Essa ideia é o embrião da 

Pangea, de Alfred Wegener (1913) (figura 8). 

 

 

Figura 8: Representação ilustrativa da Pangea, união dos continentes.  Retirado de: 

https://ucmp.berkeley.edu/history/wegener.html Acesso: 01 mar. 2019. 

 

A explicação para a existência de tão grande diversidade biológica no mundo, ainda 

retendo a narrativa bíblica da Arca de Noé como válida, fez com que surgissem trabalhos 

como o de Athanasius Kirchner. No século XVII, Kirchner projetou o interior da arca bem 

como as dimensões de cada jaula de animal, demonstrando ser perfeitamente possível, na 

concepção dele, que todos os animais existentes e conhecidos à época tivessem sido 

transportados naquela embarcação (figura 9 e 10). Importante ressaltar que Kirchner excluiu 

da Arca os animais ditos mais simples, como os invertebrados, visto que a explicação em 

voga para seu surgimento era a geração espontânea; Kirchner também aceitou que novas 

espécies poderiam surgir através da cópula entre diferentes espécies, ainda que não de todo 

compatíveis (PAPAVERO et al. 2013, p. 61-63). 

 

https://ucmp.berkeley.edu/history/wegener.html
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Figura 9: Representação de Kirchner para o exterior da arca, com três andares.  

Imagem retirada de: http://worldwideflood.com/general/ark_history.htm Acesso 01 mar. 2019. 

 

 

Figura 10: O interior da arca de Kirchner com distribuição dos animais em jaulas.  

Imagem retirada de: http://worldwideflood.com/general/ark_history.htm Acesso 01 mar. 2019. 

 

No século XVIII, principalmente com o trabalho dos naturalistas viajantes, iniciou-se 

uma busca para conseguir catalogar e descrever os diferentes espécimes coletados. Ficou claro 

para esses viajantes que, pela grande diversidade de organismos encontrados nas Américas, o 

conceito de centro de origem e dispersão precisava ser reformulado, pois já não atendia ao 

que era observado em campo. 

http://worldwideflood.com/general/ark_history.htm
http://worldwideflood.com/general/ark_history.htm
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Uma figura importante nesse período foi o sistemata Carl von Linné (1707-1778) que 

buscou explicar a origem e expansão da vida através de padrões de diversidade. Ele acreditava 

que as espécies de plantas e de animais estavam distribuídas em consonância aos diferentes 

tipos de climas e estações do ano (DROUIN, 1996). Linné desenvolveu o sistema binomial 

para descrever e catalogar as espécies conhecidas à época; porém como seus contemporâneos, 

também aceitava que as espécies eram imutáveis e criadas por um ser superior (NELSON & 

PLATNICK, 1981). Sua hipótese também se baseava no Éden como centro de origem da vida 

e no Monte Ararat como centro de dispersão após o dilúvio, sugerindo que, em cada estrato da 

montanha, teriam se abrigado conjuntos distintos de espécies, as quais migraram 

posteriormente e colonizaram as diferentes regiões da Terra (BROWN & LOMOLINO, 2006, 

p. 15)7. 

Linné também admitia que no momento da criação divina a Terra era inundada pelo 

mar e que havia apenas uma ilha com uma montanha que emergia da água e que, assim como 

o Monte Ararat, esta ilha também possuía estratos altitudinais com climas diferentes. Para ele, 

em cada estrato, Deus criou animais e plantas adaptados às condições particulares do local e, à 

medida que as águas baixaram, começaram a se dispersar e se realocar em locais que tivessem 

condições semelhantes à original em que viviam (PAPAVERO et al. 2013, p. 160). 

Conde de Buffon (1707-1788), nobre francês e autor do Histoire Naturelle (1749-

1804), discordava da ideia de Linné para a expansão dos organismos. Para ele, seria 

impossível a migração de espécies a partir de um centro de origem (como o Monte Ararat) 

visto que, para alcançar diferentes regiões do Planeta, estas deveriam passar por ambientes 

inóspitos que se tornariam verdadeiras barreiras à sobrevivência. Outro fator que Buffon 

problematizou opondo-se à Linné é o fato de que regiões do planeta praticamente iguais em 

clima e ambiente abrigariam espécies totalmente diferentes, o que se tornou conhecido 

posteriormente como o primeiro princípio da biogeografia e a primeira “Lei de Buffon” 

(nome dado pelo Barão de Humboldt)8. 

Para Buffon, os animais teriam sido criados em um único centro de origem (Velho 

Mundo) posteriormente se dispersando. Para isso, explicava que os animais do Novo Mundo 

eram inferiores e “degenerados” se comparados aos encontrados no centro de criação: para 

Buffon, animais que não tinham utilidade - como insetos - pareciam aumentar em tamanho no 

 
7 Essa ideia de Linné baseia-se em estudos anteriores de Tournefort no século XVII que observou em sua 

escalada ao Monte Ararat que a vegetação compunha-se de estratos distintos encontrados em diferentes regiões 

da Europa (PAPAVERO et al. 2013, p. 151-152). 
8 Buffon comparou os mamíferos do Velho e do Novo Mundo, não encontrando correspondentes nas Américas 

das espécies do Velho Mundo, refutando a teoria de Linné de que as espécies que habitam áreas semelhantes em 

diferentes continentes devem pertencer à mesma espécie. 
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Novo Mundo (PAPAVERO et al. 2013, p. 195-197).  Um grande problema enfrentado por ele 

foi explicar mamíferos endêmicos da América do Sul que não encontravam correspondentes 

no Velho Mundo, como por exemplo, os quatis, os tatus, as preguiças, a anta e a capivara. A 

sugestão de Buffon foi que estes haviam sido criados originalmente na Eurásia, migrado para 

a África e posteriormente para a América, onde teria encontrado um nicho adequado para a 

sobrevivência após a separação dos continentes, modificando-se (NELSON & PLATNICK, 

1981). 

É importante ressaltar que Buffon admitia a extinção de espécies e o surgimento de 

novas variações influenciadas pelo ambiente, além de também tentar explicar a dispersão por 

meio de um supercontinente que ligava a América e a África. Tal dispersão levaria a uma 

degeneração das espécies que era maior à medida que estivessem mais distantes do seu centro 

de origem. 

Nesse mesmo período destacam-se também os trabalhos de Karl Willdenow (1765-

1812), botânico alemão que buscou explicar as origens da flora europeia através da hipótese 

de criação de várias montanhas por Deus no início do mundo. De acordo com ele, as plantas 

foram originalmente colocadas em diferentes cumes se dispersando para baixo à medida que 

as águas foram baixando. Importante citar também Alexander von Humboldt (1769-1859) que 

estendeu a Lei de Buffon para explicar a distribuição da flora por gradientes de altitude 

variando de acordo com esta e sendo semelhante à variação latitudinal existente na Terra. 

Brown e Lomolino (2006) nos apontam que os três princípios básicos da 

biogeografia (origem, expansão e diversidade) já estavam bem estabelecidos no final do 

século XVIII e início do século XIX, com a expansão da primeira Lei de Buffon para outros 

seres vivos. Porém, ainda se aceitava a ideia de que o planeta era estático e que as espécies 

eram imutáveis, conceito que foi gradualmente mudando a partir dos trabalhos de geologia e 

paleontologia que demonstraram que os climas na Terra sofriam modificações, bem como o 

nível do mar. 

Charles Lyell (1797-1875), importante geólogo do período, conseguiu encontrar uma 

explicação para os fósseis marinhos encontrados nos topos das montanhas através de 

alterações do nível do mar, erosão e soerguimento. Lyell procurou fazer convergir suas 

descobertas com a  criação bíblica e para isso sugeriu que a Terra passava por grandes 

períodos de extinção seguidos de períodos de criação de novas espécies adaptadas às novas 

condições. Dessa forma, não se teria um único centro de origem, mas diversos centros9. Seus 

 
9 Papavero e Balsa (1986, p. 152) nomeiam de traducionismo a hipótese biogeográfica de diferentes centros de 

criação. 
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estudos sobre os fósseis e alterações climáticas romperam com a visão estática que se tinha 

sobre a Terra, abrindo espaço para uma visão dinâmica que seria a base para o advento das 

teorias evolucionistas de Darwin e Wallace. 

 

2.2 Biogeografia no século XIX 

No Origin, Charles Darwin tratou a distribuição geográfica das espécies em dois 

capítulos, considerando desde o início que a similaridade ou dissimilaridade das espécies não 

poderiam ser explicadas baseadas apenas em condições climáticas ou físicas, e também que as 

barreiras que separam as espécies estão intimamente relacionadas com as diferenças de fauna 

entre as regiões (DARWIN, 2014, p. 421-422). Para ele, as mudanças na fauna de região para 

região devem-se essencialmente por herança e modificações de maneira gradual, causadas 

pela seleção natural através das relações entre os organismos e na luta pela vida. 

Darwin exemplifica seu pensamento através da herança: espécies abundantes em 

número e largamente espalhadas por um território provavelmente já venceram diversos 

competidores para ocupar tal espaço; quando expostas a novo local com novas condições, 

iriam ter maior sucesso para se modificarem novamente e se aperfeiçoarem ao novo local, 

gerando descendentes adaptados ao novo habitat. 

Darwin também levanta a questão dos centros únicos de criação. Sua hipótese baseia-

se em um único centro de criação para as espécies, que teria levado à dispersão geográfica 

destas que conseguiram adaptar-se de forma concomitante às mudanças climáticas. Porém, 

diferente de muitos dos seus antecessores e contemporâneos que acreditavam que as espécies 

eram fixas, ou seja, que não sofriam modificações ao longo do tempo, Darwin defendia que a 

diversidade das espécies vem exclusivamente de variações a partir de um ancestral comum 

por anagênese ou cladogênese (MAYR, 2009). 

Por outro lado, alguns contemporâneos de Darwin defendiam que as espécies eram 

estáticas, ou seja, não sofriam mudanças ao longo do tempo e permaneciam próximas aos 

locais em que foram criadas. Louis Agassiz (1807-1873) foi um grande defensor dessa ideia, 

visto que era adepto da teoria do catastrofismo de Cuvier e defendia inúmeros centros de 

criação. Já Charles Lyell, Joseph Hooker e Edward Forbes, cientistas contemporâneos a 

Darwin, acreditavam que a Terra era dinâmica, porém discordavam de que houvesse ocorrido 

dispersão de longa distância, defendendo que, em um passado remoto, existiriam pontes 

conectando os diversos continentes (figura 11), a partir das quais as espécies teriam se 
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espalhado pelo globo10. Essa teoria ficou conhecida como extensionista e persistiu até o final 

do século XIX, sendo posteriormente abandonada (PAPAVERO, 1990). 

 

 

Figura 11: Localização de pontes hipotéticas interligando os continentes.  

Imagem retirada de: https://pt.slideshare.net/nunocorreia/geologia-12-teoria-das-pontes-continentais 

Acesso: 01 jul. 2019. 

 

Philip Sclater, por sua vez, realizou uma grande contribuição à biogeografia com a 

publicação de seu artigo sobre a distribuição das aves (SCLATER, 1857).  Abandonando as 

antigas tradições que viam a distribuição apenas em termos latitudinais, ele buscou refletir 

sobre a origem e o desenvolvimento dos organismos em ambientes diferentes, tentando 

compreender a distribuição das aves a partir de similaridade e dissimilaridade entre as biotas. 

Para isso, dividiu a Terra em seis regiões distintas, comparando duas áreas mais próximas 

entre si com uma terceira mais distante para a resolução de problemas, tal qual seria proposto 

por Hennig um século depois (HENNIG, 1950, 1966). É importante dizer que, apesar do 

trabalho de Sclater ser considerado revolucionário, sua proposta estava em relativa 

consonância com o criacionismo bíblico, visto que as seis regiões em que dividiu o planeta 

seriam as divisões ontológicas primárias ou os centros de criação primários para as aves na 

Terra. 

O naturalista britânico Alfred Russel Wallace, por sua vez, reformulou o trabalho de 

Sclater e o estendeu aos vertebrados sob uma perspectiva evolucionista. Carmo et al. (2012) 

observaram que Wallace estudou a distribuição geográfica de animais de forma mais 

 
10 Papavero (1990, p. 177) nos traz a informação de que um monge que viveu no século VII foi o primeiro autor 

que se tem registro da utilização desta teoria: em um passado remoto os continentes se interconectavam por meio 

de pontes. Essa ideia aparece em uma obra desse autor utilizada nas escolas medievais.   

https://pt.slideshare.net/nunocorreia/geologia-12-teoria-das-pontes-continentais
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detalhada que Darwin e Henry Bates, além de ter escrito mais artigos sobre o tema do que os 

seus contemporâneos. Ao contrário de muitos de seus antecessores - que postularam que 

climas semelhantes abrigavam espécies semelhantes, como o fez Linné -, Wallace acreditava 

que climas semelhantes abrigavam muitas vezes espécies totalmente diferentes, ao passo que 

climas diferentes poderiam abrigar espécies semelhantes (WALLACE, 1889, p. 267). 

Wallace esteve na Amazônia com Bates em 1848, estudando a distribuição 

geográfica dos animais e chegou a conclusões interessantes acerca da distribuição de fauna e 

flora local. Analisando os primatas da Amazônia, observou que encontrava espécies diferentes 

nas margens dos grandes rios concluindo que estes se tornavam barreiras efetivas para uma 

dispersão. Outro fato observado por Wallace foi em relação à flora ao observar que, 

diferentemente das florestas temperadas em que árvores da mesma espécie encontram-se 

geralmente próximas, na Amazônia as árvores da mesma espécie encontravam-se separadas 

por grandes distâncias (WALLACE, 1889, p. 268; pp. 327-330). 

Outras contribuições para a Biogeografia do século XIX vieram de Gloger11, 

Bergman12 e Allen13, que começaram a considerar a variação geográfica nas características 

dos organismos e de suas populações, bem como do trabalho do zoólogo Hart Merriam 

(1894), que conseguiu comprovar que as mudanças nas altitudes são equivalentes às 

mudanças latitudinais na composição da vegetação (BROWN & LOMOLINO, 2006, p. 29). 

 

2.3 História da taxonomia 

Classificar itens e compará-los faz parte do procedimento científico (MAYR, 1995) e 

não há como estabelecer uma cronologia de quando esta atividade se iniciou devido a ser algo 

intrínseco à formação cultural, de linguagem e social (NELSON & PLATNICK, 1981; 

SANTOS, 2008). Mayr (1995) aponta quatro tipos de sistemas de classificação utilizados em 

taxonomia, a saber: classificação para fins especiais, classificações descendentes (esquemas 

de identificação), classificações tradicionais (agrupamentos para cima) e a filogenética de 

Hennig.  

A classificação para fins especiais é baseada em um único critério que tenha especial 

importância em um contexto particular. Um exemplo citado por Mayr (1995) é o hábito de 

 
11  A regra de Gloger sugere que indivíduos de uma espécie que vivem em ambientes úmidos tendem a ter a cor 

mais escura do que aqueles de ambientes secos (BROWN & LOMOLINO, 2006, p.  27). 
12  A regra de Bergman afirma que invertebrados endotérmicos tem a tendência de ter um tamanho corporal 

maior quando habitam ambientes de climas mais frios, em oposição àqueles que vivem em ambientes mais 

quentes (BROWN & LOMOLINO, 2006, p. 27-28). 
13  A regra de Allen afirma que em indivíduos endotérmicos, as extremidades do corpo são menores e compactas 

naqueles que habitam climas mais frios (BROWN & LOMOLINO, 2006, p. 28). 
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botânicos antigos classificarem plantas com base na forma de crescimento em árvores, 

arbustos, ervas e gramíneas. Na classificação descendente há uma preocupação em dividir 

objetos em grupos homogêneos através de uma lógica determinada. A divisão entre animais 

de sangue quente e de sangue frio é uma classificação deste tipo (MAYR, 1995). Já na 

classificação tradicional, os grupos são divididos com base em determinados critérios, como 

por exemplo, a distribuição dos livros em uma biblioteca. Por fim, a classificação filogenética 

ordena os grupos em ramos de uma árvore, em que cada táxon é composto por uma parte 

inteira (um grupo natural, também chamado de grupo monofilético ou clado, que inclui o 

ancestral comum mais recente e todos os seus descendentes) de uma árvore filogenética. 

A sistemática delineada por Willi Hennig (1913-1976) baseia-se na história evolutiva 

dos grupos (HENNIG, 1950, 1966). O método criado reconstrói as relações colaterais – 

relação de grupo-irmão ou de parentesco – considerando os ancestrais comuns hipotéticos, 

para a compreensão de um grupo natural (ou monofilético). O método permite que as 

hipóteses resultantes das análises filogenéticas sejam testadas a partir de um outro conjunto de 

evidências que possa ser utilizado para a obtenção de hipóteses comparáveis à primeira. Se as 

classes de evidência implicam em hipóteses que apresentam a mesma relação de parentesco, a 

hipótese filogenética é considerada corroborada no sentido de uma iluminação recíproca. Na 

medida em que elas implicam em relações diferentes, o conflito deve ser de alguma forma 

reconciliado. Nesse sentido, o objetivo central do estudo da sistemática em qualquer área da 

biologia é de conseguir organizar a diversidade biológica a partir de identificação dos 

ancestrais comuns compartilhados pelos grupos sob escrutínio, i.e., organizar os grupos 

naturais mostrando a relação entre eles de proximidade e quais são as características mais 

derivadas que suportam esses agrupamentos (HENNIG, 1950; 1966). 

Na história natural, as primeiras tentativas de organizar e classificar os seres vivos 

remetem à Antiguidade com os registros realizados por Aristóteles, que propôs a primeira 

divisão da natureza em reinos - animal, vegetal e mineral -, bem como registrou cerca de 500 

classes diferentes de animais (NELSON & PLATNICK, 1981). Outro fato interessante do 

trabalho de Aristóteles foi o de classificar as espécies em subgrupos e hierarquias (figura 12). 
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Figura 12: Representação dos tipos naturais de Aristóteles.  

Legenda: A= natureza inanimada; B= plantas; C= zoófitos; D= ostracoderma; E= insetos; F= Malacostraca; G= 

Malacia; H= peixes; I= quadrúpedes ovíparos; J= aves; K= cetáceos; L= quadrúpedes vivíparos; M= homem. 1= 

organismos vivos; 2= animais; 3= animais superiores; 7= animais com sangue; 8 = animais com pulmões; 10= 

animais vivíparos. 

Fonte: NELSON & PLATNICK, 1981, p. 69. 

 

A obra de Aristóteles, Historia animalium, traz comparações quanto ao 

comportamento, reprodução e anatomia separando os animais em categorias como: ovíparos e 

vivíparos, e que possuem sangue (vertebrados) ou não (invertebrados). Segundo Mayr (1998), 

a classificação de Aristóteles baseou-se primeiramente na observação de cada organismo para 

formação de grupos que teriam uma essência compartilhada entre si, não podendo ser 

considerada uma classificação dicotômica e lógica visto que, após os grupos serem formados, 

os caracteres diferenciadores eram utilizados para a criação de categorias, que 

necessariamente não obedeciam aos mesmos critérios.  

Além do essencialismo de Aristóteles, outra forma de hierarquização descendente foi 

a Scala Naturae (figuras 13 e 14), em que os seres vivos são ordenados em uma cadeia 

simples, daqueles que seriam mais imperfeitos aos perfeitos, tendo no topo a entidade 

perfeita, ou seja, Deus; entre os extremos estariam todos os seres (com maior ou menor 

proximidade do Criador). Dessa forma, encontramos nessa classificação hipotética além de 

seres humanos e diversos grupos de animais, também anjos, cada qual em um degrau. É 

interessante observar que este pensamento linear e hierarquizado ainda faz parte do senso 

comum e também em muitos materiais didáticos de biologia (LOPES & VASCONCELOS, 

2012). 
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Figura 13: Scala naturae de Charles Bonnet 

(1781) 

 

Figura 14: Scala naturae de Ramon Llull 

(escrito em 1304 e publicado em 1512) 

Imagens extraídas de: http://www.macroevolution.net/scala-naturae-theory.html Acesso 28 mar. 2018. 

 

O fato é que a Scala Naturae foi uma visão dominante durante a Idade Média visto 

que estava em consonância com as ideias da criação divina e perfeita e figurou até o século 

XVIII na taxonomia clássica, que também possuía uma visão linear e estática. Dessa forma, o 

trabalho de categorização até o século XVIII baseava-se essencialmente entre semelhanças e 

diferenças entre as espécies (ainda consideradas imutáveis segundo o pensamento pré-

evolutivo) visando atender a uma proximidade na escala de perfeição. 

Os tipos de classificação descendente desde a Antiguidade até o século XVII não 

seguiam uma uniformidade, variando entre botânicos e zoólogos e até mesmo dentro de cada 

área. Um dos primeiros registros de classificação botânica remete à Antiguidade, realizado 

por um discípulo de Aristóteles, Theofrasto (371-287 a.C), que se  baseou no crescimento e 

altura das plantas. O médico grego Dioscórides (60 d. C.) também realizou um importante 

trabalho descrevendo plantas medicinais e classificando-as quanto ao seu uso. Estes trabalhos 

foram redescobertos no século XIII e levaram outros autores à observação e descrição de 

novas plantas, exemplo dos herbalistas alemães Brunfels (1488-1534), Bock (1489-1554) e 

Fuchs (1501-1566) que se baseavam apenas nas propriedades individuais de cada espécime 

para utilização humana. Destaca-se ainda o trabalho do italiano Cesalpino (1519-1603) que, 

baseado na classificação de Theofrasto, realizou um trabalho de classificação descendente em 

seu livro De plantis, analisando a morfologia das plantas e os frutos para a separação dos 

http://www.macroevolution.net/scala-naturae-theory.html
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grupos a fim de implantar uma chave de identificação lógica, que indiretamente teve 

influência em todos os trabalhos posteriores, incluindo o de Linné devido ao método utilizado 

(MAYR, 1998). 

No século XVII, Caspar Bauhin (1560-1624) descreveu seis mil tipos de plantas, 

agrupando-as de acordo com as semelhanças ou propriedades comuns em gêneros que 

compartilhavam entre si um grande número de caracteres; John Ray, em 1682, catalogou 

dezoito mil tipos de plantas e propôs um sistema de classificação utilizando diversos 

caracteres para a separação dos grupos (MAYR, 1998). Ray também estabeleceu a divisão 

entre angiospermas e gimnospermas, e distinguiu monocotiledôneas e dicotiledôneas 

(RAVEN, 1950, p. 195). 

Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) publicou em 1694 o livro Éléments de 

botaniques em que realizou uma classificação botânica a partir da flor separando as espécies 

em grupos dentro de outros grupos. Seu sistema foi utilizado até o século XVIII devido à 

facilidade e ao pequeno número de caracteres utilizados. Para Tournefort, um gênero abrigava 

diversas espécies; para nomeá-las, deveria se utilizar o nome do gênero igual para todas, 

diferenciando-se apenas as palavras que viessem a seguir. Este conceito de gênero foi o 

utilizado posteriormente por Linné, que adotou diversos dos gêneros já nomeados por 

Tournefort (PRESTES et al., 2009). 

A classificação descendente na botânica fez com que surgissem diferentes catálogos 

e métodos, visto que cada herbalista classificava as plantas do modo que melhor lhe 

conviesse, com base em similaridades e diferenças de diversas partes do vegetal. 

Quanto à zoologia, desde a Antiguidade já havia uma separação dos principais 

grupos de animais como a realizada por Aristóteles; dessa forma, os estudos nos séculos XVI 

e XVII baseavam-se em classificações de grupos específicos como classes. Nesse período, 

destacam-se os trabalhos de William Turner (1508-1568) que realizou a classificação de 

pássaros; Pierre Belon (1555) que também organizou uma classificação de pássaros, porém 

utilizando como caracteres distintivos a morfologia e a ecologia; Guillaume Rondelet (1507-

1566), que realizou a descrição e catalogação de peixes e alguns invertebrados aquáticos; e 

Gesner (1516-1565), que compilou todo o conhecimento zoológico desde a Antiguidade até 

seus dias em Historia animalium (MAYR, 1998). 

Podemos marcar o início de uma revolução nas classificações a partir das 

explorações do Novo Mundo entre os séculos XVII e XVIII que levaram à Europa diversas 

espécies até então não conhecidas de plantas e animais. Estas foram sendo acomodadas em 

classificações descendentes e na Scala Naturae durante um tempo; porém com a expansão de 
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coletas e as novas variedades surgindo, as classificações começaram a apresentar problemas, 

visto que as listas tornarem-se numerosas e longas. 

 

2.4 Contribuições do século XVIII 

Em 1735, Linné publicou o Systema Naturae, em que propunha uma classificação 

para as plantas, animais e minerais, baseado na morfologia dos organismos através de uma 

hierarquização (NELSON & PLATNICK, 1981, p. 81), com a proposição de seis classes: 

Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta e Vermes. Para Linné, as espécies haviam sido 

criadas por Deus através de uma ordem racional que deveria ser compreensível à mente 

humana (BOWLER, 2009) e, portanto, passível de ser entendida por qualquer pessoa que se 

esforçasse a isso. Ele buscou criar um sistema que facilitasse a identificação dos seres vivos 

criando um padrão a ser utilizado de forma universal, através de quatro tipos de grupos 

naturais: ordem, gênero, espécie e variedade (figura 15).  

 

Figura 15: Representação esquemática dos quatro tipos de grupos naturais de acordo com Linné. 

Retirado de: NELSON & PLATNICK, 1981. 

 

Ao contrário de botânicos e zoólogos anteriores e contemporâneos que realizavam 

uma classificação dicotômica descendente, Linné concentrou-se em quatro níveis: classe, 

ordem, gênero e espécie para, a partir daí realizar a classificação de modo mais prático do que 

teórico. Seu método de classificação para a botânica, por exemplo, visava criar um nome 
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universal a partir da observação da flor (órgão reprodutivo) e não de caracteres vegetativos. 

Dessa forma, nomeou seu método de sistema sexual estabelecendo quatro critérios para a 

classificação: número, forma, proporção e situação, levando em conta os estames e pistilos na 

flor e a forma com que estes se apresentavam. Apesar de sua comparação com a sexualidade 

humana que causou rejeição inicial para seu sistema (PRESTES et al., 2009), a praticidade e a 

simplicidade fizeram com que o método fosse posteriormente adotado para plantas e também 

para animais no final do século XVIII.   

Linné também distribuiu os animais através de uma classificação descendente em 

seis classes utilizando critérios como anatomia interna, morfologia e tipo de sangue.  

Outra grande contribuição foi a adoção da nomenclatura binomial paras as plantas 

(1753) e para os animais (1758). Para ele, a primeira espécie que fosse descrita para um 

gênero, deveria receber o nome do gênero. Espécies subsequentes que fossem descritas 

deveriam ter o nome do gênero acrescido de um adjetivo que a distinguisse das demais. Dessa 

forma foi extinto o sistema polinomial de difícil memorização, que trazia diversos atributos 

para o nome de cada espécie e que acabava confundindo mais do que facilitando os 

pesquisadores. 

Outro nome que merece ser mencionado é o do Conde de Buffon e seu livro Histoire 

naturelle. Diferente de Linné que buscava criar um método de identificação prático, Buffon 

buscava compreender a diversidade de forma totalitária, mesmo que para isso não fosse 

possível estabelecer uma chave de identificação para as espécies. Dessa forma, enquanto 

Linné tentava estabelecer critérios únicos para uma classificação universal, Buffon 

compreendia que esta deveria levar em conta a distribuição da espécie, seus hábitos, 

comportamento e sua anatomia interna.  

Podemos considerar uma ruptura acerca da fixidez das espécies para uma possível 

mudança e aumento de complexidade com a contribuição de Jean Baptiste de Lamarck em 

relação a progressão dos animais admitindo que as espécies mudavam e aumentavam sua 

complexidade de  acordo com o tempo e ambiente, o que poderíamos denominar atualmente 

como anagênese. Lamarck realizou importantes contribuições para a sistemática, dividindo 

animais vertebrados e invertebrados, bem como organizando o grupo dos invertebrados com a 

inserção do grupo de crustáceos, separando aracnídeos de insetos (MARTINS, 1993) e 

reorganizando o grupo dos vermes. 

Lamarck também possuía uma teoria acerca da descoberta dos fósseis e a extinção de 

espécies: para ele, nenhum organismo ficou extinto para sempre; mas sim sofriam de tempos 

em tempos mudanças drásticas que ficavam irreconhecíveis de suas formas anteriores. Dessa 
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forma, podemos considerar que Lamarck via a evolução como um processo vertical, sujeita ao 

tempo, que aperfeiçoava os indivíduos do menos evoluído ao perfeito. Notemos, porém, que 

os organismos não desempenham nenhum papel ativo como agente na evolução. A geração 

espontânea era sua explicação para a evolução dos organismos mais simples; e para os mais 

complexos, atribuía à evolução as características perfeitamente adaptadas transmitidas à prole 

de geração em geração, teoria conhecida como herança dos caracteres adquiridos. 

Embora fosse adepto da geração espontânea, o discurso de Lamarck era coerente 

com o contexto de sua época que a explicava através dos efeitos das forças de atração de 

Newton e repulsão do calórico e da eletricidade (MARTINS & BRITO, 2006, p. 255). A 

geração espontânea, inclusive, era uma das explicações para a origem de seres vivos mais 

simples até mesmo na época de publicação dos trabalhos de Darwin, visto que os 

experimentos de Félix Pouchet (1800-1876) corroborando a geração espontânea coincidiram 

com a divulgação dos trabalhos de Darwin na Inglaterra (MARTINS, 2000). 

Lamarck também construiu uma escala para os diferentes animais através de um 

aumento progressivo e complexo, analisando órgãos e sistemas através de comparação 

anatômica. Para ele, a escala seria a ordem que a natureza seguiu na formação dos grupos e, 

quanto mais antiga a forma viva, mais perfeita seria a espécie. 

Para Lamarck, o aumento da complexidade não causava o aumento e diversidade no 

número de espécies, apenas modificava as já existentes de forma independente uma das 

outras, isto é, sem estabelecer nenhum tipo de parentesco entre elas. Dessa forma, a 

classificação lamarckista não era descendente, mas seguia um padrão linear em que os seres 

vivos avançavam paralelamente ao longo da mesma hierarquia, conforme a figura 16. 
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Figura 16: Padrão linear de Lamarck. Cada ponto da cadeia representa um ser criado separadamente 

por geração espontânea. Quanto maior o tempo de criação do ancestral, maior a complexidade do 

indivíduo moderno. Quanto mais baixo estiver o indivíduo moderno, mais recentemente terá sido 

produzido seu ancestral.  

Figura adaptada de BOWLER, 2009, p. 90.  

 

A identificação das relações de parentesco, bem como a aceitação do processo de 

cladogênese, viriam a partir de Darwin. O trabalho de Darwin possibilitou novos parâmetros 

de classificação que incluíam a busca após o lançamento de Origin de fósseis e espécies 

intermediárias para o estabelecimento de genealogias, de forma a tentar construir a história 

natural dos grupos a partir de um ancestral comum. De fato, Darwin propõe a existência de 

uma evolução ramificada que atingiria todos os organismos a partir de um ancestral comum 

(figura 17), através de mudanças lentas e graduais que promoveriam diversidade por 

diferentes mecanismos, sendo o mais importante a seleção natural.  
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Figura 17: Representação da diversidade dos organismos através de ancestralidade comum presente 

em Origin. A grande ideia de Darwin para a construção desse modelo em árvore foi a de que a 

evolução não é um processo linear, mas de divergência a partir de ancestrais comuns.  

 

Darwin ainda propôs que o mecanismo evolutivo não levaria ao progresso e à 

perfeição, contrariando a Scala Naturae e mesmo a perspectiva britânica vitoriana, que 

assumia existir uma tendência natural ao progresso das sociedades, tendência essa vista como 

mudanças em uma determinada direção (RUSE, 1996). Darwin compreendeu o processo de 

diversificação orgânica de forma horizontal, tendo em vista a especial importância do 

componente espacial para a origem e seleção das variedades intraespecíficas. Dessa forma, 

para o pensamento darwiniano, novas espécies se originariam (no processo chamado 

especiação) a partir do isolamento geográfico, quando parte das populações se move para 

novos nichos ambientais (BOWLER, 2009) – separadas, as diferentes amostragens 

populacionais podem evoluir independentemente, o que é capaz de resultar no surgimento de 

espécies distintas a partir de um mesmo ancestral comum. 
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O aspecto mais impressionante do mundo vivo é a sua diversidade.  

Não existem dois indivíduos iguais em populações que se reproduzem 

sexuadamente, nem duas populações, espécies ou táxons mais elevados 

que sejam iguais. Para onde quer que olhemos na natureza, encontramos 

singularidade. 

Ernst Mayr 
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CAPÍTULO 3 - FRITZ MÜLLER E SUA VISÃO DE SISTEMÁTICA E 

BIOGEOGRAFIA 

Sob o ponto de vista evolutivo, o desenvolvimento dos organismos e sua distribuição 

geográfica foram preocupações centrais de diversos autores no século XIX. Seria possível 

compreender a história evolutiva de um determinado grupo a partir da observação do 

desenvolvimento embriológico de diferentes indivíduos? E o que a distribuição geográfica dos 

seres vivos forneceria de evidências para a compreensão da evolução do ponto de vista 

espacial? 

Darwin considerava o desenvolvimento e a embriologia como um dos assuntos mais 

importantes da história natural (DARWIN, 2014, p. 504). No início do capítulo XIV de 

Origin, utiliza-se da embriologia comparada de Von Baer1 de que “os embriões dos 

mamíferos, aves, lagartos e cobras, provavelmente também dos quelônios, são muito 

parecidos entre si durante os seus primeiros estágios, tanto no todo quanto no modo de 

desenvolvimento de suas partes” (VON BAER apud DARWIN, 2004, p. 505). No Origin, 

porém, Darwin reinterpreta o conceito, atestando que os caracteres presentes em diferentes 

espécies poderiam ser características herdadas por um ancestral comum, em oposição ao 

pensamento de Von Baer de que o desenvolvimento embrionário não era uma série gradual, 

visto que há diferentes tipos de organização e diferenciação entre os diversos grupos. De 

acordo com este autor, o embrião humano começa como um vertebrado generalizado que 

conserva um potencial para se converter em qualquer espécie de seu tipo, mas não pode 

representar o adulto completo de nenhum animal inferior (GOULD, 2000, p. 80-84). 

Nesta primeira parte do capítulo, nosso objetivo principal é analisar o livro Für 

Darwin de Fritz Müller no que concerne à embriologia comparada dos crustáceos, buscando 

compreender como este autor desenvolveu um pensamento evolucionista e admitiu que em 

alguns casos, a ontogênese poderia explicar a filogênese. Tal conceito foi utilizado 

posteriormente por Ernst Haeckel (1834-1919) de forma geral para a elaboração de sua “lei 

biogenética fundamental”, conhecida como teoria da recapitulação. Entende-se ontogênese 

como o processo de formação e desenvolvimento do organismo (desde a fertilização até a 

fecundidade). Já a filogênese pode ser compreendida como uma tentativa de elaboração das 

relações de parentesco entre diferentes linhagens de seres vivos, partindo-se de um ancestral 

comum compartilhado na história evolutiva. 

                                                   
1 Karl Ernst Von Baer (1792-1876) foi um embriologista e grande crítico de Haeckel, principalmente ao fato de 

que defendia que muitos traços dos embriões não estão presentes nos animais adultos e que o modo de vida do 

embrião impossibilitaria qualquer recapitulação completa de uma forma inferior.  
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Na segunda parte deste capítulo trataremos da visão de Müller acerca dos padrões de 

distribuição e sistemática. Também iremos analisar como este autor se utilizou do conceito de 

three-item-statement para buscar elucidar a origem e diversidade dos seres vivos. Para isso, 

nos concentraremos nas correspondências trocadas entre Müller e Darwin (ZILLIG, 1997), no 

capítulo II do livro Für Darwin e em seus artigos publicados no periódico Archivos do Museu 

Nacional do Rio de Janeiro. 

 

3.1 O desenvolvimento dos crustáceos por Fritz Müller  

Fritz Müller escreveu ao longo de sua vida 264 artigos científicos e um livro  

(SCHLENZ, FONTES & HAGEN, 2012, p. 48-61), publicado na Alemanha em 1864 com o 

título de Für Darwin.  

O principal objetivo de Für Darwin era demonstrar que as teorias propostas por 

Darwin em Origin eram passíveis de serem aplicadas a um grupo de animais. De fato, com 

seu livro Müller estabeleceu não só uma coleção de observações práticas que corroboraram as 

teorias de Darwin, mas também uma proposta de filogenia baseada em estudos comparativos. 

Em Origin Darwin buscou explicar a divergência dos táxons a partir de um modelo teórico; o 

trabalho de Müller, no entanto, trouxe exemplos reais para explicar essa divergência através 

das teorias de Darwin. 

Müller pretendeu estabelecer árvores genealógicas levando em conta que, com isso, 

poderia falsear a teoria de Darwin, corroborá-la ou não obter resultados concludentes. Ele 

supôs que, se a teoria darwiniana não houvesse sido construída com uma base sólida, poderia 

ser derrubada e destruída facilmente a partir de um estudo detalhado sobre um determinado 

grupo animal. Se a teoria de Darwin fosse passível de aplicação, ela seria capaz de explicar 

como grupos de animais se separaram ao longo do tempo e quais sequências ou eventos 

fizeram com que houvesse distinção entre os grupos. 

Müller escolheu aplicar a teoria ao subfilo Crustacea, devido à familiaridade do autor 

com esse grupo – antes de chegar ao Brasil, ele havia trabalhado com diversos grupos de 

crustáceos no mar Báltico (SOUZA, 2017). Não obstante, o conhecimento taxonômico sobre 

Crustacea já tinha avançado substancialmente na época (PAPAVERO, 2003). 

 Em sua pesquisa para a consolidação de Für Darwin, Müller percebeu que a 

classificação existente para os crustáceos baseava-se somente nos caracteres de separação dos 

grupos (gêneros, famílias e ordens), e não em caracteres que unissem os grupos (MÜLLER, 

2009, p. 23). Isso tornava o trabalho de classificação taxonômica exaustivo, pois compreender 

o desenvolvimento das formas mais próximas – e, consequentemente, as relações taxonômicas 
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sob o ponto de vista ontogenético – necessitaria de estudos família por família, gênero por 

gênero e até espécie por espécie (MÜLLER, 2009, p. 24). Dessa forma, Müller buscou 

realizar um robusto trabalho sistemático sob o ponto de vista evolutivo: ordenar os crustáceos 

em uma árvore genealógica, levando em conta não apenas caracteres para separação dos 

diversos grupos internos de Crustacea, mas também aqueles que unissem os seus 

componentes (a partir do reconhecimento de atributos compartilhados). Para isso, seria 

necessário um conhecimento sobre o desenvolvimento dos crustáceos, o que ele procurou 

abranger em seu livro. 

Nos primeiros capítulos do Für Darwin (I, II, III, IV, V e VI), Müller concentra-se 

em tratar da morfologia, fisiologia e peculiaridades sexuais sob o ponto de vista evolutivo. 

Após estes estudos, o autor constata que a embriologia seria necessária para a compreensão e 

localização da forma ancestral no registro embrionário: os capítulos VII, VIII e IX são 

dedicados à história do desenvolvimento embriológico, em consonância com o evolucionismo 

darwinista. Já nos capítulos finais (X, XI e XII), o autor considera novos princípios de 

classificação para os crustáceos sob o ponto de vista evolutivo.  

Müller analisou os dois grupos principais de crustáceos classificados à época (ditos 

inferiores e superiores). A classificação admitia que  crustáceos superiores possuíam uma fase 

larval complexa denominada de zoea e os inferiores possuíam uma fase larval mais simples, 

denominada de náuplio. Em sua pesquisa, Müller encontrou entre os dois grupos uma fase 

evolutiva comum, demonstrando que, mesmo dentro de um grupo aparentemente tão 

diversificado, haveria um ancestral comum a todos as espécies conhecidas (MÜLLER, 2009, 

p. 37-42), conforme sugeria a teoria de Darwin: 

 

Considerações sobre a história evolutiva dos crustáceos conduziram-me à 
conclusão que, se fosse possível derivar crustáceos superiores e inferiores de 
ancestrais comuns, outrora também os primeiros deveriam ter passado por 
estados semelhantes a náuplio. Pouco tempo depois eu descobri larvas 
semelhantes a náuplios em camarões, e confesso que essa descoberta trouxe-
me a primeira inclinação decisiva a favor de Darwin (MÜLLER, 2009, p. 
37).  

 

Müller considerava que os organismos poderiam sofrer duas formas de evolução:  

 

Os descendentes chegam a um novo termo, afastando-se cedo ou tarde da 
forma paterna; entretanto, ainda no caminho de adquiri-lo, passam por esse 
caminho sem deixar-se influenciar; então, em vez de parar, avançam sempre 
mais. (MÜLLER, 1864, p. 75) 
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Dessa forma, haveria ou (1) uma divergência entre o descendente e o ancestral em 

certo momento da história evolutiva ou (2) os descendentes recapitulariam o desenvolvimento 

dos ancestrais, de forma que o desenvolvimento da espécie refletiria sua história 

embriológica.  

Müller então sugere que os crustáceos, passando por formas larvais mais simples, 

carregavam a história de seus ancestrais na fase embrionária, conceito posteriormente 

atribuído na historiografia a Ernst Haeckel (1834-1919), que se utilizou deste conceito de 

Müller2 na elaboração de seu princípio da recapitulação, segundo o qual a ontogenia 

(desenvolvimento individual do organismo) recapitula a filogenia (desenvolvimento evolutivo 

a partir do grupo ancestral). Müller postulou que os crustáceos superiores possuíam em seus 

estágios embrionários estruturas semelhantes ao estágio de náuplio, até então conhecido 

apenas para os crustáceos inferiores. Ele encontrou esse estágio em camarões (Figura 18), 

demonstrando que tanto crustáceos superiores como inferiores compartilham um estágio 

básico de desenvolvimento e que, conhecendo-se as etapas semelhantes na ontogenia, seria 

possível reconstruir a história filogenética dos grupos através da ancestralidade comum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2  Trataremos deste assunto na próxima seção. 
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Figura 18: Desenvolvimento de um camarão. A. Náuplio de um camarão (MÜLLER, 1864, p. 38): na 

forma mais simples (1a), não há divisão entre cefalotórax e abdome, apenas o rudimento de novos 

apêndices. B. Zoea mais jovem do mesmo camarão (MÜLLER, 1864, p. 39): na forma intermediária, 

o náuplio se transforma em zoea através dos novos apêndices (maxilas e maxilípedes anteriores e 

intermediários). C. Zoea mais velha do mesmo camarão (MÜLLER, 1864, p. 40): há a formação dos 

olhos, número maior de apêndices e uma divisão corporal (MÜLLER, 2009, p. 85-88). 
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A reconstrução da filogenia através da ontogenia é tratada por Müller como uma das 

principais conclusões de seu estudo:  

 

Em um curto período de poucas semanas ou meses, as formas cambiantes de 
embriões e larvas farão passar diante de nós um quadro, mais ou menos 

completo e mais ou menos verdadeiro, das transformações através das quais 
a espécie, no percurso de milênios incontáveis, percorreu até o seu estado 
atual (MÜLLER, 2009, p. 144). 

 

Para reforçar o seu argumento, Müller estende suas conclusões aos Annelida, 

especificamente para Serpulidae. Nesta família, ele também observou que o desenvolvimento 

individual de três gêneros atravessava estágios de desenvolvimento semelhantes (MÜLLER, 

2009, p. 144-145), concluindo que a história de uma espécie:  

 

... será preservada tanto mais perfeitamente na sua história de 
desenvolvimento, quanto maior for a série de estados juvenis pelos quais ela 
passa de maneira uniforme, e será tanto mais fiel quanto menos o modo de 
vida dos jovens diferir do dos adultos, e quanto menos as particularidades 
das formas juvenis possam ser concebidas como transferidas de fases mais 

tardias para as mais jovens, ou como adquiridas independentemente. 
(MÜLLER, 2009, p. 150). 

 

Sabe-se, porém, que Müller não utilizou desta premissa (ontogenia recapitula 

filogenia) de forma tão generalizada como ocorreu nos trabalhos de Haeckel, visto que 

acreditava que a recapitulação concordava com a reconstrução filogenética até certa medida e 

depois ocorria uma divergência das linhagens descendentes. Posteriormente, o próprio Müller 

analisou um caso distinto de caranguejo que emergia do ovo como pequeno adulto, não 

passando por qualquer estágio de metamorfose (MÜLLER, 1892c), e também casos de 

camarões que apresentavam metamorfose abreviada (MÜLLER, 1892d). Estes estudos de 

Müller, publicados nos Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, foram analisados pela 

autora em estudo anterior (SOUZA, 2017).  

Ainda relacionado ao desenvolvimento de Crustacea, Müller discutiu o dimorfismo 

no gênero de isópode Tanais. Ele observou que os machos da espécie próximos à  muda 

assemelhavam-se às fêmeas e que, após a metamorfose, surgiam duas formas diferentes de 

machos: alguns apresentavam grandes pinças, enquanto outros não possuíam essa estrutura 

desenvolvida, porém apresentavam como característica distintiva, antenas com muitos 

filamentos olfativos (MÜLLER, 2009, p. 46). Sob a perspectiva darwiniana, Müller explicou 
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as duas variedades em um cenário de luta pela existência: segundo ele, a seleção natural 

favoreceria os isópodes que apresentavam grandes pinças, estabelecendo estados derivados 

que não existiam em indivíduos jovens.  

 

3.2 Ernst Haeckel e Fritz Müller 

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (1834-1919), principal defensor das teorias 

de Darwin na Alemanha, contemporâneo e correspondente de Müller, estudou medicina e 

biologia nas universidades de Berlim, Wurtzburgo e Jena. Desenvolveu suas pesquisas 

principalmente na área de zoologia marinha com invertebrados. Em 1866, Haeckel publicou o 

livro Generelle Morphologie der Organismen, em Berlim, descrevendo as chamadas 44 teses 

ontogenéticas (Ontogenetische Thesen), em seis blocos, sob a alcunha de lei da biogenética 

fundamental, na tentativa de explicar o desenvolvimento individual das espécies sob o ponto 

de vista evolutivo. Para ele, ao longo do desenvolvimento, as espécies passavam por diversas 

transformações, uma séria sucessiva de estágios, em que a ontogênese recapitulava a 

filogênese (HAECKEL, 1866, p. 52). A ontogênese dessa forma compreenderia todas as 

alterações sofridas por um indivíduo durante a vida, que por sua vez estariam condicionadas à 

filogenia do grupo à qual ele pertence.  

A lei biogenética volta-se para os processos de transformação da filogênese e da 

ontogênese; porém Haeckel destaca a ontogênese como um processo curto e rápido para 

observação, conforme excerto: 

 

Na verdade, se compararmos entre si as duas séries evolutivas [ontogênese e 
filogênese], se alguém se perguntar qual delas é a mais maravilhosa, é de se 
convir, que há muito mais mistério na ontogenia, isto é, no desenvolvimento 
curto e rápido do indivíduo, do que na filogenia, isto é, a lenta e gradual 
evolução genealógica. Trata-se do mesmo tipo de metamorfose, mas essa 
metamorfose opera no segundo caso através de milhares de anos, enquanto 
no primeiro caso ocorre em alguns meses. Esta metamorfose surpreendente e 

rápida do indivíduo na ontogênese, essa metamorfose que podemos verificar 
pela observação direta é mais incompreensível e mais espantosa do que a 
metamorfose análoga, mais lenta e gradual da filogênese através da longa 
série ancestral do indivíduo (HAECKEL 1930 apud SANTOS, 2011, p. 110). 

 

Haeckel cita os trabalhos de Müller, principalmente a importância do estágio de 

náuplio para os crustáceos. De acordo com Santos (2011, p. 109), o livro Für Darwin tem um 

lugar de destaque para a formulação da lei biogenética fundamental, que seria uma 

representação teórica mais articulada das ideias proposta por Müller dois anos antes. 

Russel (1916, p. 253-254) considera que Müller é o verdadeiro autor da lei da 
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recapitulação, cabendo a Haeckel apenas sua elaboração técnica. Este autor analisa o trabalho 

de Müller com os camarões e a descoberta do estágio de náuplio nos crustáceos superiores, 

concluindo que 

 

Ele [Fritz Müller] concebeu ligações para várias formas larvais de crustáceos 
como forma de tecer uma imagem da história primordial da classe. Ele fez 

uma tentativa valente e conseguiu elaborar a filogenia de vários grupos.  O 
pensamento de que o desenvolvimento repete a evolução já havia sido 
implícito na primeira edição de Origin, mas o crédito para uma primeira 
exposição clara e detalhada disto pertence somente a Fritz Müller. Em 
grande parte o que foi proposto por Müller foi adotado por Haeckel que 
transformou na pedra angular de sua embriologia evolucionária. Haeckel deu 
ao trabalho de Müller mais precisão e uma formulação mais técnica, porém 
não acrescentou nada essencialmente novo na ideia (tradução da autora). 

 

Segundo West (2003, p. 132), muitas das teses de Haeckel teriam sido extraídas do 

trabalho de Müller sem dar-lhe os devidos créditos. Transcrevemos na tabela 1 a seguir dois 

exemplos: 

 

Tabela 1: Comparações entre concepções da lei biogenética nos trabalhos de Müller e 

Haeckel. 

Fritz Müller em 1864 Ernst Haeckel (1866) 

Em um curto período ... as formas mutáveis 

do embrião e das larvas passarão diante de 

nós, uma imagem mais ou menos completa e 

mais ou menos verdadeira das 

transformações pelas quais a espécie, no 

decorrer de milhares de anos desconhecidos, 

tem lutado até seu estado atual. 

 

 

(42) O indivíduo orgânico repete durante o 

curso rápido e breve de seu desenvolvimento o 

mais importante das mudanças na forma que 

seus antepassados atravessaram durante o curso 

lento e longo de seu desenvolvimento 

paleontológico 

O ... registro é freqüentemente falsificado na 

luta pela existência .. 

A história primitiva será preservada com 

mais fidelidade, quanto menos o modo de 

vida dos jovens se afaste daquele do adulto. 

(44) A repetição da [filogenia] pela [ontogenia] 

é falsificada e alterada por adaptações 

secundárias. 

Assim, a repetição será mais fiel, tanto mais as 

condições de existência sob as quais o 

indivíduo e seus antepassados se desenvolvem. 

 Tradução da autora a partir de West, 2003. 
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Haeckel só admitiu que se apropriou do trabalho de Müller para o desenvolvimento 

de sua lei biogenética em 1872, quando sua obra já estava bem conhecida e seu nome 

amplamente divulgado no meio científico (WEST, 2003, p. 132). Haeckel também foi 

acusado de falsificar desenhos de embriões para dar sustentação à sua teoria. Em seu 

julgamento, Haeckel confessou a fraude e alegou que os utilizou para reforçar suas 

concepções onde elas encontravam pouco suporte empírico (HOPWOOD, 2006). O fato é 

que, embora muito dos argumentos de Haeckel fossem inconsistentes ou apoiados em obra de 

terceiros, sua teoria teve ampla divulgação nas universidades e não deixou de ser ensinada. 

Müller, por outro lado, nunca utilizou a lei biogenética em suas pesquisas posteriores e 

também não fez uso do novo vocabulário proposto por Haeckel. Para West (2003, p. 134), 

Müller parece não ter levado a lei biogenética muito a sério e só escreveu acerca dela quando 

a utilizou para exemplificar a regeneração de membros perdidos de um camarão.  

 

3.3 Padrões de distribuição na obra de Fritz Müller  

No capítulo anterior, descrevemos como Philip Sclater propôs um esquema de 

divisão da Terra em regiões biogeográficas. Wallace, utilizando os trabalhos de Sclater, 

desenvolveu um mapa das regiões estendendo seu trabalho aos vertebrados. De acordo com 

Carmo et al. (2012), os trabalhos de Wallace foram aperfeiçoados com o passar do tempo, 

visto que em suas primeiras pesquisas ele se preocupava apenas com a descrição de modelos 

biogeográficos, posteriormente passando também a explicar os padrões encontrados. 

Em Origin, Darwin dedica dois capítulos à distribuição geográfica das espécies. Ele 

propõe uma distribuição disjunta dos organismos, resultante de uma dispersão a longa 

distância. Os organismos se dispersariam dos centros de origem para ocupar novas áreas 

atravessando barreiras pré-existentes, sendo que as modificações viriam através da seleção 

natural (DARWIN, 1859, p. 350). Os fatores para essa dispersão poderiam ser geológicos, 

climáticos ou acidentais (DARWIN, 1859, p. 350-356). 

Ao contrário de Darwin, Müller não publicou nenhum artigo específico sobre os 

padrões e processos que envolvem a distribuição geográfica dos organismos. Analisando suas 

correspondências com Darwin, podemos observar que ele mostrava-se cauteloso em discutir o 

assunto, conforme apresentado no excerto abaixo: 

 

O senhor L. Agassiz neste momento pesquisa o rio Amazonas; como deduzo 
de uma de suas cartas publicadas em um jornal do Rio, ele espera que a 
distribuição geográfica dos peixes naquele rio, venha a proporcionar 
decisivas provas contra a teoria da transformação (Umwandlungstheorie). 



69 

 

Parece-me impossível que um conhecimento relativamente completo da 
distribuição geográfica dos peixes naquele imponente rio e seus numerosos 

afluentes, possa ser obtida em um par de anos, e não consigo imaginar que se 
possa derivar alguma decisiva objeção de um conhecimento incompleto 
(Carta de Müller a Darwin, 05, novembro de 1865, ZILLIG, 1997, p. 126). 

 

Louis Agassiz (1807-1873) era adepto da teoria de Cuvier (1769-1832) sobre o 

catastrofismo, que buscava explicar, pela análise dos fósseis e dos estratos geológicos, as 

diferentes espécies de seres vivos através de um sentido direcional, sem existência de 

progresso.  Tanto Agassiz como Cuvier acreditavam que os seres vivos passavam por ciclos 

de criações e de extinções (grandes catástrofes) através de um plano de criação, manifestado 

pelo pensamento de Deus (FARIA, 2012). 

Agassiz veio ao Brasil em abril de 1865. A expedição científica, denominada Thayer, 

permaneceu no país entre 1865 e 1866 e contava com o geólogo Charles Frederick Hartt, que 

mais tarde se tornou naturalista do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Além de pesquisar os 

peixes da bacia Amazônica, Agassiz também se concentrou em recolher provas para sua teoria 

de degeneração racial, através da miscigenação aqui encontrada (HAAG, 2010). Ele pretendia 

coletar material para demonstrar que as teorias evolucionistas, como a transformação das 

espécies por meio da seleção natural, não eram válidas. Diante dessa premissa, Agassiz 

buscou demonstrar que a região Amazônica teria passado por uma recente glaciação no 

Pleistoceno, o que corroboraria a perspectiva catastrofista de que mudanças naturais abruptas 

e de grande intensidade gerariam novas espécies. Para ele, todos os organismos foram criados 

por Deus para pertencer a uma determinada “pátria”, segundo o pensamento de uma 

biogeografia estática, em que cada ser habitaria uma região específica do planeta. 

Para Müller, no entanto, a construção de uma hipótese biogeográfica era um trabalho 

árduo e de muitos anos, que não se alcançaria em pouco tempo, conforme escreve para 

Darwin na carta supracitada. Porém, no conjunto da obra de Müller encontramos um indício 

de que seu pensamento estava em consonância ao de Darwin e seu conceito de biogeografia. 

Quando descreve uma espécie de crustáceo aquático, Elpidium bromeliarium, que habitava 

um gênero de bromélia, Müller sugere que a ocupação de novos habitats seria uma resposta à 

seleção natural – ele, no entanto, não se preocupou em discutir sobre os padrões e processos 

que teriam levado tal espécie a se dispersar e atingir outro nicho. Esta espécie habitante de 

fitotelmata3 descrita por Müller é citada na literatura como o primeiro estudo sobre a 

carcinofauna brasileira em ambientes fitotelmáticos (PEREIRA, 2013; SOPHIA, 1999). Nesse 

                                                   
3 Fitotelmata é um habitat de origem vegetal que acumula água e que pode abrigar diversas espécies de seres 

vivos. 
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sentido, a contribuição de Müller voltou-se apenas à ecologia do crustáceo e não aos padrões 

e processos que levaram esta espécie a ocupar o novo habitat. 

Nas correspondências trocadas com Darwin, encontramos um trecho em que Müller 

descreve seu encontro com samambaias que se assemelhavam a um gênero dominante da flora 

fóssil de samambaias (ZILLIG, 1997, p. 160), porém não há nenhuma discussão sobre o 

assunto. 

Diferente de Darwin, Wallace e Agassiz que realizaram grandes viagens científicas 

pelo mundo, faltou a Müller esta experiência prática. Após sua emigração ao Brasil nunca 

mais retornou à Alemanha, restringindo suas viagens ao sul do Brasil, principalmente ao 

Estado de Santa Catarina. Müller nem mesmo chegou a conhecer a cidade do Rio de Janeiro, 

capital do Império à época (SOUZA, 2017).  

 

3.4 Fritz Müller e a sistemática nos Archivos do Museu Nacional 

Um dos principais pontos de Origin é o conceito de ancestralidade comum. De 

acordo com Darwin,  

 

… devo inferir, por analogia, que provavelmente todos os seres orgânicos 
que já viveram nesta terra descenderam de uma forma primordial, na qual a 
vida foi inspirada pela primeira vez (DARWIN, 1859, p. 484). 

 

Este conceito produz relações hierárquicas de semelhanças entre os seres vivos, um 

padrão de grupos dentro de grupos, conforme o próprio Darwin sugeriu (RIDLEY, 2006, p. 

511). 

Müller também buscou estabelecer padrões e relações para os diversos grupos de 

animais que estudou, através de comparação e de classificação taxonômica. O conceito de 

ancestralidade comum de Darwin é utilizado em diferentes situações em Für Darwin, nas 

correspondências trocadas com Darwin e Müller e em artigos publicados por este último nos 

Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro – nos Archivos, Müller publicou 13 artigos 

(tabela 2) entre 1867 a 1892, período em que foi naturalista contratado do Museu.  
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Tabela 2: Artigos publicados por Müller no período Archivos do Museu Nacional 

Volume Título 

2 (1877) A correlação das flores versicolores e dos insetos pronubos 

2 (1877) As maculas sexuais dos indivíduos masculinos das espécies Danais erippus e D. 
gilippus. 

2 (1877) Os órgãos odoríferos das espécies Epicalia acontius, Lin. e de Myscelia orsis, Dru 

2 (1877) Os órgãos odoríferos nas pernas de certos Lepidopteros 

2 (1877) Os órgãos odoríferos nas pernas de certos Lepidopteros (suplemento). 

3 (1878) Os órgãos odoríferos da Antirrhaea archaea Hübner. 

3 (1878) A prega costal das Hesperideas.  

3 (1878) Sobre as casas construídas pelas larvas de insetos Trichopteros da Província de Santa 
Catarina.  

3 (1878) Sobre as casas construídas pelas larvas de insetos Trichopteros da Província de Santa 
Catarina. suplemento  

4 (1879) Descrição do Elpidium bromeliarum, crustáceo da família dos Cytherideos 

4 (1879) A metamorfose de um inseto díptero (quatro partes) 

8 (1892) Trichodactylus, siri de água doce, sem metamorfose 

8 (1892)  O camarão miúdo do Itajahy, Atyoida Potimirim  

8 (1892) O camarão preto, Palaemon Potiuna  

8 (1892) Descrição da Janira exul, crustáceo isópode do Estado de Santa Catarina 

 

De forma geral, as publicações de Müller nos Archivos tratam de assuntos 

concernentes à zoologia dos invertebrados – exclusivamente dos artrópodes. Iremos nos 

concentrar nos artigos que buscaram princípios de classificação sistemática, a saber: Sobre as 

casas construídas pelas larvas de insetos Trichopteros da Província de Santa Catarina; O 

camarão miúdo do Itajahy, Atyoida Potimirim; O camarão preto, Palaemon Potiuna e 

Descrição da Janira exul, crustáceo isópode do Estado de Santa Catarina4. 

 

3.4.1 Sobre as casas construídas pelas larvas... (Müller, 1878) 

No volume 3 do periódico de 1878, Müller publica Sobre as casas construídas pelas 

larvas de insetos trichopteros da província de Santa Catarina, descrevendo os tipos de abrigos  

das famílias encontradas ao longo do litoral catarinense (figura 19, 20, 21 e 22), estabelecendo 

novos gêneros e espécies, quando fosse necessário, buscando contribuir quanto ao aspecto 

genealógico e biológico da ordem (MÜLLER, 1878, p. 100). 

Buscaremos, sempre que possível, trazer as ilustrações científicas que acompanham 

os artigos de Müller. Müller utilizava as ilustrações como uma forma de registro e 

complementação da descrição científica das espécies que estudava. Nesse sentido, o conjunto 

de suas ilustrações compõe-se como documentos (ARAÚJO, 1986, p. 477).  

                                                   
4 O artigo A metamorfose de um inseto díptero (1878) também trata de sistemática, porém ele não será 

comentado neste trabalho, visto que já foi exaustivamente analisado pela autora em publicação anterior 

(SOUZA, 2017). 
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Figura 19: Prancha 1, com ilustrações de Müller sobre os abrigos construídos pelos tricópteros. 

Retirado de MÜLLER, 1878. 
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Figura 20: Prancha 2, com ilustrações de Müller sobre os abrigos construídos pelos tricópteros. 

Retirado de MÜLLER, 1878. 
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Figura 21: Prancha 3, com ilustrações de Müller sobre os abrigos construídos pelos tricópteros. 

Retirado de MÜLLER, 1878. 
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Figura 22: Prancha 4, com ilustrações de Müller sobre os abrigos construídos pelos tricópteros. 

Retirado de MÜLLER, 1878. 
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No aspecto genealógico, Müller pressupõe que tanto tricópteros quanto lepidópteros 

teriam surgido a partir de um ancestral comum que teria dado origem a ambas as ordens, de 

acordo com o conceito de ancestralidade desenvolvido por Darwin. Sabe-se atualmente que 

tricópteros e lepidópteros constituem o grupo Amphiesmenoptera e possuem uma 

proximidade genética, cujo ancestral comum é considerado da família Necrotauliidae 

(KRISTENSEN, 1997). 

Já no aspecto biológico, Müller considera a construção dos abrigos um aspecto 

interessante sob o ponto de vista taxonômico, visto que como difere na arquitetura e nos 

materiais utilizados para confecção, podem ser gêneros distintos, conforme eram feitas as 

classificações para a ordem na época. 

Sua contribuição com este estudo vem pelo fato de que até o momento da escrita 

(1878) havia apenas dois exemplares registrados no Brasil: a grumicha de Saint-Hillaire e 

uma espécie de Helicopsyche, de acordo com lista descritiva da ordem publicada em 1864 por 

Hermann August Hagen (1817-1893). 

Müller analisa a construção dos abrigos de algumas famílias (Rhyacophilidae, 

Hydropsychidae, Leptoceridae, Sericostomidae e Hydroptilidae) e busca separa-los em 

gêneros e/ou espécies. A primeira parte de seu artigo é subdividida em seis partes. O 

suplemento também é subdividido baseado nesta primeira classificação e neste, o autor se 

propõe a “não só completar a lista das espécies catarinenses, como também precisar a sua 

posição sistemática melhor do que me foi possível, quando só conhecia as suas larvas e 

ninfas” (MÜLLER, 1878, p. 125). 

A primeira descrição de Müller refere-se à observação de diversas espécies da 

família dos Rhyacophilidae, em córregos e ribeirões afluentes do rio Itajaí. Ele não pôde 

precisar exatamente quantas espécies encontrou visto que, 

 

Por causa da extrema variabilidade e irregularidade destas casinhas, é quasi 
impossível decidir, sem um exame minucioso das larvas e nymphas que as 
habitam e dos insectos perfeitos em que estas se transformam, si todas ellas 
pertencem a uma só especie. (MÜLLER, 1878, p. 103).  

 

Para a família das Hydropsychidae, Müller descreve que encontrou algumas espécies 

em Santa Catarina que diferiam quanto ao formato dos abrigos. Ele nomeia uma destas como 

Rhyacophilax e descreve a construção do abrigo de forma externa e interna, bem como a 

descrição das larvas dos machos e fêmeas.  

Já entre os leptocerídeos, Müller encontra uma espécie muito semelhante a 
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Grumicha, já descrita por Saint-Hillaire porém muito menor, nomeando-lhe de Grumichinha. 

Esta espécie também diferia de Grumicha pela coloração das pernas e tamanhos dos estojos. 

 Outro fato interessante diz respeito a Müller ter observado que os estojos de 

Grumicha muitas vezes são ocupados por outras espécies de tricópteros que utilizam a 

construção em uma espécie de comensalismo. Sua descoberta deve-se ao fato de ter 

observado diversas construções de Grumicha que diferiam quanto ao já exposto na literatura 

por Hagen, principalmente quanto a fixação e fechamento no substrato.  Sua observação com 

diferentes exemplares o leva a uma conclusão simples; ao mesmo tempo em que se nota uma 

preocupação em não desmerecer o estudo de Hagen quanto aos tricópteros, conforme excerto: 

 

Ora, entre a substancia do opérculo e a do estojo da grumicha não há 
diferença; este também é de certo um produto exclusivo da larva. Hagen não 
teria com certeza cometido semelhante erro se tivesse estudado os opérculos 

da grumicha; mas nos três estojos que ele examinou, achou os orifícios 
buccal e anal, tapados com pequenas pedras, sem descobrir outro opérculo. 
Esta observação de Hagen foi para mim por muito tempo um problema, do 
qual em vão me esforcei por achar alguma solução plausível. Duvidar de um 
facto tão obvio e averiguado por observador tão consciencioso e digno de 
toda a confiança, era-me impossível. Mas, por outro lado, como acreditar 
que larvas, que fazem casas idênticas, as fixassem e fechasse de modo tão 

completamente diverso? 
Entretanto, o facto é muito simples. Os estojos de Hagen eram estojos de 
grumicha, habitados, fixados e fechados por outra especia intrusa 
(MÜLLER, 1878, p. 107-108). 

 

Müller também encontrou duas outras espécies ainda não descritas que, pelo formato 

das pernas caracterizou como inseridas na mesma família, realizando uma descrição 

minuciosa da construção do abrigo e de todos os estágios da metamorfose.  

A quarta parte do artigo refere-se à observação de indivíduos do qual ele não pôde 

estabelecer com precisão a família. O relato se inicia com duas espécies do qual ele não 

conseguiu examinar os insetos e nem mesmo as ninfas; podendo apenas deduzir pela 

observação morfológica da larva de tratar-se de espécies da família das Leptoceridae ou 

Sericostomidae. Para ambas, realiza uma descrição minuciosa da construção do abrigo e dos 

materiais utilizados. Um ponto interessante é a descrição de uma destas larvas que foi 

encontrada habitando uma bromélia. Müller foi um grande estudioso das bromélias e o 

primeiro a encontrar fauna dentro nestes micro-habitats. (SOUZA, 2017; SOPHIA, 1999; 

ROQUETE-PINTO, 1941). 

Quanto à família Sericostomidae, Müller encontra espécies do gênero Helicopsyche 

descrevendo a localidade das larvas. Já para a família das Hydroptilidae, Müller encontrou 
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nove espécies com seis tipos diferentes, em contraste ao que já havia na literatura de Hagen 

em 1864 com a descrição de quatro espécies (MÜLLER, 1878, p. 116). Dessa forma, descreve 

as construções de cada uma das espécies, bem como a morfologia das larvas, nomeando uma 

delas como Diaulus ladislavii, em que dialus vem do grego e significa dois canos5 e o epíteto 

é uma homenagem ao então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Ladislau Neto 

(1838-1894). 

Müller também nomeia duas outras espécies: Lagenopsyche spirogyrae e 

Lagenopsyche hyalina, em que descreve os abrigos, as plantas em que vivem e do que se 

nutrem.  

Na época, a divisão dos tricópteros se baseava em chave dicotômica de 1710 de 

Willughby que também foi utilizada por Hagen em 1864, que caracteriza duas categorias 

principais: 

 

Insecta aquatica thesis se contegentia sunt vel theca6 

I. Immobili seu lapidibus afixa... vel.7  

II. Momili auto portatili, migratoria8  

 

Müller, no entanto, propõe uma terceira categoria para a chave: Theca lapidibus, 

afixa, mobili, devido a ter encontrado larvas com estojos fixados por meio de uma corda 

flexível, que permitia que a construção não fosse levada pela corrente de água ao mesmo 

tempo em que permitia à larva explorar uma área maior, visto que ela poderia sair por uma ou 

outra entrada podendo mudar o comprimento da corda. A esta espécie dá o nome de 

Rhyocopsyche hagenii, homenageando com o epíteto o entomologista do Museu de 

Cambridge, Dr. H. A. Hagen. 

Outra espécie encontrada por Müller e descrita é Peltopsyche sieboldii, em 

homenagem ao zoólogo alemão Carl Theodor von Siebold. 

No suplemento do artigo, Müller busca complementar e organizar a lista das espécies 

catarinenses de forma sistemática. Para Hydropsychidae, na época com cinco gêneros, Müller 

encontra três em Santa Catarina: Macronema, Rhyacophylax e Hydropsychidea.   

 

                                                   
5 A construção da casa exibia duas chaminés. 
6  Insetos aquáticos cobertos ou com envelope 
7 Estacionária ou fixada em pedras. 
8 Móvel ou portátil, migratória. 
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Para Leptoceridae, na época com quatro gêneros, Müller encontra três em Santa 

Catarina. No então gênero Odontocerum, encontra duas espécies e propõe um gênero novo: 

Marilia, nomeando-as de Marilia major e Marilia menor, tendo como caráter distintivo para o 

gênero as antenas não denteadas e olhos maiores nos machos. Outros gêneros encontrados são 

Grumicha, Tetracentrom, Setodes e a proposição de novo gênero de nome Grumichella (no 

qual descreveu a espécie grumichinha). Além destes, Müller encontrou indivíduos que não 

conseguiu posicionar em gêneros já estabelecidos propondo então Phylloicus, visto que as 

espécies realizavam a construção de seus estojos em folhas, com a proposição de três 

espécies: Phylloicus major, P. medius e P. bromeliarum. 

Para Sericostomidae, Müller encontrou indivíduos do gênero Helicopsyche e para a 

família Hydroptilideas propôs o gênero Peltopsyche tendo como caráter distintivo a antena 

dos machos e duas espécies: Peltopsyche sieboldii e P. maclachlani. 

A fim de organizar as informações descritas no artigo e no suplemento, apresento na 

tabela 3 os gêneros já descritos na literatura da época e também encontrados por Müller em 

Santa Catarina e na tabela 4 os novos gêneros e espécies descritos por Müller, bem como a 

atualização (se houver) de acordo com Holzenthal, Blahnik e Calor (2016). 

 

Tabela 3: Gêneros descritos na literatura encontrados por Müller em Santa Catarina 

Família Gênero 

Rhyacophilidae - 

Hydropsychidae Macronema 

Rhyacophylax 

Leptoceridae Odontocerum 

Grumicha 

Tetracentrom 

Setodes 

Sericostomidae Helicopsyche 

Hydroptilidae - 

 

Müller propôs sete novos gêneros e doze novas espécies para os tricópteros (tabela 

4). 
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Tabela 4: Gêneros e espécies propostos por Müller 

Família Gênero 

Rhyacophilidae - 

Hydropsychidae - 

 

 

 

 

Leptoceridae 

 

Marilia 

Marilia major 

Marilia minor 

 

Phylloicus 

Phylloicus major 

P. medius 

P. bromeliarum 

Grumichella Não forneceu nome 

científico, nomeando-a 

de “grumichinha”. 

(Atual Grumichella 

rostrata) 

Sericostomidae - 

 

 

 

 

Hydroptilidae 

Diaulus Diaulus ladislavii (atual 

Dicaminus ladislavii) 

Lagenopsyche Lagenopsyche 

spirogyrae 

Lagenopsyche hyalina 

Rhyacopsyche Rhyacopsyche hagenii 

Peltopsyche Peltopsyche sieboldii 

(atual Abtrichia 

antennata) 

P. maclachlani (atual 

Tupiniquintrichia 

maclachlani) 

 

 

Atualmente, a fauna de tricópteros no Brasil está distribuída em 16 famílias 

conhecidas (HOLZENTHAL, BLAHNIK & CALOR, 2016). Os nomes das famílias 

encontradas por Müller em Santa Catarina ainda permanecem os mesmos na atualidade, 

porém muitos dos gêneros descritos foram realocados em outras famílias – como exemplos, 

podem-se citar os gêneros Marilia, inserido em Leptoceridae por Müller e atualmente em 

Odontoceridae Wallengren, 1891, e Phylloicus atualmente na família Calamoceratidae.  

Apesar de na época de Müller a distinção em famílias de tricópteros se devesse à 

forma da construção dos estojos, a sistemática de Trichoptera avançou muito, com trabalhos 

de filogenia para a ordem bastante consistentes, utilizando tanto caracteres comportamentais 
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quanto morfológicos e moleculares (KJER et al., 2016).  Mesmo alguns termos entre os utilizados 

por Müller caíram em desuso – ao invés de casas, por exemplo, o termo corrente é abrigo móvel, 

na descrição de larvas da subordem Integripalpia, e abrigos fixos ou túneis, para a subordem 

Annulipalpia. 

As coleções de Müller de tricópteros foram depositadas no Museu Nacional do Rio 

de Janeiro. Infelizmente, o incêncio ocorrido em 2018 destruiu parte destas coleções, 

sobrando apenas fotografias realizadas por pesquisadores. A seguir algumas das imagens do 

acervo, gentilmente cedidas pelo Doutor Luiz Roberto Fontes. 

 

 

Figura 23: Vista geral de uma das gavetas de casas de tricópteros coletadas por Müller. 
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Figura 24: Casas de tricópteros coletadas por Müller, Marilia minor. 

 

 

Figura 25: Casas de tricópteros coletadas por Müller, Grumichinha. 

 

3.4.2. O camarão miúdo do Itajahy (Müller, 1892b) 

No artigo O camarão miúdo do Itajahy, Atyoida potimirim de 1892, Müller faz uma 

breve discussão sobre o estabelecimento do gênero Atya Leach para camarões encontrados no 

México que possuíam como caracteres distintivos os três últimos pares de pernas muito 

grossos. Mais tarde, conforme nos relata, Randall (1813-1892)9 observou uma espécie 

semelhante que possuía as pernas finas, estabelecendo o gênero Atyoida, no qual Müller 

também insere seu camarão pela mesma razão (figura 26), dando-lhe o epíteto de potimirim, 

                                                   
9 Referência ao naturalista e poeta John Witt Randall, que estudou crustáceos na costa oeste dos Estados Unidos 

e Havaí. 
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devido ao pequeno tamanho do animal (Potimirim  vem do Tupi-guarani em que  Poti  é 

camarão  e mirim, pequeno)10. 

 

 

Figura 26: Prancha 1, com ilustrações de Müller sobre o camarão miúdo do Itajaí.  Retirado de 

MÜLLER, 1892b. 

 

Müller realiza a descrição taxonômica dos exemplares encontrados e faz algumas 

observações importantes quanto a ancestralidade comum e a maneira com que se distinguiam 

as famílias de camarões, visto que na época o caráter distintivo para separação de famílias era 

o formato das mandíbulas. Dessa forma, havia três famílias:  

 

 

                                                   
10 Atualmente a espécie é Potimirim potimirim. 
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Crangonideos (mandíbulas delgadas, fortemente curvadas, não dilatadas no 
extremo, sem palpo, e com um ramo apenas), dos Atyideos (mandíbulas 

grossas, ditaladas no extremo, sem palpo, indistintamente divididas em dois 
ramos) e dos Palaemonideos (mandíbulas grossas, com ou sem palpo, 
distintamente fendidas em dois ramos) [MÜLLER, 1892b]. 

 

Para Müller essa classificação era pouco natural, visto que os camarões primitivos 

possuíam na mandíbula, como o camarão analisado, dois processos, incisivo e molar e entre 

eles um ou mais grupos de cerdas. Esta estrutura, apesar de rara entre os decápodes, era 

frequente em outros crustáceos superiores, assim como as estruturas dos camarões primitivos 

que conservavam o estágio de náuplio na metamorfose e que foi descoberto por ele. Dessa 

forma sugere que após desaparecem as cerdas e ficando distinta a separação dos processos  

incisivo e molar, derivam as mandíbulas primitivas dos palaemonideos, atrofiando-se e 

desaparecendo o processo incisivo, resulta as mandíbulas curvas dos crangonídeos, dotados só 

de ramo molar. 

 Outro fato observado pelo naturalista refere-se à capacidade dos camarões mudarem 

de cor, dependendo do ambiente em que se encontravam. Tal comportamento observado pelo 

autor é comum em diversos crustáceos devido à ação de hormônios antagônicos, denominados 

atualmente de PCH e PDH. O PCH é responsável por agregar melanóforos e eritróforos, 

levando ao clareamento do animal; enquanto PDH induz a dispersão desses pigmentos, 

levando ao escurecimento. A secreção destes hormônios está relacionada à influência 

ambiental, luminosidade e cor do ambiente (CABRITA, 2012). 

 

3.4.3 Descrição da Janira exul (Müller, 1892a)  

Em Descrição da Janira exul11, crustáceo isópode do Estado de Santa Catarina  

(MÜLLER, 1892a, p. 207-220), Müller descreve esta nova espécie de isópode de água doce 

(SOUZA, 2017).   

Na época, os isópodes marinhos da família Asellota eram divididos em apenas dois 

gêneros Jaera e Janira. A espécie encontrada por Müller, de água doce, parecia se inserir nos 

dois gêneros estabelecidos, visto que os pares de antenas e o primeiro par de pernas torácicas 

mostravam-se semelhantes aos já descritos para o gênero Jaera, enquanto que os urópodes 

desenvolvidos (distintos no gênero citado) pareciam assemelhar-se a indivíduos do gênero 

                                                   
11 Castro e Lima (1977), com base em exemplares coletados no estado de São Paulo descreveram o gênero  

Fritzianira. Bowmann et al. (1987) incluem Fritzianira como subgênero e elegem para a espécie o gênero 

Heterias, atualmente Heterias exul. O epíteto exul, (exílio) utilizado por Müller, refere-se a este atributo da 

espécie de viver fora do mar, “pátria de seus avós e seus parentes”, conforme o autor mesmo nos esclarece 

(MÜLLER, 1892, p. 207). 
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Janira (figura 27). Nesse sentido, inclui sua espécie no gênero Janira, ao invés de criar um 

novo gênero, a partir de três proposições:  

 

 

Figura 27: Prancha com ilustrações de Müller sobre Janira exul.  Retirado de MÜLLER, 1892a. 

 

a) por ser, pelo que sei, o primeiro crustáceo isópode achado na água doce do 
Brasil;  
b) por pertencer a um grupo de gêneros (Iaera, Janira, Munna) cujas 
espécies até hoje descritas vivem todas no mar;  
c) pela configuração singular dos órgãos genitais no sexo masculino”. 
(MÜLLER, 1892a, p.207). 

 

Müller ainda considera em seu artigo que o gênero Janira, da família dos asellídeos, 

era aparentado aos gêneros Munnopsis e Eurycope que se inseriam na família dos 

munnopsideos. Porém, como o propósito de seu artigo era descrever uma nova espécie, 

limita-se a apenas exprimir sua opinião sem discutir princípios de classificação. De acordo 
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com Souza (2017), atualmente, os três gêneros estão incluídos na superfamília Janiroidea da 

ordem Isopoda, sendo que Munnopsis e Eurycope se inserem na família Munnopsidae, e 

Heterias (anterior Janira) na família Janiridae. 

 

3.4.4. O camarão preto (Müller, 1892c) 

Em O camarão preto, Palaemon potiuna12, Müller (1892c) trata da descrição 

taxonômica da espécie (figuras 28, 29 e 30) e realiza certas provocações àqueles que apenas 

se preocupavam em nomear novas espécies sem estabelecer descrições minuciosas e 

caracteres de separação, conforme excerto: 

 
Para se poder apreciar bem as diferentes fases dessa metamorfose tão 
singular, torna-se indispensável descrever primeiro o camarão adulto, 
entrando em certas minudencias, de que não se ocupam os fabricantes de 
<espécies novas> (grifo no original) (MÜLLER, 1892c, p. 179). 

 

Müller descreveu (1892c, p. 187) o segundo par de pernas torácicas (quelíferas 

anteriores) que possuíam uma diferença significativa entre machos e fêmeas. Os machos 

possuíam tais pernas com dimensões extraordinárias, às vezes até excedendo o tamanho do 

corpo, sendo que na borda interna dos dedos se desenvolviam tubérculos ou dentes, 

característica também observada por Milne Edwards para a espécie Palaemon jamaicensis.  

O fato é que tanto Müller quanto Edwards consideravam que a presença destes 

caracteres distintivos não apareciam em todos os machos da espécie; porém apenas em machos já 

velhos, contrariando a opinião de outro especialista, Charles Spence Bate, que afirmava que o 

caráter era exclusivo do grupo e portanto passível de se criar um novo gênero, a saber: 

Macrobrachium (do latim: grande braço). Atualmente, sabemos que Palaemon potiuna foi 

reclassificada tempos depois em Macrobrachium. Seu comentário acerca de Bate é um tanto 

áspero e pela forma com que se expressa, provavelmente Bate seja o anônimo 'fabricante de 

espécies novas',  

 

Cumpre notar que esses caracteres distintivos do sexo masculino só se 
desenvolvem nos machos muito velhos, como já notou Milne Edwards no 
Palaemon jamaicanensis. Esta circunstância por si só basta para mostrar a 
inadmissibilidade do gênero Macrobrachium criado por Spence Bate, cujo 

único caracter distintivo é o desenvolvimento <imenso> do segundo par de 
pernas torácicas <mais compridas do que todo o animal, desde a ponta do 
rostro até o extremo da cauda. 

                                                   
12 Atual Macrobrachium potiuna. Macrobrachium potiuna está incluído na subfamília Palaemoninae, da família 

Palaemonidae (Decapoda: Caridea).  
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Por fim, outra característica interessante é a metamorfose abreviada observada na 

espécie que para Müller poderia ser explicada facilmente pela seleção natural, visto que se os   

 

filhos dos camarões pretos nascessem como zoeas, semelhantes às de seus 
parentes do Rio Itajahy e das espécies marinhas, depois de qualquer 
temporal eles seriam esmagados pelas águas, que furiosas se despencam nos 
leitos íngremes dos córregos, habitados pelos ditos camarões. Para nestes 
córregos poderem medrar, era necessário que seus filhos soubessem desde o 
princípio esconder-se e agarrar-se na ocasião das enchentes, ou então que o 

estado de zoea durasse só muito pouco tempo, para haver probabilidade de 
passar em enxurrada. Ora em breve tempo, ou, para melhor dizer, em tempo 
que não produziu modificação profunda nos animais adultos, a seleção 
natural conseguiu uma e outra coisa. Os maxilípedes intermediários e 
posteriores, que são os que servem à locomoção dos zoea dos camarões, tem 
os seus ramos internos transformados em pernas ambulatórias, armadas no 
primeiro período da vida de unhas muito fortes, e dentro do curto prazo de 4 

dias está concluída toda a metamorfose”. (MÜLLER: 1892c, p. 204-205). 

 

 

 



88 

 

 

Figura 28: Prancha 1, com ilustrações de Müller sobre Palaemon potiuna.  Retirado de MÜLLER, 

1892c. 
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Figura 29: Prancha 2, com ilustrações de Müller sobre Palaemon potiuna. Retirado de MÜLLER, 

1892c. 
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Figura 30: Prancha 3, com ilustrações de Müller sobre Palaemon potiuna. Retirado de MÜLLER, 

1892c. 
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3.5 A sistemática em Für Darwin 

No capítulo dois de Für Darwin (MÜLLER, 2009, p. 29-33), Müller busca 

estabelecer uma relação hierárquica entre espécies de crustáceos com a utilização de um 

diagrama ramificado simples (2009, p. 32) (Figura 31), muito semelhante à forma utilizada 

por Willi Hennig (1950, 1966) e pelos filogeneticistas posteriores (e.g., NELSON & 

PLATNICK, 1981) conhecida como three-item statement: um táxon apresentado como grupo-

irmão de um segundo táxon, pois compartilham um mesmo ancestral comum, comparado a 

um terceiro táxon. Eles são a base para a construção de cladogramas, i.e., árvores que 

representam as relações de parentesco entre táxons levando em conta a ancestralidade comum 

e a representação de grupos monofiléticos (SANTOS, 2008). 

 

  

 

Figura 31: Diagrama ramificado demonstrando as relações entre as espécies de Melita. O primeiro 

cladograma ilustra o parentesco das espécies considerando apenas a estrutura da pinça. No segundo, o 

parentesco com base na presença ou ausência de flagelo secundário. 

 

Estudando espécies de Amphipoda do gênero Mellita, Müller citou quatro espécies: 

Melita valida, M. setipes, M. anisochir e M. fresnelii. Porém, havia ainda uma nova espécie de 

Santa Catarina, que ele incluiu no mesmo gênero: Melita exillii. Como as demais espécies do 

gênero, esta última também apresentava, no segundo par de pernas, uma pequena mão 

(conforme a nomenclatura original do autor) de estrutura normal e na outra extremidade uma 

enorme pinça (figura 32) (MULLER, 1864). 
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Figura 32: Macho da espécie Mellita exilli. (MÜLLER, 1864, p. 6). 

 

Para Müller, a pinça diferia totalmente do que ele já havia observado no grupo dos 

Amphipoda, porém se assemelhava à pinça das outras quatro espécies descritas, que para ele 

deveriam ter evoluído de ancestrais comuns. Nesse sentido, o autor nos apresenta uma árvore 

filogenética organizando as espécies com estrutura de pinça e outra com presença ou ausência 

de flagelo secundário no primeiro par de antenas. Este flagelo era considerado um caráter 

distintivo de gêneros, pelos especialistas em crustáceos. Para Müller, a ausência do flagelo 

secundário não seria motivo para se duvidar do parentesco existente entre M. freneslii e as 

demais (representadas no cladograma como M. exilii etc.). Mesmo que M. freneslii não tenha 

o flagelo na antena anterior, ela compartilha com as demais espécies o caráter distintivo que é 

pinça, e isto torna o gênero um grupo natural, ou seja, evoluído de ancestrais comuns 

(MÜLLER, 2009, p. 31). 

O que podemos observar é que Müller considerou hipóteses filogenéticas distintas 

para tentar explicar a diversidade encontrada no gênero Mellita. Quanto à importância 

taxonômica do flagelo, ele discute com base na sua ocorrência em gêneros não aparentados, 

assim como na simultânea presença de flagelo completo em algumas formas larvais e apenas 

rudimento nos respectivos adultos; ou seja, trata-se de uma estrutura presente em muitos 

anfípodes não aparentados e sem a importância taxonômica que lhe era atribuída ao menos 

nesse gênero (MÜLLER, 2009, p. 32). 

Müller apresentou uma distinção clara entre os caracteres primitivos e derivados 

utilizando o que podemos denominar atualmente de sinapomorfia, isto é, um caráter derivado 
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(apomórfico) compartilhado por duas ou mais espécies (HENNIG, 1966; NELSON & 

PLATNICK, 1981; SANTOS, 2008). Outro ponto interessante é a já discutida forma como 

Müller apresenta a relação entre as três espécies de Mellita (a espécie A estaria mais próximo 

da espécie B em relação à espécie C), que constitui um three-item-statement, utilizado por 

Sclater (1857) e Hennig (1955, 1966). 

Em suporte à sua interpretação sobre o parentesco das espécies de Mellita, Müller 

adianta a análise (2009, p. 30) que virá em detalhes no capítulo cinco de Für Darwin (p. 57-

64), sobre a evolução dos mecanismos de respiração aérea nos caranguejos terrestres. 

Conforme ele explica resumidamente, 

 

Esses caranguejos, que se tornaram mais ou menos alheios à água, 
pertencem às mais diversas família: Raninidae (Ranina), Eriphinae (Eriphia 
gonagra), Grapsoidae (Aratus, Sesarma etc.), Ocypodidae (Gelasimus, 

Ocypoda) etc. Sem dúvida, a separação dessas famílias deve ser referida a 
um período muito anterior ao hábito de alguns de seus membros de deixar a 
água. O equipamento relativo à respiração aérea, por isso, não poderia ser 
herdado de um ancestral comum e, portanto, dificilmente poderia ser 
construído de maneira idêntica. 

 

No excerto acima, observamos que a separação das famílias não poderia ser atribuída 

a um ancestral comum, tratando-se de uma apomorfia própria de cada família – atualmente, 

um caráter derivado exclusivo de uma linhagem em uma árvore filogenética é chamado de 

autapomorfia (SANTOS, 2008) –, visto que a separação do ancestral comum deveria ter sido 

bem antes das espécies individuais evoluírem às novas adaptações. Isso se refletiria nos 

diferentes mecanismos de respiração terrestre, que teriam aparecido independentemente em 

cada família. 
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Suas cartas sempre me surpreendem pelo número de pontos  

para os quais o senhor atenta. 

Charles Darwin a Fritz Müller 31 jul. 1867 
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CAPÍTULO 4 - FRITZ MÜLLER E SUA INFLUÊNCIA NO TRABALHO DE 

DARWIN 

Neste capítulo analisamos a influência de Fritz Müller nos trabalhos de Charles 

Darwin. Nosso propósito aqui não é analisar cada correspondência individualmente, mas o 

conjunto delas, destacando as que trouxeram contribuições para as áreas de pesquisa de 

Darwin, principalmente aquelas em que Müller elucidou fatos importantes para o 

desenvolvimento das teorias do naturalista britânico.  

Inicialmente nos concentraremos nas correspondências trocadas entre eles, utilizando 

como fonte primária o sítio Darwin Corresponde Project1, que contém a maioria das 

correspondências de Darwin com seus interlocutores científicos; como fonte secundária o livro 

Dear Mr. Darwin (ZILLIG, 1997), com tradução das correspondências para o português. Também 

serão objeto de análise os livros de Darwin: On the Origin of species – da 4ª à 6ª edições 

(DARWIN, 1866, 1869, 1876), os dois volumes de The variation of animals and plants under 

domestication (DARWIN, 1868), dois volumes de The descent of Man (DARWIN, 1871) e 

Fertilization of orchids (DARWIN, 1877). A escolha destes livros deu-se porque foram lançados 

após o início da correspondência entre Müller e Darwin, de forma que menções ao nome de 

Müller ou citações de seus estudos podem ser encontradas nestes materiais. 

A fim de facilitar a leitura, organizamos na tabela 5 as referências a Müller 

encontradas nos livros de Darwin, bem como as respectivas páginas: 

 

Tabela 5: Citações de Müller encontradas nos livros de Darwin 

Livro de Darwin Referência a assunto discutido com 

Müller 

Páginas 

The variation of animals 

and plants under 

domestication (1868) 

 

Reprodução de orquídeas, 134-135 

Desenvolvimento dos crustáceos 368 

Número de sementes em Maxillaria 379 

The various contrivances 

by which orchids are 

fertilised by insects (1877) 

 

Incapacidade de auto-fecundação em 

plantas 

V (prefácio) 

Epidendrum caso singular 364 

Ornithocephalus caso singular 160 

Nectários 163 

Atraso no desenvolvimento dos óvulos 

como forma de assegurar a fertilização 

173 

Sementes em Maxillaria 278 

Variedade de orquídeas em Santa 

Catarina  

279 

                                                
1 As correspondências de Darwin foram organizadas no sítio https://www.darwinproject.ac.uk/letters/darwins-

letters-timeline Acesso 10 abr. 2018. 
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Efeito de pólen como veneno  289 

On the Origin (1866) 

 

Dimorfismo em crustáceos  50 

Crustáceos que respiram ar 227-228 

Embriologia com relação à classificação 494-495 

Metamorfose dos crustáceos 523 

Organismos de água doce não 

submetidos a metamorfose 

529 

Metamorfose dos insetos 530 

On the Origin (1869) 

 

Peixe lanceta (Branchiostoma) 146 

On the Origin (1876) 

 

Plantas trepadeiras 197 

Dificuldades de autofertilização 238 

The descent of man (1871) 

volume 1 

 

Proporção numérica entre crustáceos  315 

Dimorfismo sexual 328 

Experiência com crustáceos 333 

Seleção sexual entre crustáceos 336 

Seleção sexual entre insetos 352 

The descent of man (1871) 

volume 2 

 

Seleção sexual entre mamíferos 305 

  

4.1 Correspondências de Darwin e Müller 

As correspondências trocadas entre Müller e Darwin disponíveis na literatura 

concentram-se no período entre 1865 e 1882, ano da morte de Darwin. Não sabemos ao certo 

quem iniciou a troca de correspondência, se foi Darwin ou Müller, visto que muitas foram 

perdidas ao longo do tempo, sobrando apenas fragmentos ou pequenos trechos nas fontes 

consultadas2. Darwin e Müller trocaram 73 correspondências: 39 de Darwin a Müller, e 34 de 

Müller a Darwin; as cartas versam sobre os mais diferentes assuntos das ciências naturais, 

com predominância de botânica (são 47 cartas do tema). 

A primeira carta data de 10 de agosto de 1865, de Darwin a Müller. Nesta, Darwin 

escreve que acabara de ler integralmente o livro de Müller, Für Darwin, e que ficou admirado 

com o trabalho, ressaltando que o fato que mais o surpreendeu foi a narrativa acerca dos dois 

tipos de machos de Crustacea (uma referência aos isópodes do gênero Tanais, comentados no 

capítulo anterior). Müller responde em 10 de outubro de 1865 e aproveita para agradecer o 

envio de uma fotografia de Darwin. 

 

                                                
2  Um detalhe interessante é que Müller sempre escreveu para Darwin em inglês, sendo muitas vezes elogiado 

por ele. Porém, nas fontes consultadas muitas das cartas originais de Müller foram suprimidas, restando apenas a 

tradução em alemão realizada por Alfred Moller.  
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Darwin teve contato com o livro de Müller ainda em 1864, visto que Müller enviou 

para ele e também para diversos pesquisadores um exemplar de Für Darwin (WEST, 2016, p. 

61)3. Também se encontra no acervo de correspondências de Darwin uma carta para Ernst 

Haeckel datada de 21 de novembro de 1864. Darwin escreve para Haeckel que Müller lhe 

enviara um exemplar de seu livro e que tivera dificuldades na leitura devido à escrita difícil 

em alemão, 

 
Fritz Müller me enviou seu livro, mas ele escreve um alemão tão difícil que 

mal consigo ler uma palavra; mas eu empreguei uma pessoa para traduzi-lo 
para mim (Carta nº 4676)4 

 

De acordo com a fonte consultada, provavelmente esta tradução ao inglês foi 

realizada por Camilla Ludwig, governanta de Down House entre 1860 e 1863 e que recebeu 

na época um recibo de Darwin acerca de serviços de tradução. 

Encontramos também uma breve apresentação de Ernst Haeckel, em 26 de outubro 

de 1864, sobre o livro de Müller e sua própria pessoa:  

 
Com grande interesse, você terá lido o excelente trabalho de Fritz Müller: 

"Für Darwin". Este jovem zoólogo primoroso nasceu na Pomerânia5, agora é 

professor em uma escola em Desterro (Brasil). Mas ele emigrou da Prússia, 
porque a pressão política de lá inibe demais a liberdade de expressão. (Carta 

nº 4646).6 

 

Outra referência a Müller foi feita por Edward Cresy em correspondência datada de 

30 de maio de 1865 em que, 

 
Fiquei muito impressionado com a ilustração de seleção natural do 

naturalista alemão para o aparelho de respiração aérea dos crustáceos nos 

Anais da História Natural. Acho que esse é um caso muito forte e a 
complexidade do argumento para minha mente dá grande força adicional. 

Carta nº 4842)7. 

                                                
3 Além de Darwin, o livro foi enviado para Carl Gegenbauer (1826-1903), Eduard Oscar Schmidt (1823-1886), 

Spence Bate (1819-1889) e diversas outras autoridades em zoologia e botânica. A  lista completa encontra-se em 

WEST, 2016, p. 60-62. 
4  Fritz Müller sent me his book, but he writes such difficult German that I can hardly read a word of it; but I 
have employed a person to translate it for me. 
5  Haeckel se equivocou no local de nascimento de Müller, visto que ele nasceu na Turíngia, região central da 

Alemanha. 
6  Mit grossem Interesse werden Sie die vortreffliche Arbeit von Fritz Müller: “Für Darwin”—gelesen haben. 

Dieser vorzügliche junge Zoologe ist ein geborener Pommer, jetzt Lehrer an einer Schule in Desterro (Brasilien). 

Er wanderte aber aus Preussen aus, weil der politische Druck dort zu sehr das freie Wort hemmt. 
7  I was very much struck with the German naturalist〈’s〉 illustration of natural selection in the air breathing 

apparatus of crustacean〈s〉 in the Annals of Natural History. I think that is a very strong case & the complexity of 

the argument to my mind gives great additional force. 
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Esse trabalho a que Cresy se refere é uma revisão francesa de Für Darwin, que se 

concentrou na explicação de Müller para os diferentes tipos de respiração de caranguejos, 

demonstrando adaptações independentes nas diferentes famílias, em apoio à teoria da 

ancestralidade comum de Darwin. 

A seguir analisamos algumas dessas correspondências no que concerne às opiniões 

de Müller sobre diferentes questões levantadas por Darwin ao longo dos anos, opiniões essas 

que auxiliaram o naturalista britânico no desenvolvimento de vários aspectos das suas obras, 

notadamente nas edições posteriores do Origin, e em The variation, The descent of man e em 

Fertilization of Orchids. A fim de facilitar a organização, as correspondências foram 

agrupadas em tópicos no que concerne a área de pesquisa. 

 

4.1.1 Correspondências sobre Botânica 

Na primeira correspondência para Müller, de 10 de agosto de 1865, Darwin escreve 

que está pesquisando sobre plantas dimorfas8 e gostaria de enviar para Müller dois artigos 

sobre o tema que escrevera9. Nesta carta, também pergunta a Müller se este gostaria de 

receber uma cópia em alemão de seu livro Fertilization of Orchids (lançado em 1862, com 

tradução de Heinrich Georg Bronn). 

A primeira carta encontrada de Müller a Darwin é datada de 12 de agosto de 1865. 

Ele agradece o trabalho que recebera anteriormente sobre plantas trepadeiras10 e envia a 

Darwin uma lista com 53 gêneros de trepadeiras que encontrou próximo a Desterro, em Santa 

Catarina11, desculpando-se por não fornecer dados específicos sobre os hábitos de cada gênero 

– o conhecimento de Müller sobre o tema não era aprofundado e sua curiosidade sobre 

trepadeiras surgira a partir da leitura do trabalho enviado por Darwin. Dezenove dias depois, 

Müller remete nova correspondência à Inglaterra com diversas observações sobre os hábitos 

de plantas trepadeiras, acrescentando quatro novos gêneros à lista de espécies que encontrara 

em Santa Catarina. Seu trabalho foi realizado de forma extremamente meticulosa: ele 

descreve para Darwin diversas minudências que pôde observar e utiliza de ilustrações (figura 

33) para facilitar a compreensão. 

                                                
8   Que apresentam na mesma espécie dois tipos de flores, cada um deles com estilete de altura diferente e 

estames também desiguais. 
9  Os artigos que Darwin enviou foram: Two forms in species of Linum, e Three forms of Lythrum salicaria; 

conforme correspondência em agradecimento de Müller, datada de 05 de novembro de 1865.  
10  Provavelmente o artigo recebido por Müller deve tratar-se de Climbing plants, publicado por Darwin em 12 

de junho de 1865 na Linnean Society. 
11  Nessa época, Müller e sua família moravam na capital da Província de Santa Catarina, Nossa Senhora do 

Desterro (atual Florianópolis). Eles viveram em Desterro por 11 anos (1865-1876), período em que Müller 

lecionou no Liceu Provincial.  



99 

 

 

 

Figura 33: Ilustrações de Fritz Müller enviadas a Darwin acerca de plantas trepadeiras. Retirado do 

artigo Notes on some of the climbing-plants near Desterro, in South Brazil, publicado pelo Journal of the 

Linnean Society (Botany) em 1866, a partir de carta recebida por Darwin.  

 

Müller sugere a Darwin que o desenvolvimento das plantas trepadeiras deva ter 

ocorrido em cinco etapas, dada à diversidade existente:  

 
1. Plantas que se sustentam apenas por seus galhos esticados em ângulos 
retos - por exemplo, Chiococca. 

2. Plantas que seguram um suporte com seus galhos não modificados - 

Securidaca (Hippocratia de acordo com Endlicher, Gen. Plant. Nº 5700, 
“arbores v. frutices, ramis contortis scandentes”)12. 

                                                
12 Stephan Endlicher (1804-1849) publicou entre 1836 e 184 o livro Genera plantarum secundum ordines 

naturales disposita. No volume de 1836-42, p. 1091, encontramos a referência de Müller: "Arbores v. Frutices, 

ramis contortis scandentes" (árvores ou arbustos que sobem com ramos torcidos). 
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3. Plantas subindo com as extremidades semelhantes a gavinhas de seus 

galhos. De acordo com Endlicher (Gen. Pl. bº 5745), este é o caso da Helinus 
(“ramulorum apicibus cirrhosis scandens”)13. 

4. Plantas com gavinhas altamente modificadas, que podem, no entanto, ser 

transformadas novamente em ramos - por exemplo, a planta Papilionacea 

acima mencionada. 
5. Plantas com gavinhas usadas exclusivamente para escalar Strychnos, 

Caulotretus (Carta n. 4881F)14 . 

 

Darwin inclui esta lista de Müller na revisão do artigo Climbing plants para a 

segunda edição do seu Fertilization of Orchids, com algumas modificações e agradece a 

correspondência enviada por Müller sobre as trepadeiras em 17 de outubro do ano corrente15. 

A resposta à carta de Müller de 12 de agosto é enviada por Darwin em 20 de 

setembro de 1865. Nela, o britânico agradece os novos fatos, bem como as ilustrações, e 

apresenta uma pergunta:  

 
.... Eu gostaria de ouvir se você já encontrou duas espécies do mesmo 

gênero, entrelaçadas em direções opostas. Quão maravilhosamente você está 
em trepadeiras! Estou lhe enviando uma cópia do meu livro Orchids e dois 

artigos sobre Dimorfismo. (Carta n. 4895)16 

 

A pergunta de Darwin foi devidamente respondida na correspondência de 19 de 

outubro e incorporada na revisão do artigo de Darwin. Nesta mesma correspondência Müller 

comunica um fato interessante observado por sua filha Rosa:  

 

... Minha filha Rosa, notou que a ponta do caule, que estava levemente 

inclinada antes da abertura das flores, tinha seu próprio movimento giratório, 
que acompanhava o Sol, ou já que vivemos aqui no hemisfério sul, oposto 

àqueles dos ponteiros do relógio, anti-horário. Encontrei o fato confirmado e 

vi que uma volta completa estava concluída em cerca de oito horas; o 
movimento foi bastante irregular; às vezes ela ficava quieta por uma hora, 

                                                
13  Idem, p. 1102, de Helinus, ‘ramulorum apicibus cirrhosis scandens’ (subindo pelas pontas em forma de 

gavinhas (encaracoladas) de âncoras). 
14  1. Plants supporting themselves only by their branches stretched out at right angles—for example, Chiococca. 

2. Plants clasping a support with their branches unmodified—Securidaca (Hippocratia according to Endlicher, 

Gen. Plant. No. 5700, “arbores v. frutices, ramis contortis scandentes”).  

3. Plants climbing with the tendril-like ends of their branches. According to Endlicher (Gen. Pl. No. 5745), this 
is the case with Helinus (“ramulorum apicibus cirrhosis scandens”).  

4. Plants with highly modified tendrils, which may, however, be transformed again into branches—for example, 

the above-mentioned Papilionaceous plant. 

5. Plants with tendrils used exclusively for climbing—Strychnos, Caulotretus. 
15  Em 10 de outubro de 1865, Müller envia nova correspondência a Darwin com informações sobre o xilema das 

plantas trepadeiras, também inserido na segunda revisão do artigo. 
16  ....I should like to hear if you ever meet with 2 species of the same genus, twining in opposite directions I 

should further like much to hear whether any twiners can ascend thick trunks. How wonderfully rich you are in 

climbing plants! As I see you know much more about plants than I do, I sent off by the post yesterday a German 

copy of my Orchis book & two papers on Dimorphism.  
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então de novo ela era tão rápida que, mantendo essa medida de tempo, ela 

teria completado o ciclo em 2-3 horas. Os dias seguintes foram muito 
ventosos, então eu não pude continuar minhas observações17. (Carta 4912A) 

 

Essa observação de Rosa se trata de um caso de circumnutação18 e é apontado por 

Francis Darwin como a mais antiga observação de circumnutação em uma planta não-

trepadeira que se tem registro (DARWIN & SEWARD, 1903, p. 345). Darwin se utiliza desse 

conceito em Climbing plants e em The power of movement in plants, sendo posteriormente 

criticado por botânicos, que discordam da visão de Darwin, que compreendia a circumnutação 

como uma disposição universal das plantas, i.e., um atributo que estaria presente no ancestral 

comum de todos os vegetais, diferenciando-se, com a evolução, em todos os outros 

movimentos de giro encontrados nas diferentes espécies de plantas (SACKS, 2009).  

A coletânea dos apontamentos de Müller sobre plantas trepadeiras encontrados nas 

correspondências foi publicado por intermédio de Darwin na Linneum Society em 186619.  

Outro assunto discutido entre os naturalistas refere-se às orquídeas. Em 

correspondência de 01 de janeiro de 1867, Müller descreve diversos experimentos realizados 

por ele em Santa Catarina acerca de polinização com orquidáceas. Müller observou em sua 

pesquisa que muitas espécies não se auto fertilizavam, pois o pólen mostrava-se estéril e não 

produzia sementes. Além de não produzir sementes, o pólen e o estigma da mesma planta 

demonstravam autoincompatibilidade. Ele também introduziu sobre os estigmas de algumas 

espécies pólens de espécies diferentes, observando a formação do tubo polínico em alguns 

casos, e em outros não. 

Darwin responde a esta correspondência em 22 de fevereiro de 1867. Demonstra estar 

surpreendido com os dados obtidos por Müller, dizendo que vai utilizá-los posteriormente20, 

elogiando-o e ressaltando que os dados deveriam ser registrados para que Müller futuramente 

lançasse um livro sobre o assunto (o que não ocorreu). 

Müller não se furta a comentar sobre diversidade da flora catarinense. Em 

                                                
17  Do original: meine tochter Rosa,dass die Spitze des Stengels, welche vor dem Oeffnen der Blüthen etwas 

geneigt war, eine eigene revolutirende Bewegung hatte, welche der Sonne folgte, oder, da wir hier auf der 

südlichen Halbkugel leben, derjenigen der Uhrzeiger entgegengesetzt war. Ich habe die Thatsache bestätigt 
gefunden und gesehen, dass ein Umlauf in ungefähr acht Stunden vollendet wurde; die Bewegung war ziemlich 

unregelmässig; bisweilen hielt sie eine Stunde lang still, dann wieder war sie so schnell, dass sie bei Innehaltung 

dieses Zeitmaasses den Kreislauf in 2-3 Stunden vollendet haben würde. Die folgenden Tage waren sehr windig, 

so dass ich meine Beobachtungen nicht fortsetzen konnte. 
18 A circumnutação é o movimento de plantas em torno de seu próprio eixo, podendo também ser classificada 

como tigmotropismo, crescimento de plantas trepadeiras ao redor da planta suporte. 
19  Notes on some of the climbing-plants near Desterro, in South Brazil. By Herr Fritz Müller, in a letter to  C. 

Darwin. [Read 7 December 1865.] Journal of the Linnean Society (Botany) 9 (1866), p. 344–9. 
20  Os dados das pesquisas de Müller são citados por Darwin em Variation 2, p. 134-135, em Origin 5ª ed,  p. 

304, e em  Orchids, 2ª ed. p, 172, p.280-1. 
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correspondência de 02 de fevereiro de 1867, ele fornece a Darwin uma narrativa sobre as 

orquídeas encontradas na região de Queçaba (antiga Theresopolis):  

 

Fiz nas primeiras semanas de janeiro uma agradável excursão pelo 

continente, subindo o rio Cubatão até a colônia alemã de Theresopolis; e 
trouxe para casa uma bela coleção de orquídeas vivas, entre as quais uma 

grande planta, provavelmente pertencente às Catasetidae. Em seu livro sobre 

orquídeas, o senhor diz que existem no seu bairro 13 espécies de orquídeas; 
agora no Cubatão você pode coletar nos galhos de uma única e velha árvore 

da Cedrela sp., um número ainda maior de espécies: meia dúzia de 

Maxillariae, quatro ou cinco pequenos Pleurothallidae, um casal de Oncidia, 
os Leptotes bicolor etc. A bela Miltonia cereola foi muito abundante. A 

característica mais marcante da flora de orquídeas de Theresopolis deve-se à 

abundância e variedade de Maxillariae e toda a ausência (até onde eu vi) das 

Cattleyae, Amphiglott Epidendra, Brassavola, que são as dominantes no 
litoral. Epidendra em geral parece ser muito mais rara do que aqui, onde eu 

conheço 13 espécies ....21 

 

4.1.2 Correspondências de Zoologia 

A primeira correspondência de Charles Darwin para Fritz Müller, datada de 10 de 

agosto de 1865, traz dois pedidos para o naturalista alemão no que concerne às pesquisas 

zoológicas. O primeiro refere-se à dissecação de um cirrípede (crustáceo marinho), a fim de 

verificar a existência de um orifício encontrado na base do primeiro par de cirros22, do qual 

Darwin gostaria de ouvir a opinião de Müller acerca da possível função dessa estrutura. 

Darwin já havia descrito anteriormente em artigo de 185123 a existência de um orifício no 

primeiro par de cirros que parecia conter um nervo, semelhante a uma cápsula auditiva. Esta 

descrição foi criticada por August David Krohn24 (1859, p. 363-363) que sugeriu ser a 

estrutura uma abertura genital feminina. Em correspondência de Darwin a Charles Lyell de 28 

de setembro de 1860, encontramos referências às críticas de Krohn, conforme excerto: 

 

                                                
21  I have made in the first weeks of January a pleasant excursion on the continent, up the river Cubatão to the 

German colony Theresopolis; and have brought home a fine collection of living Orchids, among which a large 

plant probably belonging to the Catasetidae.  You state in your Orchis-book that there are flourishing in your 

neighbourhood 13 species of Orchids; now on the Cubatão you may collect on the branches of a single old 

Cedrela-tree even a larger number of species: half a dozen Maxillariae, four or five small Pleurothallidae, a 

couple of Oncidia, the Leptotes bicolor etc. The beautiful Miltonia cereola was very abundant.  The most striking 
feature of the Orchid-flora of Theresopolis was the abundance and variety of Maxillariae and the entire absence 

(as far I have seen) of the Cattleyae, the Amphiglott Epidendra, the Brassavola, which are the dominant littoral 

forms. Epidendra in general seem to be much more rare than here, where I already know 13 species.... 
22  Apêndice que serve de órgão de locomoção em espécies de vida livre e para movimentação de água em 

espécies de vida séssil. 

23  A monograph of the sub-class Cirripedia, with figures of all the species. The Lepadidæ; or, pedunculated 

cirripedes. London: The Ray Society. Volume 1. Disponível em: http://darwin-

online.org.uk/content/frameset?itemID=F339.1&viewtype=side&pageseq=1 Acesso 10 mar. 2018. 
24  August David Krohn foi um zoólogo russo especialista em anatomia e embriologia de invertebrados 

marinhos. 
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Krohn não é um bom sujeito? Há muito tempo quis escrever para ele. Ele 

tem trabalhado com Cirrípedes e detectou cerca de dois ou três erros 
gigantescos, em pontos muito difíceis e sobre o qual, agradeço ao Céu, falei 

de maneira bastante duvidosa, visto que a dissecação é tão difícil que até 

Huxley falhou. O principal problema é a interpretação que dou para a função 

de alguns órgãos, e não a descrição em si. Mas são erros gigantescos. Digo 
tudo isso porque Krohn, em vez de vangloriar, apontou meus erros com a 

maior delicadeza e gentileza. (Carta nº 2931).25 

 

O outro pedido de Darwin a Müller diz respeito à verificação da existência de 

machos complementares em espécies do gênero Scalpellum (Crustacea), visto que um autor 

alemão26 duvidara das observações de Darwin sobre o tema, sem apontar motivos para tal. 

Darwin escreveu, no artigo já citado de 1851, acerca de pequenos machos complementares 

que ficavam ligados ao corpo de indivíduos hermafroditas, em espécies do referido gênero. 

É possível que Müller tenha realizado as verificações sugeridas por Darwin e até 

emitido pareceres em relação aos dois assuntos; infelizmente estas cartas não estão 

disponíveis na literatura epistolar acadêmica publicada. 

Ainda no que concerne à zoologia, um tópico interessante encontrado em 

correspondência de 10 de outubro de 1865 refere-se à dificuldade que Müller teve em aplicar 

a teoria de Darwin a Porifera, visto que, no geral, há esponjas com espículas de calcário e 

outras com espículas de sílica – há também espículas de espongina, um tipo modificado de 

colágeno, encontradas nas esponjas da classe Demospongiae (BRUSCA & BRUSCA, 2007), 

ainda não identificadas quando da carta de 10 de outubro de 1865. Devido à similaridade de 

morfologia, Müller a princípio não conseguia explicar a origem das espículas; parecia 

improvável que ancestrais de esponjas com espículas calcárias tivessem dado origem às de 

sílica ou vice-versa. Mais tarde, porém, ele encontrou uma esponja que batizou de Darwinella 

aurea,27 e que não possuía espícula calcária ou de sílica, mas um esqueleto composto de fibras 

de espongina28. Dessa forma, a solução encontrada foi de que ambas as espículas (sílica e 

calcário) derivavam de uma forma ancestral com espículas de substâncias orgânicas, que teria 

                                                
25  Is not Krohn a good fellow? I have long meant to write to him. He has been working at Cirripedes & has 

detected 2 or 3 gigantic blunders, but in very difficult points. & about which, I thank Heaven, I spoke rather 

doubtfully, such difficult dissection that even Huxley failed.  It is chiefly the interpretation which I put on parts 
that is so wrong; & not the parts which I describe. But they were gigantic blunders; & why I say all this is, 

because Krohn, instead of crowing at all pointed out my errors with the utmost gentleness & pleasantness. 
26  Apesar de Darwin não citar o nome do autor alemão, acredita-se tratar do zoólogo Carl Eduard Adolph 

Gerstaecker que questionou o relato de Darwin sobre a existência de machos complementares em seu Handbuch 

der Zoologie (1863, p. 410). 
27  Ueber Darwinella aurea, einen Schwamm mit sternförmigen hornnadeln. Archiv. Mikrosk. Anat. I., p. 57, 

1865. O artigo completo pode ser encontrado em: https://www.biodiversitylibrary. 

org/page/13992383#page/370/mode/1up Acesso 22 mar. 2018. 
28  Este artigo de Müller foi enviado a Darwin e lido por ele, conforme resposta encontrada em correspondência 

de 11 de janeiro de 1866. 
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posteriormente dado origem a indivíduos que se incrustavam com sílica e outros com 

calcário29.  

Um fato curioso compartilhado por Müller com Darwin, em correspondência de 13 

de fevereiro de 1866, diz respeito à bioluminescência de insetos. Na ocasião, Müller estava 

lendo o livro de Darwin, Journal of researches (DARWIN, 1860), e comenta observações 

acerca da bioluminescência de alguns animais e o predomínio da cor verde nas observações 

de Darwin. Müller acrescenta à discussão que existem exceções nos insetos, pois já encontrara 

espécies de vagalume – denominação comum dada a insetos coleópteros das famílias 

Lampyridae, Elateridae e Phengodidae (BRUSCA & BRUSCA, 2007) – que, além das duas 

luzes no tórax esverdeadas, apresentavam uma mancha luminosa de cor amarelada no 

primeiro segmento do abdome30; além de já ter encontrado uma larva de besouro com 

manchas luminosas em todos os anéis do abdome com cores variando de vermelho, amarelo e 

verde31. 

Em correspondência de 01 de dezembro de 1866, Müller escreve a respeito da luta 

pela sobrevivência entre espécies de peixes lancetas com representantes de diversos grupos de 

animais invertebrados (e não com indivíduos da mesma espécie ou com outras espécies de 

peixes). Atualmente, sabe-se que o peixe lanceta (espécies do gênero Branchiostoma) é 

classificado como um cefalocordado e apresenta competição interespecífica com espécies de 

animais invertebrados e não com espécies de peixes (ósseos ou cartilaginosos). Em meados do 

século XIX, esses cefalocordados ainda eram classificados como peixes primitivos. 

Nesta mesma correspondência Müller comenta sobre um gênero de animal 

invertebrado existente em Santa Catarina (Ophelia) que, pela morfologia e hábitos, pensou 

tratar-se de um peixe lanceta. Ele esclarece a Darwin que Ophelia é pouco semelhante aos 

anelídeos32, assim como os “peixes” lancetas se diferenciariam dos outros peixes. É 

interessante que Müller compara Ophelia (um poliqueto marinho) com o peixe lanceta (um 

cefalocordado) e, de fato, devido à morfologia e aos hábitos em comum (substratos arenosos e 

lamacentos), os Ophelidae são por alguns “momentaneamente confundidos com 

                                                
29  Os estudos taxonômicos de Porifera no século XIX baseavam-se apenas nas características do esqueleto. 

Atualmente, essa característica ainda é utilizada, porém acresce-se aos estudos aspectos bioquímicos e 

paleontológicos. O banco de dados mundial de Poríferos (The World Porifera Database) reporta a existência de 

8.400 espécies conhecidas de esponjas (VAN SOEST et al., 2013 apud MANCONI, & PRONZATO, 2016).  
30  Através da descrição de Müller, estes vagalumes são da família Elateridae, que inclui exemplares com dois 

focos de luz no prototórax; diferenciando-se dos vagalumes da família Lampyridae que só apresentam um foco 

de luz na parte terminal do abdome. 
31  Darwin utilizou este comentário de Müller em Descent 1, p. 345 acerca do comportamento dos insetos no 

acasalamento.  
32  Ophelia é um gênero de anelídeos, da classe Polycheta. 
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Branchyostoma, pré-cordado” (ROUSE & PLEIJEL, 2001, p. 53). 

Em 17 de junho de 1868, Müller envia a Darwin um pequeno tratado sobre a 

metamorfose em insetos, posteriormente adicionado na edição em inglês de Für Darwin 

(1869, p. 119-1210). Para o naturalista alemão, a ordem Orthoptera (que na época também 

incluía as espécies de Odonata) teria a forma mais primitiva dentre todas as ordens de insetos. 

Para chegar a essa conclusão, Müller utilizou os dados de Adolf Gerstaecker (1863, p. 37), 

transcritos abaixo a partir da correspondência de Müller para Darwin: 

 

1. A estrutura de seus órgãos bucais, especialmente a formação do lábio, 

“que retém, perfeitamente ou aproximadamente, a forma original de um 
segundo par de maxilas” (Gerstäcker). 

2. A segmentação do abdome; “Como o lábio, o abdome geralmente mantém 

sua segmentação original, que é mostrada no desenvolvimento de onze 

segmentos” (Gerstäcker). Os ortópteros com onze segmentos no abdome 
concordam perfeitamente com o número de segmentos da larva do camarão, 

ou, na verdade, com os crustáceos superiores (Podophthalma e 

Edriophthalma) em geral, nos quais o último segmento torácico é 
historicamente mais novo, por vezes desenvolvido tardiamente,  destituído 

de apêndices, ou mesmo deficiente. 

3. Que, como nos crustáceos, o orifício sexual e o ânus são colocados em 
diferentes segmentos; “Enquanto o primeiro está situado no nono segmento, 

o último ocorre no décimo primeiro” (Gerstäcker). 

4. Sua ocorrência paleontológica; “Em um estado fóssil, os Ortópteros 

aparecem como o mais antigo de todos os insetos, ou seja, desde a formação 
do Carbonífero, em que eles excedem todos os outros em número” 

(Gerstäcker). 

5. A ausência de uniformidade de hábito nos dias atuais em uma ordem tão 
pequena, quando comparada com os Coleoptera, Hymenoptera, etc. (...) 

Carta n. 6248A33. 

 

 

Quanto ao desenvolvimento ontogenético, a ausência em Orthoptera dos estágios de 

larva e pupa (condição popularmente conhecida como metamorfose incompleta, em que existe 

apenas os estágios de ovo, ninfa e adulto) parecia concordar com a tese de Müller de que os 

                                                
33  1. The structure of their buccal organs, especially the formation of the labium, “which retains, either perfectly 

or approximately, the original form of a second pair of maxillæ” (Gerstäcker). 2. The segmentation of the 

abdomen; “like the labium, the abdomen also very generally retains its original segmentation, which is shown in 

the development of eleven segments” (Gerstäcker). The Orthoptera with eleven segments in the abdomen, agree 
perfectly in the number of their body-segments with the Prawn-larva represented in fig. 33, or indeed, with the 

higher Crustacea (Podophthalma and Edriophthalma) in general, in which the historically youngest last thoracic 

segment (see p. 123), which is sometime late-developed, or destitute of appendages, or even deficient, is still 

wanting. 3. That, as in the Crustacea, the sexual orifice and anus are placed upon different segments; “whilst the 

former is situated in the ninth segment, the latter occurs in the eleventh” (Gerstäcker). 4. Their palæontological 

occurrence; “in a fossil state the Orthoptera make their appearance the earliest of all Insects, namely as early as 

the Carboniferous formation, in which they exceed all others in number” (Gerstäcker). 5. The absence of 

uniformity of habit at the present day in an order so small when compared with the Coleoptera, Hymenoptera, 

&c. 
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ortópteros corresponderiam ao estado ancestral de Insecta. Para o naturalista alemão, a 

presença de metamorfose incompleta era a forma primitiva dos insetos, herdada de um 

ancestral comum para todo o grupo. Posteriormente na evolução, teria se derivado o 

holometabolismo (a metamorfose completa). 

As investigações de Müller acerca da relação entre formigas e árvores embaúbas 

(Cecropia sp.) também são tratadas nas suas correspondências com Darwin. Em 20 de abril de 

1874, Müller escreve: 

 
Tenho derrubado centenas delas e nunca deixei de encontrar formigas. 

Admiro-me que nunca tenha me ocorrido que as árvores são protegidas pelas 

formigas; mas não pode haver dúvidas de que este seja realmente o caso, 
pois as plantas jovens das cecrópias, ainda não habitada pelas formigas, são 

frequentemente atacadas por insetos herbívoros (ZILLIG, 1997, p. 192). 

 

A ‘descoberta’ dos corpúsculos que futuramente seriam denominados “mullerianos” 

também é compartilhada com Darwin, em correspondência de 25 de dezembro de 1875: 

 
Há um maravilhoso mecanismo pelo qual, semelhante ao caso da acácia 

corno de boi, é garantido o atendimento das formigas no tempo e nos locais 

certos. Na base de cada pecíolo há uma grande e plana almofada, constituída 
de pelos densamente aglomerados, e no seio desta almofada há um grande 

número de pequenos corpos em forma de peras ou bastões que são 

sucessivamente desenvolvidos, os quais, ainda maduros, emergem da 
superfície da almofada, semelhante a aspargos sobre a cama e eles são 

avaramente reunidos pelas formigas e carregados embora para o ninho. O 

objetivo da densa almofada de pelos parece ser (1) assegurar aos corpúsculos 

em forma de bastões a necessária umidade para seu desenvolvimento; e (2) 
prevenir de colherem os corpúsculos ainda imaturos.  

(...) 

Tanto quanto pude deduzir, os corpúsculos em forma de bastões consistem 
principalmente de uma substância albuminosa. As colônias são estabelecidas 

por fêmeas fecundadas, que podem ser frequentemente encontradas nas 

células das jovens imbaúbas. (ZILLIG, 1997, p. 198-199)  

 

 

Müller observou que algumas espécies de árvores Cecropia possuem caules ocos que 

proporcionam abrigo para o estabelecimento de colônias de formigas, relação denominada de 

mutualismo, em que dois organismos de espécies distintas se mantêm associados, sendo 

ambos beneficiados (no caso, a árvore aquartela as formigas em cavidades no caule e lhes 

fornece alimento, enquanto as formigas defendem a planta do ataque de herbívoros). O 

glicogênio consumido pelas formigas é encontrado nos corpúsculos müllerianos, como foram 

batizados posteriormente em sua homenagem; são encontrados abaixo do pecíolo das folhas, 

local em que são produzidos pelas triquílias. 
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Müller também é reconhecido como o primeiro cupinólogo do Brasil (FONTES & 

HAGEN, 2010), chegando a apresentar uma palestra sobre o inseto no Clube Cultural da 

Colônia Blumenau em 1871. Segundo Fontes e Hagen (2010), muito do conhecimento 

contemporâneo sobre Isoptera deriva de estudos feitos por Müller no século XIX. Algumas 

correspondências endereçadas a Darwin trazem contribuições müllerianas acerca dos cupins. 

Em carta sem data de 1874, por exemplo, Müller compartilha com seu colega britânico dados 

interessantes, como a existência de larvas modificadas de cupins que não sofriam a 

metamorfose subsequente. Outro fato levantado é a existência de duas formas de indivíduos 

sexuados – além dos machos e fêmeas alados, também observou a presença de machos e 

fêmeas sem asas que nunca deixavam o termiteiro, atualmente denominados reprodutores 

secundários, além das chamadas castas neutras (operários e soldados) que, embora estéreis, 

podem ser do sexo masculino ou feminino. 

 

4.1.3 Seleção sexual 

Darwin tratou de forma breve em Origin o tema seleção sexual; porém foi em Descent 

of Man (cuja primeira edição data de 1871) que ele estabeleceu melhor o conceito, utilizado 

para resolver questões levantadas à época como a presença de caracteres diferenciados 

(nomeados de caracteres secundários) encontrados principalmente nos machos de diversas 

espécies. De maneira geral, seleção sexual refere-se à “vantagem que certos indivíduos possuem 

sobre outros do mesmo sexo e espécie com respeito à reprodução” (DARWIN, 2002, p. 249). 

Para Darwin, a seleção sexual era evidente nos caracteres sexuais secundários, expressos em 

determinado sexo de uma espécie e ausentes no outro, distinguindo-se dos caracteres sexuais 

primários, representados pela diferença existente entre machos e fêmeas quanto aos órgãos de 

reprodução. Os caracteres sexuais secundários, que não tem conexão direta com a reprodução, 

podem ser órgãos sensoriais ou locomotores presentes em uma determinada espécie apenas em 

um sexo (no macho ou na fêmea), bem como o desenvolvimento de determinada estrutura em 

uma espécie, ausente em um sexo e presente no outro (DARWIN 2002, p. 247). Darwin ainda 

distinguiu dois mecanismos pelo qual a seleção sexual poderia agir, seleção intra-sexual e inter-

sexual. Na seleção intra-sexual, indivíduos do mesmo sexo (machos) lutariam ativamente para 

eliminar os rivais e assegurar a fêmea, passiva no processo; já na seleção inter-sexual os machos 

buscam atrair a preferência das fêmeas, que possuem um papel ativo na escolha do parceiro 

(DARWIN, 2002, p. 247-255).  

Em consulta às correspondências entre Darwin e Müller notamos que o tema seleção 

sexual já era debatido entre os dois naturalistas por cartas desde 1867, ou seja, quatro anos 
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antes da publicação do Descent. Em 01 de abril de 1867, Müller informa a Darwin acerca do 

dimorfismo sexual que ele observou em algumas espécies de animais invertebrados, tais 

como: o caranguejo Gelasimus (crustáceo superior), em que os machos apresentam o 

cefalotórax de cor branca, podendo ser alterado para um cinza escuro ou preto, enquanto as 

fêmeas apresentam apenas a cor cinza-marrom, sem mudança de cor34; o copépodo 

Sapphirina (crustáceo inferior), em que os machos são coloridos e as fêmeas sem variedade 

de cores; e espécies da família Syllidae, de vermes anelídeos, com diferenças tão grandes 

entre machos e fêmeas que muitas vezes os sexos eram classificados em gêneros diferentes. 

Em 17 de julho de 1867, Müller responde uma pergunta anterior de Darwin quanto à 

diversidade sexual de animais invertebrados, fornecendo as diferenças entre machos e fêmeas. 

Também comenta acerca de um peixe encontrado no mar de Santa Catarina que produz um 

som muito melódico, ao qual ele atribui a função de uma provável atração ao sexo oposto. 

Vejamos o excerto: 

 
Quanto à sua pergunta sobre as diferenças sexuais entre os animais 

inferiores35, talvez um de nossos anfípodos, Brachyscelus diversicolor F.M. 

possa ser aqui mencionado36 O macho desta espécie […]37 se diferencia não 

apenas pelas antenas, visto que o primeiro par é muito grosso, enquanto que 
o segundo é extraordinariamente longo (este segundo par falta nas fêmeas e 

nos jovens machos), senão também através de sua cor. A fêmea é geralmente  

de um branco leite ou de uma cor amarelada, o macho é de um marrom 
escuro avermelhado ou enegrecido. A espécie tem olhos excepcionalmente 

grandes, como de fato a maioria das Hyperina, e por isso não é improvável 

que a fêmea seja atraída pela cor do macho.” Carta n. 5583A38. 

 

Em correspondência de 31 de julho de 1867, Darwin pede ajuda a Müller quanto às 

cores brilhantes de planárias e se estas possuíam alguma possível relação com a seleção 

sexual – Darwin supunha tratar-se de indivíduos hermafroditas (que possuem ambos os 

sexos). Müller provavelmente respondeu a esta carta, visto que Darwin agradece as 

                                                
34  Darwin utilizou-se deste dado em Descent 1 p, 333 e 336. 
35  Provavelmente houve uma carta anterior de Darwin em que este apresenta a pergunta, não disponível na 

literatura de consulta. 
36  Francis Darwin nos diz que o nome Brachyscelus diversicolor nunca foi publicado por Müller. 
37  Suprimiu-se a classificação taxonômica da espécie, presente no original. 
38  Was Ihre Frage über Geschlechtsverschiedenheiten bei niederen Thieren betrifft, so mag vielleicht eine 

unserer Amphipoden, Brachyscelus diversicolor F.M.,hier zu nennen sein. Das Männchen dieser Art, welche auf 

einigen unserer grösseren Acalepheen lebt (Rhizostoma cruciatum Less. = Rhacopilus cruciatus und 

cyanolobatus Agass. und Chrysaora Blossevillei Less. = Lobocrocis Blossevillei Agass.),  unterscheidet sich 

nicht nur durch seine Antennen, deren erstes Paar sehr dick und reichlich mit Riechhaaren versehen ist, während 

das zweite ausserordentlich lang ist (dies zweite Paar fehlt den ♀ und den jungen ♂)—sondern auch durch seine 

Farbe. Das Weibchen ist gewöhnlich von milchweisser oder mattgelblicher Farbe, das Männchen dunkelröthlich-

braun oder schwärzlich. Die Art hat aussergewöhnlich grosse Augen, wie in der That die meisten Hyperina sie 

haben, und so ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Weibchen durch die Farbe des Männchens angezogen wird. 
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observações em carta de 30 de janeiro de 1868, e em Descent (1871, p. 322) ele utiliza os 

dados informados. No entanto, esta correspondência de Müller não foi encontrada. 

Müller também enviou diversas observações sobre o número desigual entre 

espécimes machos e fêmeas encontrados para diversos grupos de crustáceos. Darwin agradece 

o comentário em 03 de junho de 1868; mudando de grupo de interesse, ele solicita a Müller 

verificar se os bicos dos tucanos (de ambos os sexos) apresentavam-se mais coloridos durante 

a época de reprodução do que em outras épocas do ano.39 

Em 22 de fevereiro de 1869, Darwin escreve que está preparando uma discussão 

sobre seleção sexual e queria entender quão baixo na escala animal se estende a seleção 

sexual de um tipo particular. Ele escreve para Müller: 

 
O senhor sabe de algum animal inferior, no qual os sexos são separados, e 

nos quais o macho difere da fêmea em armas de ataque, como os chifres e 
presas dos animais mamíferos, ou numa plumagem pomposa e ornamentos, 

como nos pássaros e borboletas? (ZILLIG, 1997, p. 179). 

 

Em 14 de março de 1869, Darwin escreve que o tema de seleção sexual estava se 

desenvolvendo e que se tornaria uma obra muito extensa. Finalmente em 28 de agosto de 

1870, Darwin escreve para Müller acerca da publicação do livro Descent of Man, que já 

estava em processo editorial. 

Através da consulta às correspondências, percebemos que Müller não só foi 

influenciado pelo conceito de seleção sexual de Darwin como o ajudou a construí-lo. Ambos 

compartilhavam notícias sobre o tema e remetiam suas observações e comentários 

reciprocamente, os quais foram incorporados por Darwin em Descent, principalmente em 

relação aos artrópodes e suas diferentes ordens, grupo com o qual Müller possuía grande 

familiaridade. 

Anos depois, em 19 de outubro de 1877, Müller escreve acerca dos caracteres 

sexuais dos insetos que Darwin descrevera em Descent e acrescenta que as asas dos machos 

de diversos gêneros de lepidópteros apresentam manchas que exalam perfume que promovem 

a atração da fêmea. O conceito de seleção sexual é utilizado por Müller para explicar a 

presença dos órgãos odoríferos em diversas regiões do corpo dos lepidópteros e também para 

explicar o dimorfismo sexual. Ele publicou diversos artigos acerca dos órgãos odoríferos, 

buscando estabelecer a relação destes com uma possível função sexual para as espécies que o 

apresentam. No século XIX, muitos desses órgãos foram descritos, porém não 

                                                
39  A discussão de Darwin sobre tucanos está em Descent 2 (1871, p. 227). 
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correlacionados às funções específicas; esse trabalho foi realizado por Müller e já analisado 

pela autora (SOUZA, 2017). O próximo capítulo trará uma descrição sucinta a respeito desse 

tema. 

 

4.1.4 Pangênese 

A hipótese da pangênese40, proposta por Darwin no último capítulo de seu livro The 

variation of animals and plants under domestication (DARWIN, 1868), buscava explicar 

questões sobre a herança de atribuitos orgânicos para os quais não se conheciam explicações 

suficientemente robustas. A pangênese se baseava na ideia de que toda a organização do corpo 

era capaz de reproduzir a si mesma por meio de suas partes. De acordo com ele, 

 

Eu presumo que as células, antes de sua completa conversão em material 
completamente passivo ou ‘material formado’, liberam pequenos grânulos 

ou átomos, que circulam livremente através do sistema e, quando nutridos 

apropriadamente, multiplicam-se por autodivisão, transformando-se 

subsequentemente em células como aquelas das quais derivam. Esses 
grânulos, por questão de distinção, podem ser chamados gêmulas celulares, 

ou, como a teoria celular ainda não se encontra completamente estabelecida, 

apenas gêmulas. Elas supostamente são transmitidas dos parentais para a 
progênie, e, geralmente, se desenvolvem na geração seguinte, mas, 

frequentemente, são transmitidas em estado dormente por várias gerações até 

que então se desenvolvem. O desenvolvimento das gêmulas é, supostamente, 
dependente da união destas com outras células ou gêmulas parcialmente 

desenvolvidas que lhe precedem no curso regular de crescimento… 

Gêmulas, supostamente, são liberadas por toda célula ou unidade [do corpo], 

não apenas no estado adulto, mas durante todas as etapas do 
desenvolvimento. Por fim, eu presumo que as gêmulas em seu estado 

dormente apresentam uma afinidade mútua entre si, levando a sua agregação 

nas sementes ou órgãos sexuais. Portanto, estritamente falando, não é o 
sistema reprodutivo, nem as sementes, que são responsáveis pela geração de 

novos organismos, mas sim as células do corpo propriamente ditas. Essas 

premissas constituem a hipótese provisória que eu nomeei Pangênese 

(DARWIN, 1868, p. 374)41. 

                                                
40  Na verdade Darwin reformulou a hipótese da pangênese que foi proposta na Antiguidade por Hipócrates (460-

370 a.C) e revisitada por Pierre-Louis de Maupertuis (1698 – 1759). 
41  It is almost universally admitted that cells, or the units of the body, propagate themselves by self-division or 

proliferation, retaining the same nature, and ultimately becoming converted into the various tissues and 

substances of the body. But besides this means of increase I assume that cells, before their conversion into 
completely passive or "formed material," throw off minute granules or atoms, which circulate freely throughout 

the system, and when supplied with proper nutriment multiply by self-division, subsequently becoming 

developed into cells like those from which they were derived. These granules for the sake of distinctness may be 

called cell-gemmules, or, as the cellular theory is not fully established, simply gemmules. They are supposed to 

be transmitted from the parents to the offspring, and are generally developed in the generation which 

immediately succeeds, but are often transmitted in a dormant state during many generations and are then 

developed. Their development is supposed to depend on their union with other partially developed cells or 

gemmules which precede them in the regular course of growth. Why I use the term union, will be seen when we 

discuss the direct action of pollen on the tissues of the mother-plant. Gemmules are supposed to be thrown off by 

every cell or unit, not only during the adult state, but during all the stages of development. Lastly, I assume that 
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Nas correspondências de Darwin para Müller, encontramos três excertos que falam 

sobre a hipótese. Em 03 de junho de 1868, Darwin escreve: 

 

Ainda espero que você pense bem sobre a Pangênese. Tenho certeza de que 

nossos pensamentos são um tanto parecidos, e acho um grande alívio ter 
alguma visão definida, embora hipotética, quando reflito sobre as 

maravilhosas transformações dos animais - o recrescimento das partes - a 

posição monstruosa dos órgãos - e especialmente a ação direta do pólen na 

forma materna. Muitas vezes me parece quase certo que os personagens dos 
pais são “fotografados” na criança, somente por meio de átomos materiais 

derivados de cada célula em ambos os pais e desenvolvidos na criança (Carta 

n. 6224)42. 

 

O segundo excerto é de correspondência de 14 de março de 1869, em que Darwin 

escreve sobre plantas do gênero Oxalis que para ele concordavam com a hipótese de 

pangênese. E, em correspondência de 12 de maio de 1870, Darwin agradece a pesquisa que 

encomendara a Müller sobre plantas que sugeriam uma transição das formas. Mais adiante ele 

escreve: 

 

O senhor se lembrará de ter me dado, em uma carta anterior, um relato de 

uma crença popular muito curiosa a respeito da descendência subsequente de 
jumentos que nasceram de mulas; e agora tenho outro caso, quase 

exatamente como o da égua de Lorde Morton, na qual se diz que a forma dos 

cascos na progênie subsequente é afetada. (Pangênese será verdade algum 

dia!) (Carta n. 7184).43 

 

Darwin admitiu em sua hipótese da pangênese que as gêmulas eram transmitidas 

através de herança. Dessa forma, a transferência de gêmulas de pais para filhos explicava a 

semelhança entre eles. Porém, na época também existiam outras teorias acerca da herança, 

                                                                                                                                                   
the gemmules in their dormant state have a mutual affinity for each other, leading to their aggregation either into 

buds or into the sexual elements. Hence, speaking strictly, it is not the reproductive elements, nor the buds, 

which generate new organisms, but the cells themselves throughout the body. These assumptions constitute the 

provisional hypothesis which I have called Pangenesis. 
42  I have yet hopes that you will think well of Pangenesis.  I feel sure that our minds are somewhat alike, & I 

find it a great relief to have some definite, though hypothetical, view when I reflect on the wonderful 

transformations: of animals—the regrowth of parts,—the monstrous position of organs,—& especially the direct 

action of pollen on the mother-form &c. It often appears to me almost certain that the characters of the parents 

are “photographed” on the child, only by means of material atoms derived from each cell in both parents & 

developed in the child. 
43  You will remember having given me in a former letter an account of a very curious popular belief in regard to 

the subsequent progeny of asses, which have borne mules; & now I have another case almost exactly like that of 

Lord Morton’s mare, in which it is said the shape of the hoofs in the subsequent progeny are affected. 

(Pangenesis will turn out true some day!) 
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como a perigênese de Haeckel44, a germe-plasma de Weismann45 e as estirpes de Galton46, as 

duas últimas tratando a herança como particulada e não fluida como Darwin e Haeckel. 

É importante ressaltar que os trabalhos de Gregor Mendel (1822-1884) acerca da 

hereditariedade particulada, ainda que contemporâneos às principais obras de Darwin, Müller 

e outros evolucionistas, não eram utilizados à época como referencial para estudos de 

herdabilidade; eles foram valorizados na história natural apenas no início do século XX47, 

constituindo-se os fundamentos da genética nascente. Porém, nem mesmo Mendel em seus 

estudos de cruzamentos experimentais possuía a certeza de como essas características eram 

transmitidas; seu conhecimento era de que os elementos celulares (mais tarde chamados de 

fatores e depois genes) encontrados nas células reprodutivas dos progenitores não se 

misturavam (MARTINS & BRITO, 2006, p. 248-249). 

Qual a opinião de Müller sobre o assunto? Na análise das correspondências, a 

perspectiva de Müller quanto à herança não fica explícita; ele não teria emitido nenhum 

parecer acerca da pangênese. De forma implícita, porém, observamos que os cruzamentos 

realizados com plantas buscavam comprovar a hipótese da mistura das características nos 

descendentes. Ao analisarmos seu conjunto de artigos em Möller (1915), encontramos 

referência ao pensamento mülleriano em consonância ao de Darwin em seus estudos de 

polinização em trepadeiras do gênero Abutilon48 e em estudos de outros autores, específicos 

sobre a hereditariedade49. 

Em seus estudos de polinização com Abutilon (MÜLLER, 1871; 1872), Müller 

realizou cruzamentos experimentais com indivíduos puros e híbridos, de parentesco próximo 

e distante, buscando verificar nos descendentes a quantidade de frutos e sementes, bem como 

se seriam férteis ou estéreis. Müller não conseguiu chegar a um modelo exato sobre o que 

ocorria com os descendentes; visto ter observado que tanto em indivíduos híbridos quanto em 

indivíduos puros ocorriam descendências estéreis e que, quanto maior o grau de parentesco 

                                                
44  A perigênese sugeria que o núcleo da célula era a região que armazenava as questões de herança. Dentro do 

núcleo existiriam partículas (plastídulos) em movimento vibratório que, influenciado pelas condições externas, 

eram transmitidas por meio fluido aos descendentes. 
45  Para Weismann, os seres vivos possuíam substâncias internas (germe-plasma) exclusivamente no 
espermatozoide e no óvulo que eram transmitidas aos descendentes. 
46  A teoria de estirpe de Galton propunha que a reunião de várias partículas (germes) formariam uma estirpe que 

conteria todas as informações necessárias para a formação de um novo corpo. 
47  Antes de 1900, os trabalhos de Mendel já eram citados em diversos artigos e livros sobre hibridação. O 

tratamento de seus estudos para a área da genética, de fato, aconteceram no início do século XX, mas afirmar 

que seus trabalhos foram ‘redescobertos’ apenas neste período é um equívoco, visto que eles continuavam em 

circulação, apenas com outro sentido do atribuído posteriormente. 
48  Bestäubungsversuche an Abutilon (1872) e Bestäubungsversuche an Abutilon-Arten (1871). 
49  Der Rückschlag bei Kreuzung weit abweichender Formen (1877/1878); Besprechung von “Brooks, The law 

of Hereditary” (1883).   
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entre as plantas cruzadas, maior eram os casos de infertilidade e pouco desenvolvimento de 

frutos e sementes, o que contrariava a hipótese da pangênese. 

Nos outros dois trabalhos, Müller revisa as teorias propostas por August Weismann e 

Haeckel quanto à hereditariedade, bem como realiza uma revisão do livro de Brooks50, 

ressaltando a distinção entre a teoria deste (herança particulada51) e a de Darwin (herança 

fluida). 

Podemos perceber no conjunto dos artigos, que Müller realizou uma revisão das 

principais ideias da época acerca da hereditariedade, porém buscou interpretar os seus 

resultados sob a ótica da pangênese de cunho darwiniano. Ele buscou realizar experimentos 

de cruzamentos com plantas analisando proximidades de parentesco, bem como a 

conservação ou não das principais características nas gerações seguintes, que seriam passadas 

através da mistura das gêmulas aos descendentes. Não há, na obra publicada de Müller ou em 

suas correspondências, nenhuma indicação da possibilidade de herança particulada, nos 

moldes mendelianos, ser capaz de explicar a manutenção de características e atributos 

orgânicos com o passar das gerações. 

 

4.2 The variation of animals and plants under domestication 

O livro The variation of animals and plants under domestication foi publicado em 

1868 por Darwin, em dois volumes. De forma geral, o livro trata sobre a domesticação de 

animais e plantas (seleção artificial) e sobre a hipótese da pangênese. 

Não foram encontradas referências a Müller no primeiro volume. No volume dois, a 

menção a Fritz Müller ocorre em três assuntos discutidos por Darwin: reprodução de 

orquídeas, desenvolvimento de crustáceos e número de sementes na orquídea do gênero 

Maxillaria. 

Quanto à reprodução de orquídeas, Darwin escreve acerca das pesquisas de 

fertilização que Müller realizara em Desterro (Santa Catarina) com o gênero Oncidium, 

realizando uma breve descrição das tentativas de Müller em fertilizar flores de Oncidium 

flexuosum com o seu próprio pólen (DARWIN, 1868, p. 134). Os estudos de Müller 

demonstraram que esta espécie de orquídea não é fertilizada com o próprio pólen e sim com o 

de outra planta da mesma espécie. Müller realizou um primeiro cruzamento-teste com 100 

plantas; após, realizou outro cruzamento em escala maior, descobrindo que outras quatro 

espécies endêmicas de Oncidium também eram igualmente estéreis com o próprio pólen, mas 

                                                
50  The Law of Heredity: A Study of the Cause of Variation and the Origin Of Living Organisms. (1883). 
51  Tanto a fêmea quanto o macho geravam partículas com funções distintas. 
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férteis com o pólen de outra planta e até mesmo com pólen de espécies diferentes e de outros 

gêneros. Darwin também ressalta que Müller estudou a espécie Oncidium crispum, em que era 

possível obter a auto-fertilização, porém as cápsulas produzidas dessa forma eram muito 

menores do que as produzidas por pólen de plantas diferentes. (DARWIN, 1868, p. 134). 

A observação de Müller acerca de o pólen ser prejudicial à própria planta também é 

comentada por Darwin, ressaltando que o pólen e o estigma da mesma planta atuavam como 

se fossem venenos uns para os outros (DARWIN, 1868, p. 135), conforme supracitado. Tanto 

Müller quanto Darwin entendiam este mecanismo – que é um caso peculiar, pois a maioria 

das plantas é fertilizada pelo seu próprio pólen – como uma vantagem seletiva, uma vez que a 

ação do pólen de um indivíduo distinto faria com que a descendência apresentasse maior 

variedade do que na autofecundação. Os registros destes comentários em Variation remetem-

se às correspondências de Müller enviadas a Darwin de 01 de dezembro de 1866, 01 de 

janeiro de 1867 e 02 de fevereiro de 1867, em que o alemão descreve os estudos realizados 

com fertilização de orquídeas em Desterro. 

Quanto ao desenvolvimento dos crustáceos, Darwin se utiliza dos estudos de Müller 

apresentados em Für Darwin (MÜLLER, 1864), acerca dos estágios larvais diferentes dos 

crustáceos52, porém com início e término da metamorfose praticamente da mesma forma 

(DARWIN, 1868, p. 368) a fim de reforçar sua hipótese de pangênese, em que cada estrutura 

possuiria uma função independente de modo que pudesse ser desenvolvida e reproduzida. Em 

Für Darwin, Müller descreveu a larva náuplio do camarão de gênero Penaeus, observando 

que essa larva, a primeira no ciclo de desenvolvimento e presente em praticamente todos os 

crustáceos inferiores, deveria ser o estágio de desenvolvimento ancestral dos crustáceos 

superiores. Por essa razão, deveria ter sido suprimida pela seleção natural em outras espécies 

de camarão, as quais não apresentavam este estágio. Darwin se utiliza deste exemplo para 

argumentar que, mesmo com as divergências encontradas durante a metamorfose, há muitas 

estruturas que se conservam, de forma que “este fato ilustra bem quão independente cada 

estrutura deve ser daquilo que a precede e segue no decorrer do desenvolvimento” 

(DARWIN, 1868, p. 368)53. 

Por fim, a última referência a Müller em Variation refere-se ao número de sementes 

encontrado em uma cápsula da orquídea Maxillaria, na qual Müller estimou haver 1.756.440 

sementes. Este dado foi enviado a Darwin em correspondência de 03 de setembro de 1866 

                                                
52  Darwin citou os estudos de Müller com lagostim, lagosta, camarão Penaeus e caranguejo Palaemon sp. 
53  This fact well illustrates how independent each structure must be from that which precedes and follows it in 

the course of development. 
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(Carta n. 5226) e aparece em nota de rodapé no livro em que Darwin se utiliza de diversos 

casos de animais e plantas que apresentam número considerável de ovos e sementes a fim de 

reforçar a hipótese da pangênese, tendo em vista que “não há uma boa razão para rejeitar 

nossa presente hipótese por conta da existência presumida de células-gêmulas milhares de 

vezes mais numerosas” (DARWIN, 1868, p. 379). 

 

4.3 Fertilization of orchids 

O livro On the various contrivances by which British and foreign orchids are 

fertilised by insects foi publicado em 1862 por Darwin e contém diversas investigações que 

remetem às suas primeiras observações de fertilização em 1839. 

Na edição de 1862 não encontramos nenhuma referência a Müller, pelo fato de 

ambos ainda não terem iniciado a troca de correspondências. Porém, na segunda edição 

(1877), cujo título é The various contrivances by which orchids are fertilised by insects, o 

nome de Müller é anunciado logo no primeiro parágrafo do prefácio, conforme excerto: 

 
A primeira edição deste trabalho foi publicada no início do ano de 1862 e há 

algum tempo está esgotada. Durante os dois ou três anos que se seguiram, 
recebi, através da gentileza de vários correspondentes em diferentes partes 

do mundo, um grande número de cartas, especialmente de Fritz Müller no 

sul do Brasil, comunicando-me muitos fatos novos e curiosos, e chamando 
minha atenção para alguns erros54 (DARWIN, 1877, p. V). 

 

A primeira referência no texto é acerca da incapacidade de espécies de plantas se 

autofecundarem (DARWIN, 1877, p. V), conforme também relatado em Variation. Darwin 

também se utiliza de uma informação de Müller acerca de uma espécie de Epidendrum que 

contém três anteras produtoras de pólen, o que é uma anomalia para o gênero, visto que este é 

pouco fertilizado por insetos e que, por meio das anteras laterais, as flores são regularmente 

autofertilizadas. De acordo com ele,  

 
Fritz Müller atribui boas razões para sua crença de que a aparência das duas 

anteras adicionais neste Epidendrum é um caso de reversão para a condição 

primitiva de todo o grupo. (DARWIN, 1877, p. 364). 

 

 

Müller é citado em um exemplo sobre o encurtamento de um pedicelo, parte pela 

                                                
54  The first edition of this work was published early in the year 1862, and has been for some time out of print. 

During the two or three years after its appearance I received, through the kindness of various correspondents in 

different parts of the world, a large number of letters, especially from Fritz Müller in South Brazil, 

communicating to me many new and curious facts, and calling my attention to some errors. 
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elasticidade e parte por movimento higrométrico55. Darwin reproduz em seu livro uma 

ilustração de uma espécie de Ornithocephalus desenhada por Müller (Figura 34), em que ele 

apresenta três diferentes situações: em A, com o pedicelo relativamente longo; em B, o 

pedicelo enrolado quando liberado de forma repentina e em C, o retorno da posição inicial 

quando colocado em meio aquoso. 

 

 

Figura 34: Ilustração de Müller enviada a Darwin e incorporada na edição de 1877. Imagem retirada de: 

DARWIN, 1877, p. 160. 

 

Darwin discute a existência de nectários encontrados na extremidade inferior de 

plantas, principalmente os que foram enviados a ele por Bateman, coletados em Madagascar, 

que possuíam cerca de 12 cm de profundidade. A teoria de Darwin é que existiriam insetos 

com probóscides grandes o suficiente para atingir estes nectários, opinião que fez com que ele 

fosse ridicularizado por entomólogos (DARWIN, 1877, p. 163). Müller, porém, enviou a ele 

uma mariposa coletada no Brasil com uma probóscide de 22 cm, que, quando não projetada, 

permanecia enrolada em uma espiral de cerca de 20 voltas (figura 35). Com este exemplo, ele 

                                                
55 Mudanças na umidade do ar. 
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consegue demonstrar que é possível existir a polinização em espécies com nectários situados 

tão distantes da base floral56. 

 

Figura 35: Ilustração de Müller para a disposição da probóscide da mariposa esfinge. Retirado de 

ZILLIG, 1997, p. 209. 

 

Por fim, as pesquisas de Müller ainda são citadas por Darwin em casos de espécies 

com atraso no desenvolvimento dos óvulos como forma de assegurar a fertilização, garantindo 

a inserção no estigma do tubo polínico (DARWIN, 1877, p. 173); no número considerável de 

sementes no gênero Maxillaria, também descrito em Variation (DARWIN, 1877, p. 278); na 

extraordinária riqueza de orquídeas encontradas no Brasil, com a narrativa de Müller que 

encontrara treze gêneros de orquídeas em uma única árvore de cedro – Cedrela sp. 

(DARWIN, 1877, p. 279); e no efeito de pólen como veneno para alguns gêneros em que não 

era possível realizar a autofertilização (DARWIN, 1877, p. 289). 

 

4.4 On the Origin 

As edições de Origin analisadas na presente tese foram: 4ª edição (1866), 5º (1869) e 

6ª (1876). A escolha deve-se ao fato da 4ª edição ser posterior ao contato de Darwin e Müller 

e a 6ª ser a última revisada por Darwin. 

                                                
56  A mariposa coletada por Müller foi enviada em correspondência de 27 de novembro de 1877. 
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Na 4ª edição, encontramos referências a Müller em seis tópicos, a saber: dimorfismo em 

crustáceos; crustáceos que respiram ar; embriologia com relação à classificação; metamorfose dos 

crustáceos; organismos de água doce sem metamorfose; metamorfose dos insetos.  

No capítulo dois, que trata sobre as variações existentes na natureza, Darwin se 

utiliza do exemplo de Müller dos dois tipos de machos de crustáceos do gênero Tanais, 

ilustrados em Für Darwin e já comentados no presente trabalho (DARWIN, 1866, p, 50). 

No capítulo quatro, que trata das dificuldades da sua teoria evolutiva, Darwin se 

utiliza do exemplo de Müller também encontrado em Für Darwin acerca dos diferentes tipos 

de respiração existentes nos crustáceos; o naturalista alemão aponta que, apesar da variação 

existente no sistema respiratório, espécies diferentes, porém relacionadas, compartilhavam 

outras estruturas, como órgãos sensoriais, coração, estômago e sistema circulatório 

(DARWIN, 1866, p. 217). Müller argumentou que a semelhança entre as estruturas deveria 

ser explicada pela herança de um progenitor comum e que as diferenças nos tipos de 

respiração teriam sido aprimoradas através da seleção natural; em cada grupo animal 

analisado, as estruturas variavam em pontos importantes, como a posição dos orifícios e 

forma de abertura. Para Darwin, a explicação de Müller concordava com sua teoria da 

ancestralidade comum. Seria muito mais parcimonioso considerar que linhagens orgânicas 

distintas divergiram ao longo do tempo, a partir de um ancestral comum, através da seleção 

natural do que acreditar na hipótese de atos separados de criação para cada uma dessas 

famílias de crustáceos (DARWIN, 1866, p. 227-228). 

No capítulo 12, Darwin discute a embriologia e novamente se utiliza dos exemplos 

de Für Darwin para classificação a partir das observações do desenvolvimento embrionário 

(DARWIN, 1866, p. 494-495). A forma náuplio descoberta por Müller em camarões também é 

citada. Darwin concorda com a hipótese do naturalista alemão de que  

 

todos os crustáceos teriam surgido como náuplios, se não houvesse 

supressão do desenvolvimento - ou que eles foram desenvolvidos 

primordialmente sob essa forma57 (DARWIN, 1866, p. 523). 
 

Darwin também concorda com a supressão de estágios da metamorfose em animais 

que mudaram de habitat (como por exemplo, a mudança de viver em ambiente marinho para 

ambiente terrestre ou dulcícola), conforme Müller discutiu em Für Darwin. Darwin acredita 

que  

                                                
57  Müller assigns reasons for his belief that all these crustaceans would have appeared as nauplii, if there had 

been no suppression of development;—or that they were primordially developed under this form.  
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seria uma grande vantagem para os seus descendentes durante a sua 
modificação se eles perdessem suas metamorfoses; pois não é provável que 

lugares bem adaptados, tanto para os estágios larvais como para os maduros, 

sob tais hábitos de vida novos e muito modificados, possam ser encontrados 
desocupados ou mal ocupados por outros organismos58 (DARWIN, 1866, p. 

529). 

 

Por fim, Darwin se utiliza dos estudos de Müller59 acerca de que o ancestral comum 

entre todos os insetos provavelmente se assemelhava a um inseto adulto, e que a lagarta e os 

estágios de casulo ou pupa, foram subsequentemente adquiridos (DARWIN, 1866, p. 530). 

Na 5ª edição do Origin (1869), há apenas um acréscimo a Müller acerca da falta de 

competição de peixes lanceta (ou anfioxos, do gênero Branchiostoma) com outros peixes, 

pois Branchiostoma competia com poliquetos, como Müller informou a Darwin em 

correspondência já discutida neste trabalho (DARWIN, 1869, p. 146). Na 6ª edição do Origin 

(1876) há o acréscimo de duas observações de Müller: sobre plantas trepadeiras (DARWIN, 

1876, p. 197) e as dificuldades de autofertilização (DARWIN, 1876, p. 238), assuntos 

discutidos exaustivamente através das correspondências e em outros trabalhos de Darwin 

analisados neste presente capítulo. 

 

4.5 The descent of man 

No primeiro volume de The descent of man, publicado originalmente em 1871, 

encontramos a primeira referência a Müller quando Darwin discute a proporção desigual entre 

o número de espécimes machos e fêmeas encontrado em crustáceos no litoral catarinense. 

Darwin cita os estudos de Müller com os gêneros Tanais, Cypris e Gelasimus, em que, nos 

dois primeiros, o macho teria vida mais curta que a fêmea, por essa razão Müller teria 

encontrado escassez de machos; no último gênero, foi observada escassez de fêmeas 

(DARWIN, 1871, p. 315). 

O dimorfismo entre os machos de Tanais citado em Für Darwin comentado no 

capítulo anterior também é utilizado por Darwin a fim de reforçar o conceito de seleção 

sexual. Tanto para Darwin quanto para Müller essa diferença entre machos da mesma espécie 

poderia ser explicada pela luta para a posse das fêmeas: 

 

                                                
58  it would be a great advantage to its descendants during their modification if they were to lose their 

metamorphoses; for it is not probable that places well adapted for both the larval and mature stages, under such 

new and greatly changed habits of life, could be found unoccupied or ill-occupied by other organisms. 
59  Os dados descritos por Darwin só aparecem na 2ª edição de Für Darwin em inglês Facts and arguments 

lançada em 1869. Provavelmente, estes dados foram apresentados também em correspondência para Darwin.  
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Fritz Müller descreveu uma notável espécie dimórfica de Tanais, na qual o 
macho é representado por duas formas distintas, nunca se graduando. Em 

uma forma, o macho é dotado de fios cheirosos mais numerosos, e na outra 

forma, com pinças mais poderosas e mais alongadas, que servem para 
segurar a fêmea. Fritz Müller sugere que essas diferenças entre as duas 

formas masculinas da mesma espécie devem ter se originado em certos 

indivíduos tendo variado o número de olfativos, enquanto outros indivíduos 

variavam na forma e tamanho de suas quelas; de modo que os primeiros, 
aqueles que eram mais capazes de encontrar a fêmea e, desta, aqueles que 

eram mais capazes de segurá-la quando encontrada, deixaram o maior 

número de progênie herdar suas respectivas vantagens. (DARWIN, 1871, p. 
328). 

 

Darwin ainda comenta a experiência de Müller ao juntar em um recipiente de vidro 

vários machos de Gelasimus, dotados de longas pinças e que acabaram se mutilando e 

matando uns aos outros (DARWIN, 1871, p. 333) (Figura 36). 
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Figura 36: Ilustração de Müller incorporada na edição de 1871 acerca das diferentes quelíceras entre 

as duas formas de machos de Orchestia darwini. 

 

Em outra referência a Müller no The descent of man, Darwin reforça o conceito de 

seleção sexual discutindo a variação de cores existentes entre machos e fêmeas de diferentes 

espécies de crustáceos. Müller observou que as fêmeas de Gelasimus exibem uma cor 

marrom-acinzentada enquanto que nos machos a parte posterior do cefalotórax é branca e a 
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anterior é verde, ambas sombreadas em marrom, sendo o macho capaz de mudar o tom e o 

brilho dessas cores. Para ambos os naturalistas, a estratégia era simples: como os machos são 

mais numerosos que as fêmeas, eles devem competir entre si a fim de serem escolhidos como 

parceiros por elas. (DARWIN, 1871, p. 336). 

Ainda no primeiro volume do Descent, Müller é citado no caso do besouro com cor 

luminosa, e na disputa de canto entre cigarras machos em que três rivalizavam suas canções, 

atraindo a fêmea aquele com melodia mais atraente. (DARWIN, 1871, p. 352). 

No segundo volume do Descent, Müller é citado quando Darwin discute a existência 

de manchas e listras em grandes mamíferos como oriundos da seleção sexual. Apesar de não 

estar seguro quanto a esta teoria, Darwin propõe que os animais aborígenes possuíam 

ornamentos na pelagem, os quais ao longo do tempo foram desaparecendo nos adultos e 

persistiram em algumas espécies apenas nos juvenis. Ele já havia pedido por correspondência 

que Müller o ajudasse com o assunto. 

Müller, no entanto, foi breve em sua teoria60, 

 

no que diz respeito a veados, porcos e antas, Fritz Müller sugeriu-me que 
esses animais pela remoção através da seleção natural de suas manchas ou 

listras, teriam sido menos facilmente vistos por seus inimigos; e exigiriam 

especialmente essa proteção, assim que os carnívoros aumentassem em 

tamanho e número durante os períodos terciários. (DARWIN, 1871B, 305). 

 

O pensamento de Müller estava em consonância ao de Darwin, de forma que as 

pesquisas compartilhadas nas correspondências não só serviram como troca de informações 

científicas, mas forneceram suporte às publicações posteriores de Darwin, o que pudemos 

observar neste capítulo. 

                                                
60  A correspondência de Müller sobre esse assunto é de 03 de agosto de 1868, Carta n. 6089A. 
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Nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução 

 Theodosius Dobzhansky 
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CAPÍTULO 5 - A TEORIA EVOLUTIVA À LUZ DAS CONTRIBUIÇÕES DE 

MÜLLER 

Nos capítulos anteriores, tratamos da influência de Müller nos trabalhos de Darwin, 

bem como analisamos como algumas das pesquisas do naturalista alemão foram importantes 

para corroborar hipóteses apresentadas em The origin of species (DARWIN, 1859) e outras 

obras darwinianas. 

Desde que o termo darwinismo foi cunhado por Thomas Huxley (em 1864), não tem 

havido consenso por parte da comunidade científica a respeito de todas as teorias propostas 

em Origin; cada autor trata apenas de aspectos do darwinismo que lhe convém e não do 

conjunto das premissas propostas por Darwin (MAYR, 2009). Este fato revela a complexidade 

e a heterogeneidade dos discursos e dos conhecimentos científicos em circulação. Fritz 

Müller, por sua vez, é considerado um dos poucos naturalistas contemporâneos a Darwin que 

aceitou todas as suas teorias (LOPES, 2009, p. 23; WEST, 2009). Mesmo o próprio Huxley, 

que cunhou o termo e que ficou conhecido como o “buldogue de Darwin” por sua defesa do 

darwinismo, não aderiu ao conceito de seleção natural; Alfred Russel Wallace, co-autor 

independente da teoria evolutiva da seleção natural, não admitia que os seres humanos 

deveriam ser colocados na mesma escala com os animais e não aceitava a seleção sexual; 

Ernst Haeckel, que introduziu as ideias de Darwin na Alemanha, tornou-se no final de 1890 

um neolamarckista (MAYR, 1982).  

Müller foi pioneiro em apresentar um estudo prático (Für Darwin) que corroborou 

diversas das hipóteses propostas em Origin, o que lhe rendeu o título de Doutor honoris causa 

pela Universidade de Bonn em 1868, e pela Universidade de Türingen em 1874. No presente 

capítulo, dividido em três tópicos discutidos por Darwin em sua teoria geral de evolução 

(mudança das espécies, seleção sexual e embriologia), buscamos elucidar as contribuições de 

Müller à época para essas três questões, bem como os desdobramentos atuais dos temas 

propostos. 

 

5.1 Como as espécies mudam? 

A primeira premissa defendida por Darwin em Origin refere-se a mudança das 

espécies no decorrer do tempo. Em suas próprias palavras,  

 

Ao considerar a Origem das Espécies, é bastante concebível que um 
naturalista, refletindo sobre as afinidades mútuas dos seres orgânicos, em 

suas relações embriológicas, sua distribuição geográfica, sucessão geológica 

e outros fatos semelhantes, possa chegar à conclusão de que as espécies 
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existentes não foram criadas independentemente, mas descenderam, como 

variedades, de outras espécies (DARWIN, 1859, 3)1. 

 

Dessa forma, em todo o seu livro, Darwin busca explicar como ocorreram essas 

variações que levaram à especiação (formação de novas espécies a partir de uma espécie 

ancestral pré-existente), baseando-se em diferentes mecanismos, sendo o mais importante a 

seleção natural, e apontando como as causas da variação o isolamento geográfico, a 

disponibilidade de recursos (alimentos) e as mudanças climáticas. Convém ressaltar que a 

seleção natural não era o mecanismo exclusivo para variação no pensamento darwiniano 

(DARWIN, 1859, p. 6)2. Ele também explicava as variações através da lei do uso e desuso 

(DARWIN, 1859, p. 43), em que o “uso de certas partes nos animais domésticos fortalece e 

amplia o tamanho delas, enquanto o desuso as diminui, e que tais modificações são herdadas” 

(DARWIN, 1859, p. 134).3 

A lei do uso e do desuso é geralmente atribuída a Lamarck; principalmente em livros 

didáticos que comparam sua teoria de evolução com a de Darwin, demonstrando o quanto seu 

pensamento era errôneo (ALMEIDA E FALCÃO, 2010). Porém, como bem discutido por 

Martins (1993, p. 44), Lamarck possuía uma ampla pesquisa que perpassava explicações 

desde o surgimento da vida até o aparecimento das faculdades superiores dos animais e do 

homem, não resumindo suas pesquisas apenas aos tópicos geralmente apresentados no Ensino 

Médio. Os próprios conceitos de ‘herança dos caracteres adquiridos’ e a ‘lei do uso e do 

desuso’, que faziam parte da teoria de evolução de Lamarck, não eram suas próprias ideias, 

mas sim ideias que circulavam desde a Antiguidade e que continuaram a ser aceitas 

posteriormente aos trabalhos de Lamarck (MARTINS & BRITO, 2006, p. 255), tendo sido 

inclusive incorporadas por Darwin e por Herbert Spencer, que admitia que a herança dos 

caracteres adquiridos era um mecanismo mais relevante que o da seleção natural (MARTINS 

& BRITO, 2006, p. 256). Darwin explicava muito das estruturas dos animais baseado nessa 

premissa equivocada, em que o uso contínuo reforçaria e levaria ao desenvolvimento de uma 

estrutura enquanto o seu desuso a atrofiaria.  

O  mecanismo mais importante proposto por Darwin para explicar as variações na 

                                                
1 In considering the Origin of Species, it is quite conceivable that a naturalist, reflecting on the mutual affinities 

of organic beings, on their embryological relations, their geographical distribution, geological succession, and 

other such facts, might come to the conclusion that each species had not been independently created, but had 

descended, like varieties, from other species. 
2  Furthermore, I am convinced that Natural Selection has been the main but not exclusive means of 

modification. 
3 ...  that use in our domestic animals strengthens and enlarges certain parts, and disuse diminishes them; and that 

such modifications are inherited. 
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natureza foi a seleção natural, considerado um conceito único ou a ‘grande ideia de Darwin’ 

(MAYR, 2006). Apesar de concordarmos com Mayr acerca da seleção natural ser uma ideia 

revolucionária, há de se considerar que o termo já havia sido empregado anteriormente para 

explicar variações existentes na natureza. Um exemplo é o do naturalista escocês Patrick 

Matthew, contemporâneo de Darwin, que tentou reclamar a si em 1860 o reconhecimento 

acerca do ‘descobrimento da  seleção natural’, sem sucesso (WELLS, 1973). Há de se 

ressaltar que o mecanismo também foi apresentado simultaneamente por Wallace; ainda que 

ele não tenha utilizado o mesmo termo que Darwin, descreveu o processo idêntico na 

apresentação simultânea de seu trabalho com o de Darwin em 1858. 

O fato é que Darwin construiu um longo argumento acerca da seleção natural4. A 

seleção natural pode ser compreendida como a “preservação de variações favoráveis e a 

rejeição de variações prejudiciais” (DARWIN, 1859, p. 81)5, totalmente vinculada à luta pela 

existência (DARWIN 1859, p. 60) e com o ambiente que seleciona os indivíduos que 

apresentam maiores condições de lidar com as adversidades e mudanças (DARWIN 1859, p. 

81-82). O processo tem um componente aleatório importante – o surgimento da variação – 

que não é determinado ou direcionado por forças sobrenaturais. A luta pela existência é 

essencial para que ocorra a seleção natural. Como nascem mais indivíduos do que o número 

dos que podem sobreviver, a competição entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies 

diferentes que convivem no mesmo habitat e ocupam o mesmo nicho é intrínseca ao processo. 

Para que ocorra seleção natural, é necessário que os organismos se reproduzam, que suas 

características sejam hereditárias e que exista variação de aptidão do organismo, isto é, o 

número médio de descendentes diretos deixados por um membro da população (RIDLEY, 

2006, p. 104). 

O conceito de seleção natural não foi aceito de imediato pela comunidade científica 

após o lançamento de Origin; já comentamos que o próprio Huxley não o aceitava. O geólogo 

Charles Lyell (1797-1875), amigo de Darwin e um dos influenciadores para a apresentação do 

trabalho em 1858 na Linnean Society6, também nunca admitiu a seleção natural como 

mecanismo evolutivo. De fato, o conceito só foi amplamente utilizado após a década de 1940, 

                                                
4 Na primeira edição de Origin, o termo seleção natural é utilizado 322 vezes. 
5  Darwin ainda considerou que existiam variações que eram neutras, ou seja, não traziam vantagens nem 

desvantagens. Nesse caso, essas variações poderiam ou não aparecer na descendência, mas não comprometeriam 

o processo.  
6 Após a leitura do trabalho de Wallace , por pressão e sugestão dos amigos Thomas Huxley (1825-1895), 

Charles Lyell (1797-1875) e Joseph Dalton Hooker (1817-1911). O trabalho de Darwin foi apresentado junto ao 

de Wallace em uma publicação simultânea na Sociedade Linneana de Londres, presidida por Thomas Bell, no 

dia 01 de julho de 1858.  O trabalho de Darwin foi lido pelo secretário da Sociedade, visto que Darwin não 

compareceu ao evento devido aos problemas de saúde em sua família. 
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no período denominado Síntese Moderna da Evolução (MAYR, 2006), que considerou a 

seleção natural como o principal mecanismo na evolução dos organismos e adotou a genética 

mendeliana para explicar a herança particulada, lacuna importante na obra de Darwin. A 

Síntese Moderna discute como os organismos se transformam na dimensão do tempo 

(evolução), bem como se adaptam, explicando as variações através das mutações e 

recombinações gênicas aleatórias. 

Recentemente, novas pesquisas têm demonstrado que a seleção natural não é o 

mecanismo principal de variação (sintetizado em SILVA & SANTOS, 2015). Outros fatores 

interferem na proporção genotípica, como a regulação gênica, a herança epigenética e a 

plasticidade fenotípica, o que levou diversos autores a adotar o termo Síntese estendida da 

evolução (WEST-EBERHARD, 2003) englobando estes processos que atuam em conjunto 

com a seleção natural. Ao propor a possibilidade de ocorrência de mudanças rápidas (do ponto 

de vista geológico) e de herança não particulada, a descrição desses novos mecanismos tem 

desafiado conceitos evolutivos clássicos – como o gradualismo e a inviabilidade da herança 

de caracteres adquiridos. Porém, o mecanismo de seleção natural ainda é conceitualmente 

forte e capaz de explicar grande parte da diversificação biológica encontrada no planeta. 

 

5.2 Fritz Müller e a teoria geral da evolução 

A mais importante obra de meados do século XIX a defender as teorias darwinistas 

foi o Für Darwin (MÜLLER, 1864), que foi muito bem recebido no meio científico alemão 

(WEST, 2003, p. 118-119) e também pelo próprio Darwin. Após ter contato com o livro, o 

naturalista britânico escreve a Müller elogiando-o pelo excelente trabalho realizado, e também 

se responsabilizando pela publicação e pelo custeio da edição inglesa, que ocorreu em 1869. 

Müller era praticamente o único em sua época que aceitava todas as teorias propostas 

em Origin; e como bom teórico que era, buscou testar a veracidade destas na prática como o 

meio mais seguro em dar um veredito acerca da obra (MÜLLER, 2009), conforme discutido 

em capítulo anterior desta tese. A ancestralidade comum, por exemplo, principal premissa 

desenvolvida por Darwin, foi analisada minuciosamente por Müller a fim de construir uma 

árvore genealógica para Crustacea, trabalho que corroborou, empiricamente, a teoria 

darwinista. A diversidade ocorrida a partir de espécies pré-existentes (multiplicação das 

espécies) também foi utilizada por Müller em diversos estudos de plantas e borboletas que 

demonstraram a adaptação dos organismos ao seu hábitat e a variação como o primeiro passo 

para a formação de novas espécies. 
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A lei do uso e do desuso utilizada por Darwin para explicar a herança também foi 

utilizada por Müller para explicar variações existentes na natureza, conforme excerto:  

 

a separação em duas partes do órgão odorífero, parecendo ser reservada às 

asas posteriores a produção, e às anteriores a emissão ou exalação do cheiro 
que deve seduzir as fêmeas amorosas. Quanto à mácula opaca das asas 

anteriores, parece ser um órgão odorífero rudimentário, ficando por ora 

indeciso, se se acha em via de progresso ou de regresso, se mais tarde deve 
aperfeiçoar-se ou desaparecer (MÜLLER, 1878, p. 5). 

 

O excerto se refere aos órgãos odoríferos encontrados na espécie de lepidóptero 

Antirrhaea archaea. Com auxílio de microscópio, Müller observou que, após a escamação das 

asas das borboletas, as máculas sexuais não possuíam um padrão, variando de indivíduo para 

indivíduo, dentro do mesmo sexo. Assim como Darwin, Müller pressupôs que as mudanças de 

condições de vida poderiam causar estas variações sobre todo o organismo ou sobre algumas 

partes que estariam sujeitas a serem aperfeiçoadas nas gerações seguintes através do uso 

contínuo ou em desaparecer se não fossem utilizadas na geração presente. 

A seleção natural como principal mecanismo evolutivo para as variações foi utilizada 

por Müller para explicar a predileção de borboletas por determinada cor de floração em 

espécies versicolores (MÜLLER, 1877; SOUZA, 2016), nos diferentes tipos de metamorfose 

de crustáceos (MÜLLER, 1892c) e em sua explicação sobre o mimetismo, considerada uma 

de suas maiores contribuições.  

O mimetismo é utilizado na biologia para indicar um mecanismo genético que 

funciona intermediado pela seleção natural (RIDLEY, 2006). Müller ainda sugeriu em sua 

explicação do mimetismo que as adaptações evoluíam gradualmente e não de forma 

saltacionista como alguns críticos de Darwin sugeriam à época, demonstrando que uma 

pequena variação no padrão de cores nas asas das borboletas poderia reduzir a probabilidade 

de predação. Até a proposição do mimetismo mülleriano, o único tipo de mimetismo 

conhecido havia sido proposto por Henry Walter Bates (1825-1892) em 1862. Bates ficou 

onze anos no Brasil, parte destes acompanhado por Alfred Russel Wallace coletando material 

zoológico e botânico para o Museu de História Natural de Londres. Este mimetismo, 

denominado posteriormente de mimetismo batesiano, baseou-se em dados coletados pelo 

autor em suas viagens à Região Amazônica, no qual observou duas espécies de borboletas que 

possuíam padrões de coloração semelhantes, porém eram classificadas em gêneros e em 

famílias distintos, apresentando variação quanto ao grau de palatabilidade por predadores. De 

acordo com Bates, a espécie palatável poderia ganhar proteção contra os predadores por se 
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assemelhar a espécie intragável através da seleção natural (BATES, 1862). 

Heliconiidae possuía odor e gosto desagradável aos predadores (pássaros) que as 

evitavam, enquanto Pieridae não possuía estes atributos, mas também era evitada devido à 

semelhança de coloração entre as espécies. Bates nomeou Heliconiidae como modelo e 

Pieridae como mímico. Para ele, a semelhança entre ambas poderia ser explicada pelo 

mecanismo da seleção natural de Darwin: borboletas mais proximamente parecidas com o 

modelo (de gosto e odor desagradável) eram protegidas, enquanto aquelas que se 

diferenciavam do modelo eram gradativamente eliminadas. 

O mimetismo em borboletas foi assunto discutido entre Darwin e Müller por cartas 

desde 1870. Em 29 de março de 1870, Müller agradece o envio da tradução alemã do livro de 

Wallace acerca do Arquipélago Malaio e escreve que o fato que mais lhe chamara a atenção 

durante a leitura foi o dimorfismo e o mimetismo de borboletas. Tal fato o levara a buscar 

pesquisar as borboletas de Santa Catarina: 

 

Sendo assim, chamada minha atenção para nossas borboletas endêmicas, 

também me encontrei com vários casos de estreita semelhança de espécies 

pertencentes a gêneros distintos, que provavelmente devem ser atribuídos a 

mimetismo. Há, por exemplo, uma Pieris7 muito comum, e três ou quatro 
outras espécies raras, quando vistas de cima que imitam mais ou menos de 

perto as cores desta Pieris (Carta n. 7150)8. 

 

Temos registro de que Müller escrevera para Darwin uma carta detalhada em 03 de 

julho de 1870 sobre a questão do mimetismo e de suas pesquisas realizadas no tema, porém 

esta carta foi perdida no registro, sobrando apenas o comentário de Darwin sobre ela: 

 

Sua segunda carta de 03 de julho foi principalmente dedicada à imitação de 

lepidópteros: muitos de seus comentários parecem-me tão bons, que eu 
encaminhei sua carta ao Sr. Bates; mas ele está fora de Londres, tendo suas 

férias de verão, e eu ainda não ouvi falar dele. Sua observação sobre 

imitadores e imitação de seres de tamanhos tão diferentes, e a superfície 
inferior de asas não sendo alteradas em cores, me parecem os pontos mais 

curiosos (Carta n. 7310)9. 

 

                                                
7  Um gênero de borboleta. 
8 My attention having thus been called to our endemic butterflies, I have met also with several cases of close 

ressemblance of species belonging to distinct genera, which must probably be attributed to mimicry. There is, for 

instance a very common Pieris, and three or four other rather rare species, when seen from above, are more or 

less closely imitating the colours of this Pieris. 
9  Your second letter of July 3d was chiefly devoted to mimickry in Lepidoptera: many of your remarks seem to 

me so good, that I have forwarded your letter to Mr. Bates; but he is out of London, having his summer holiday, 

& I have not yet heard from him. Your remark about imitators & imitated being of such different sizes, & the 

lower surface of wings not being altered in colour strike me as the most curious points. 
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Müller também discutiu o assunto com seu irmão Hermann em duas cartas, datas de 

05 de maio e 14 de junho de 1870 (MÖLLER 1915, 2, p. 175-9). Nestas, ele sugere que o 

mimetismo é o resultado da seleção sexual, pois as espécies imitadas tendem a ser muito 

coloridas, de modo que a coloração é mais atraente do que protetora.  

Há também um registro em carta de 14 de junho de 1871 (Carta n. 7820) na qual 

Müller escreve sobre espécies mimetizadas por três ou mais espécies inseridas em duas ou 

três famílias distintas, o que se tornava improvável que imitadores e modelos fossem 

semelhantes antes que o mimetismo pudesse evoluir. Nesta carta, ele também envia a Darwin 

o desenho das asas de diversas borboletas. As observações de Müller foram compartilhadas 

por Darwin com Wallace em 01 de agosto de 1871. 

O mimetismo proposto por Müller difere do proposto por Bates principalmente porque 

não há um modelo ou um imitador; a mesma espécie pode ser considerada tanto um quanto outro.  

Para Müller, duas ou mais espécies desagradáveis aos predadores podem desenvolver uma 

aparência semelhante, compartilhando os custos da mortalidade até que sejam efetivamente 

evitadas. Sua pesquisa sobre mimetismo foi originalmente publicada na revista Kosmos (1879) 

sob o título de: Ituna und Thyridia. Ein merkwürdiges Beispiel von Mimicry bei Schmetterlingen 

(Ituna e Thyridia. Um exemplo notável de mimetismo em borboletas) (figura 37) e comunicada 

pelo Dr. Raphael Meldola (1849-1915)10 no mesmo ano na Sociedade Entomológica de 

Londres11. Müller observou que tanto borboletas do gênero Ituna quanto Thyridia são 

impalatáveis a predadores, pois compartilham o mesmo padrão de coloração de advertência, 

reforçando a proteção de ambas contra predadores, conforme excerto a seguir: 

 

Estes dois gêneros sempre foram considerados, e ainda são reconhecidos 

como gênero aliados. Sua semelhança, no entanto, não é devido à 

consanguinidade, mas sim por meio da imitação notável; na medida em que 

estes insetos têm não só colecionadores casuais enganados, mas também, 
após uma cuidadosa comparação, observadores qualificados. A semelhança 

destes gêneros é o mais digno de nota, uma vez que ocorre entre insetos, 

ambos pertencentes ao grupo de borboletas, que são protegidas por um 
desgosto em plenitude. A explicação que se aplica é um notável caso de 

mimetismo12”. (MÜLLER 1879, p. XX). 

                                                
10 Raphael Meldola (1849-1915) foi entomologista e químico britânico, sendo professor de química orgânica na 

Universidade de Londres entre 1912 e 1915. Estudou química na Royal College of Chemistry, em Londres. Foi 

membro de várias sociedades científicas como a Royal Astronomical Society, Institute of Chemistry; Chemical 

Society (Londres e Berlim); Pharmaceutical Society; The Geologists Association; The Royal Anthropological 

Institute; Entomological Society de Londres. Também foi o responsável por divulgar muitos dos trabalhos de 

Müller na Sociedade Entomológica de Londres, traduzindo do alemão para o inglês diversos dos seus artigos. 

(FONTES, 2007). 
11 A tradução do artigo de Müller para o inglês, realizada pelo Dr. Meldola, pode ser consultada em: 

http://www.ucl.ac.uk/taxome/lit/muller_1879.pdf. Acesso 25 jun. 2014. 

12 These two genera appear, therefore, to have been always regarded, and are still recognised, as closely alliedi. 

http://www.ucl.ac.uk/taxome/lit/muller_1879.pdf
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Figura 37: Comparação das asas de lepidópteros estudados por Müller.  

 

Este mimetismo também foi observado por Müller em dois outros gêneros de 

borboletas, Eueides (Nymphalidae, Heliconiini) e Acraea, (atual Actinote) (Nymphalidae, 

Acraeinae), também publicado em 1879. A observação destes dois gêneros foi comunicada no 

dia 05 de fevereiro de 1879 na Sociedade Entomológica de Londres também pelo Dr. Raphael 

Meldola e posteriormente publicada nos Anais da Reunião do ano corrente, sob o título de On 

a remarkable case of mimicry of Eueides pavana with Acraea thalia (Um caso notável de 

mimetismo entre Eueides pavana e Acraea thalia) (MÜLLER, 1879). 

Müller também se utilizou de uma proposição matemática para sustentar uma 

hipótese evolutiva através de interações populacionais previsíveis e possíveis de serem 

experimentalmente testadas (FONTES & HAGEN, 2008; WEST, 2009; MALLET, 2013), 

demonstrando a vantagem para a espécie mais rara de possuir tal mimetismo,  

                                                                                                                                                   
Their resemblance, however, is not due to consanguinity, but has been acquired through imitation, and is 

remarkable, inasmuch as the insects have not only deceived casual collectors, but even skilled observers, after 

careful comparison. The resemblance of the genera named is the more worthy of notice since it occurs between 

insects both belonging to the group of butterflies which are protected by distaste fulness. The explanation which 

applies in ordinary cases of mimicry. 
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Sendo a1 e a2 os números de indivíduos de duas espécies de borboletas não comestíveis 
numa determinada área durante um verão, e sendo n o número de borboletas de uma 

espécie bem diferente, que é consumida durante o verão até a sua não comestibilidade 

ser bem amplamente conhecida. Se as duas espécies fossem bem diferentes, cada espécie 

perderia n indivíduos. Se ao contrário elas forem indistinguivelmente semelhantes, a 

primeira perderia a1n/a1 + a2 e a segunda a2n/a1+a2. Esse ganho absoluto devido à 

semelhança seria para a primeira espécie n-- a1n/a1+a2 = a2n/a1+a2; e assim também para 

a segunda, a1n/a1 + a2. Esse ganho absoluto, comparado com a frequência da espécie, dá 

para a primeira espécie g1= a2n/a1 (a1+a2), e para a segunda, g2= a1n/a2 (a1+a2), do que 

resulta, g1:g2 = a22:a12
”. (MÜLLER, 1878 apud FONTES & HAGEN, 2008, p. 42). 

 

Podemos perceber com esta proposição que o mimetismo mülleriano oferece 

vantagens às espécies de borboletas que possuem o mesmo padrão de coloração de 

advertência, pois a predação é dividida entre as diversas espécies, com vantagem 

matematicamente demonstrada para a população menos numerosa, que sofrerá menor perda 

de indivíduos. Atualmente sabe-se que o mimetismo mülleriano é frequentemente associado à 

semelhança entre duas ou mais espécies, com diferentes graus de palatabilidade, formando os 

chamados anéis miméticos ou müllerianos.  De acordo com Mallet & Gilbert (1995), Müller 

demonstrou em sua teoria que as espécies impalatáveis de um par mimético arbitrário com 

densidade relativa possuem grande benefício, visto que permite o potencial de mimetismo 

coevolutivo, em que ambas as espécies se aproximam de um padrão intermediário, criando-se 

dessa forma uma relação mutualística entre as elas.  

Existem algumas teorias acerca de como ocorreu a evolução do mimetismo 

mülleriano. Para Nicholson (1927) ocorrera um salto evolutivo entre espécies que se 

aproximaram do modelo; Sheppard et al. (1985)  sugerem  que o modelo ocorre em duas 

etapas, em que  

 

(i) uma grande mutação converte o padrão das espécies menos protegidas em 

uma semelhança aproximada da melhor protegida (convergência 
unidirecional);  

(ii) após a propagação desse mutante, as espécies, que agora se assemelham 

bastante a ponto de serem confundidas umas com as outras por predadores, 
passam por uma convergência mútua, usando qualquer variação genética 

maior ou menor disponível para elas. (SHEPPARD et al., 1985) 

 

Na revisão sobre o mimetismo mülleriano, Sherratt (2008) descreve diversos 

experimentos realizados a fim de observar se o predador possui algum grau de repulsa capaz 

de fazê-lo evitar a presa impalatável, conforme preconizado por Müller. Nesse sentido, 

Sherrat destaca o caso de lagartos que atacaram borboletas desagradáveis e aprenderam a 

evita-las posteriormente (BOYDEN, 1976 apud SHERRATT, 2008) e o estudo de Pinheiro 
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(2003 apud SHERRATT, 2008), que registrou a resposta de aves predadoras diante de uma 

variedade de borboletas palatáveis e impalatáveis, que aprenderam a evitar aquelas que lhes 

eram desagradáveis. 

Um dos grandes problemas apontados por Sherrat (2008) é que a maioria dos 

trabalhos existentes sobre o mimetismo mülleriano foca-se apenas em borboletas neotropicais, 

apesar de existir um vasto campo em que possa ser estudado, como por exemplo, entre plantas 

polinizadas por insetos e para compreender como os predadores aprendem a evitar as espécies 

impalatáveis, que podem variar qualitativamente entre comunidades simples e complexas, em 

condições naturais ou em ambientes controlados.  

O fato é que não há um consenso geral entre especialistas para uma definição exata 

do ponto em que se termina o mimetismo batesiano e inicia o mülleriano, parte pela falta de 

dados empíricos (TURNER, 1984; BEGON et al. 2007, p. 86). O que se sabe é que o 

mimetismo batesiano forma pequenos grupos miméticos com várias espécies e na inexistência 

deste tipo de mimetismo como na região Neotropical, surgem espécies similares com 

diferentes graus de palatabilidade (FRANKS & NOBLE, 2004). 

O mimetismo mülleriano amplia o mimetismo batesiano visto que a grande 

ocorrência de espécies impalatáveis com a mesma aparência em determino espaço faz com 

que estas tenham uma relação mutualística que melhora continuamente o aprendizado dos 

predadores.   

 

5.3 Seleção sexual 

Darwin tratou de forma breve em On the Origin o tema da seleção sexual (DARWIN, 

1859, p. 87-89). Para ele, a seleção sexual era caracterizada por uma luta entre os indivíduos de 

um sexo para assegurar a posse do sexo oposto, menos rigorosa do que a seleção natural. Por 

meio da presença de ornamentos, padrões de cores distintos ou estratégias de defesa que 

transmitiram à sua descendência, os machos competiriam entre si pela chance de reproduzir 

(DARWIN, 1859, p. 88-89). O excerto a seguir refere-se à primeira menção sobre a seleção 

sexual na obra publicada em 1859: 

Isso me leva a dizer algumas palavras sobre o que eu chamo de Seleção Sexual. 

Isso depende, não de uma luta pela existência, mas de uma luta entre os machos 
pela posse das fêmeas; o resultado não é a morte do competidor mal sucedido, 

mas poucos ou nenhum filho.  A seleção sexual é, portanto, menos rigorosa que 

a seleção natural. Geralmente, os machos mais vigorosos, aqueles que são mais 

adequados para os seus lugares na natureza, deixarão a maioria dos progenitores. 
Mas em muitos casos, a vitória dependerá não do vigor geral, mas de ter armas 

especiais, confinadas ao sexo masculino (DARWIN, 1859, p. 88). 
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Em The descent of man, publicado doze anos depois, Darwin melhora o conceito, 

distinguindo dois mecanismos pelo qual a seleção sexual poderia agir, seleção intra-sexual e 

inter-sexual. Na seleção intra-sexual, indivíduos do mesmo sexo (machos) lutariam 

ativamente para eliminar os rivais e assegurar a fêmea, passiva no processo; já na seleção 

inter-sexual os machos buscam atrair a preferência das fêmeas, que possuem um papel ativo 

na escolha do parceiro (DARWIN, 2002, p. 247-255).  

O conceito de seleção sexual é utilizado por Müller para explicar a presença dos 

órgãos odoríferos em diversas regiões do corpo dos lepidópteros e também para explicar o 

dimorfismo sexual presente em diferentes espécies. Em seus artigos acerca dos órgãos 

odoríferos, ele busca estabelecer a relação destes com uma possível função sexual para as 

espécies que o apresentam. Na época, muitos pesquisadores descreviam tais órgãos, porém 

não os correlacionavam a funções específicas; esse foi um trabalho realizado pioneiramente 

por Müller (COSTA-LIMA, 1950; BARTH, 1960). 

Segundo Barth (1960), os lepidópteros podem ter dois tipos de órgãos odoríferos: os 

simples (endócrinos) e os compostos (exócrinos). Os órgãos simples são aqueles nos quais as 

secreções das células glandulares atravessam diretamente a cutícula da área para depois 

evaporar sobre esta; já os órgãos compostos são aqueles em que as escamas odoríferas 

transmitem as secreções para as escamas, cerdas ou pelos de formação especial, dispostos em 

forma de tufo, feltro ou pincel que se enchem de secreções (BARTH, 1960, p. 11). Ainda de 

acordo com este autor, a localização destes órgãos odoríferos varia de espécie para espécie, 

podendo aparecer em áreas glandulares nas asas, na cabeça, na base das antenas, pernas ou no 

abdome (BARTH 1960, p 11-15). 

Quase um século antes, Müller tinha se utilizado do conceito de seleção sexual para 

explicar a presença dos órgãos odoríferos em diferentes regiões do corpo dos lepidópteros. 

Estes trabalhos foram publicados nos Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, entre 

1877 e 187813 (tabela 6): 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Para uma análise mais detalhada destes artigos, sugiro a consulta ao livro de SOUZA, 2017. 
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Tabela 6: Artigos publicados por Müller no periódico Archivos do Museu Nacional 

acerca dos órgãos odoríferos de lepidópteros. 

Volume Título Número de 

 páginas 

2 (1877) As maculas sexuais dos indivíduos masculinos das espécies 

Danais erippus e D. gilippus. 

4 (25-29 no 

original) 

2 (1877) Os órgãos odoríferos das espécies Epicalia acontius, Lin. e de 

Myscelia orsis, Dru 

4 (31-35 no 

original) 

2 (1877) Os órgãos odoríferos nas pernas de certos Lepidopteros 5 (37-42 no 

original)  

2 (1877) Os órgãos odoríferos nas pernas de certos Lepidopteros 

(suplemento). 

3 (43-46 no 

original)  

3 (1878) Os órgãos odoríferos da Antirrhaea archaea Hübner. 6 (1-7 no  

original) 

3 (1878) A prega costal das Hesperideas.  9 (41-50 no 

original) 

 

Sua primeira descoberta refere-se às máculas (ou manchas) sexuais14 encontradas nas 

asas de borboletas do gênero Danaus (MÜLLER, 1877b), em que busca estabelecer a relação 

destas com um possível atrativo sexual. Em seu artigo, Müller observou que apenas os 

machos de ambas as espécies estudadas (Danaus erippus e D. gilippus) possuíam as manchas 

nas asas posteriores (figura 38). Nesse sentido, ele sugere que as máculas apresentadas pelos 

machos deveriam possuir como função principal a liberação de feromônios específicos, 

utilizados como atrativo sexual para as fêmeas de cada espécie. 

 

 

                                                
14 Esta estrutura é denominada atualmente como mancha androconial e foi utilizada pela primeira vez sob o 

termo de sexual spot pelos entomologistas Doubleday & Westwood no livro Genera of diurnal lepidoptera 

(1846-1852) grandemente consultado pelos pesquisadores da época. 
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Figura 38: Prancha do artigo As maculas sexuais dos indivíduos masculinos das espécies Danais 

erippus e D. gilippus. Os números 1 a 6 referem-se ao macho de D. erippus e do 7 ao 12 a D. gilippus.  

As figuras 2 e 8 referem-se à mácula sexual (em aumento de 5X) das duas espécies. Imagem retirada de: 

MÜLLER, 1877b. 
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Interessante observar que estudos posteriores confirmam as observações de Müller: 

as manchas androconiais nas asas de borboletas são glândulas exócrinas com feromônio 

sexual masculino para atração de fêmeas (DEVRIES, 1987). Tais órgãos emitem sinais 

químicos para que ocorra a aceitação do macho pela fêmea, funcionando como uma espécie 

de sinalizador para a fêmea escolher um macho de qualidade e também para o 

reconhecimento da espécie (BOPPRÉ 1984, SCHULZ et al. 1993, apud BORGES, 2012). 

Müller (1877b p. 27) também descreve uma estrutura semelhante a um pincel de pelos à qual 

atribuiu função sexual, visto que os pinceis de pelos liberam feromônios que são ejetados na 

fêmea durante a cópula. 

Outro artigo que merece atenção, publicado neste mesmo ano (MÜLLER, 1877c), 

trata sobre os órgãos odoríferos das espécies Epicalia acontius Lin. e Myscelia orsis Dru., 

ambas com dimorfismo sexual muito evidente entre machos e fêmeas. Em Descent of man, 

Darwin se utiliza de estudos de Henry Bates realizados sobre a coloração de espécies do 

gênero Epicalia, para explicar o dimorfismo sexual existente nos lepidópteros (DARWIN, 

1871, p. 388). Para Darwin, a existência de dimorfismo só poderia ser explicada através de 

duas hipóteses: como proteção a predadores ou como um atrativo de seleção sexual.  A 

hipótese de proteção contra predadores é examinada e logo descartada, visto que o ventre 

destas borboletas possui cores neutras, o que já lhes permitiria fugir do perigo natural 

(DARWIN, 1871, p. 389). Resta a hipótese de que a variação das cores dentro da espécie 

deveria servir como atração do sexo oposto; Darwin se inclina a pressupor que as fêmeas se 

sentem atraídas pelos machos mais vistosos, caso contrário eles não teriam adornos sem 

finalidades. Müller (1877c) aplica ao dimorfismo encontrado nas duas espécies o conceito de 

seleção sexual de Darwin, considerando que os machos com cores mais vivas deveriam ter 

sido escolhidos para acasalamento durante muitas gerações, fazendo com que estas cores se 

tornassem mais vivas e fossem transmitidas, de acordo com a lei da hereditariedade.  

Ainda em 1877, Müller publicou Os órgãos odoríferos nas pernas de certos 

Lepidopteros (1877d), demonstrando que nas pernas também haviam órgãos odoríferos para 

os quais também lhes atribui função sexual (figura 39), visto que estes exalavam odor 

diferente em cada espécie (MÜLLER, 1877d, p. 39-41). 
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Figura 39: Prancha do artigo Os órgãos odoríferos nas pernas de certos Lepidopteros. O número 3 

refere-se à localização do pincel de pelos nas pernas do macho e o número 4 refere-se ao pincel de 

pelos eriçado.  Imagem retirada de MÜLLER, 1877d. 
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Já em 1878, no terceiro volume do periódico, Müller publica seus dois últimos 

artigos sobre o assunto. No primeiro (MÜLLER, 1878a), ele descreve as diferenças sexuais 

de tais órgãos presentes nos machos de Antirrhaea archaea e, em seu último artigo sobre 

borboletas (MÜLLER, 1878b), trata da prega costal observada em espécies da família 

Hesperiidae; para esta estrutura, ele também atribui função odorífera.  

Estes estudos de Müller foram importantes à época e posteriormente tornaram-se 

relevantes para a área devido à originalidade da pesquisa em correlacionar às estruturas 

função específica sexual. Os órgãos odoríferos são descritos na literatura atual para machos de 

diferentes espécies de lepidópteros. Exemplos aparecem em descrições morfológicas de 

espécies e localizados em diferentes partes do corpo, como nas escamas odoríferas (DIAS, 

CASAGRANDE & MIELKE, 2010); em formato de pincéis de pelos abdominais (HILLIER 

& VICKERS, 2004) ou nas dobras costais (CARNEIRO, MIELKE & CASAGRANDE, 

2013); sendo que sua função geralmente está correlacionada à liberação de feromônios para 

atração das fêmeas. Estudos específicos concentram-se na composição química destes 

feromônios, que variam de espécie para espécie.  

Müller comunicou para Darwin suas observações em lepidópteros desde 1871, bem 

como sua inclinação sobre a existência de seleção sexual no grupo. Darwin escreve a ele que 

comunicaria os fatos a Wallace, mas que acreditava que dificilmente este admitiria a 

possibilidade de seleção sexual em borboletas (Carta n. 7892). Como Darwin, Müller 

considerou a fêmea como o agente ativo na escolha do parceiro, não estudando a possibilidade 

de caracteres secundários no gênero feminino, como vêm sendo alvo de pesquisas 

contemporâneas. Contudo, as pesquisas de Müller sobre seleção sexual tornam-se importantes 

por permitirem o avanço na compreensão sobre a escolha das fêmeas através da sua percepção 

de padrões de manchas apresentadas nos machos, bem como pela presença de ornamentos e 

sinais químicos utilizados como ferramentas antes e durante a cópula.  

 

5.4 Embriologia e hereditariedade 

Para Darwin, a compreensão do desenvolvimento embrionário dos organismos era 

extremamente importante para o entendimento dos mecanismos de mudança nas espécies 

(DARWIN, 1859, p 426), sendo conhecida também na época de Origin a semelhança de 

embriões de animais extremamente diferentes (DARWIN, 1859, p 439) e partes de embriões 

iguais que originavam partes diferentes em organismos adultos (DARWIN, 1859, p 442). Em 

Origin, Darwin nos traz a opinião de Agassiz de que os 
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(...) animais antigos se assemelham até certo ponto aos embriões de animais 

recentes das mesmas classes; ou que a sucessão geológica de formas extintas 
é em algum grau paralela ao desenvolvimento embriológico de formas 

recentes15. (DARWIN, 1859, p. 338). 

 

Apesar de concordar que a teoria de Agassiz estava em consonância ao princípio da 

seleção natural, Darwin acreditava que esta ainda estava longe de ser corroborada; porém não 

descartava a possibilidade de haver uma recapitulação dos organismos, conforme excerto: 

 

Pode ser provado que é verdade naqueles casos em que o estado antigo, 

agora supostamente representado em muitos embriões, não foi obliterado, 

seja pelas sucessivas variações de um longo curso de modificação que 
sobrevenham em uma idade muito precoce, seja pelas variações que foram 

herdadas em um período anterior àquele em que apareceram pela primeira 

vez. Deve-se também ter em mente que a suposta lei da semelhança de 
formas antigas de vida aos estágios embrionários de formas recentes pode 

ser verdadeira, mas ainda assim, devido ao registro geológico não se 

estender o suficiente no tempo, pode permanecer por um longo período, ou 
para sempre incapaz de demonstração16 (DARWIN, 1859, p. 449-450). 

 

Quando Müller estudou os crustáceos em Für Darwin (MÜLLER, 1864), ele 

observou que o desenvolvimento poderia seguir dois caminhos: ser totalmente recapitulado 

pelos descendentes ou ocorrer uma recapitulação parcial e depois uma divergência. No 

capítulo XI de Für Darwin – Sobre o Progresso de evolução – Müller realiza algumas 

considerações importantes: 

 

As mudanças pelas quais os jovens se afastam dos seus genitores e cujo 

acúmulo gradativo causa o aparecimento de novas espécies, gêneros e 
famílias, podem ocorrer em um período precoce ou tardio da vida – no 

estádio jovem ou por ocasião da maturidade sexual.  

(...) 
Os descendentes então atingem uma nova meta, desviando-se mais cedo ou 

tarde do caminho para a forma dos pais, ou percorrendo inalterado essse 

caminho, para depois, em vez de parar, prosseguir. (MÜLLER, 2017, p. 133-
134). 

 

Müller aceita que o desenvolvimento pode ocorrer de duas maneiras, já que 

                                                
15 Agassiz insists that ancient animals resemble to a certain extent the embryos of recent animals of the same 

classes; or that the geological succession of extinct forms is in some degree parallel to the embryological 

development of recent forms. 
16  It can be proved true in those cases alone in which the ancient state, now supposed to be represented in many 

embryos, has not been obliterated, either by the successive variations in a long course of modification having 

supervened at a very early age, or by the variations having been inherited at an earlier period than that at which 

they first appeared. It should also be borne in mind, that the supposed law of resemblance of ancient forms of life 

to the embryonic stages of recent forms, may be true, but yet, owing to the geological record not extending far 

enough back in time, may remain for a long period, or for ever, incapable of demonstration. 
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(...) a história do desenvolvimento dos descendentes coincidirá com a de 

seus antepassados somente até o ponto em que os seus caminhos divergem – 

pois no que diz respeito à sua estrutura no estadio adulto, ela não nos 
ensinará nada. No segundo caso, todo o desenvolvimento dos antepassados 

também é percorrido pelos descendentes e, daí tanto quanto a origem de uma 

espécie se baseie no segundo modo de progresso, o desenvolvimento 

histórico da espécie é espelhado na sua história do desenvolvimento. Em um 
curto período de poucas semanas ou meses, as formas cambiantes de 

embriões e larvas farão passar diante de nós um quadro, mais ou menos 

completo e mais ou menos verdadeiro das transformações através das quais a 
espécie, no percurso de milênios incontáveis, percorreu até o seu estado atual 

(MÜLLER, 2017, p. 133-134). 

 

Para ilustrar seu pensamento, Müller descreve o desenvolvimento de anelídeos 

tubícolas, nos quais encontrou três pares de filamentos branquiais e sem opérculo (Figura 

40a) que pensou tratar-se inicialmente do gênero Protula, de políquetos marinhos. Dias 

depois, um dos filamentos branquiais deu origem a um opérculo claviforme (Figura 40b) 

assemelhando-se ao gênero Filograna, com a distinção de que este gênero possui dois 

opérculos. Novamente, o anelídeo ganhou um novo par de filamentos branquiais e o 

pendúculo opercular perdeu os filamentos laterais (fig. 40c) tornando-se semelhantes ao 

gênero Serpula (MÜLLER, 2017, p. 134). Müller supõe que os anelídeos primitivos 

 

foram uma Protula – que alguns dos seus descendentes, já desenvolvidos em 

uma perfeita Protula completa, depois se aperfeiçoaram pela formação de 

um operculo, que protegia os seus tubos contra inimigos intrusos -, que 
descendentes posteriores destes últimos finalmente perderam os filamentos 

laterais do pendúculo opercular, os quais eles haviam desenvolvidos como 

seus antepassados (MÜLLER, 2017, p. 135). 
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Figura 40: Filamentos branquiais de anelídeos tubícolas. Imagem retirada de MÜLLER, 2017, p. 134. 

 

É importante destacar também que Müller considerava a luta pela existência, 

ocasionada pela pressão ambiental, um fator que poderia diminuir fases no desenvolvimento, 

fazendo com que o animal tivesse um desenvolvimento abreviado e diferente dos pais, 

conforme excerto: 

 

O registro histórico, preservado na história do desenvolvimento, vai se 

mascarando à medida que o desenvolvimento se aproxima de um caminho 
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cada vez mais reto, do ovo ao animal adulto, e é frequentemente falseado por 

meio da luta pela existência que as larvas de vida livre têm de vencer 
(MÜLLER, 2017, p. 136). 

 

Ele termina o capítulo XI com um resumo de seu pensamento teórico a fim de aplicar 

aos crustáceos: 

 

A história primitiva de uma espécie será preservada tanto mais perfeitamente 

na sua história de desenvolvimento, quanto maior for a série de estados 

juvenis pelos quais ela passa de maneira uniforme, e será tanto mais fiel 
quanto menos o modo de vida dos jovens diferir do dos adultos, e quanto 

menos as particularidades das formas juvenis individuais possam ser 

concebidas como transferidas de fases mais tardias paras as mais jovens, ou 
como adquiridas independentemente (MÜLLER, 2017, p. 136). 

 

No capítulo XII (Progresso de evolução em Crustacea) de Für Darwin, Müller nos 

fornece exemplos práticos do que pôde observar quanto aos dois tipos de desenvolvimento 

(recapitulação completa e parcial). O camarão (Malacostraca), por exemplo, foi considerado 

por ele um tipo clássico de recapitulação completa; Müller, que acompanhou todo o 

desenvolvimento ontogenético de exemplares de camarões desde a fase náuplio até o 

indivíduo adulto, considera que este “dá o testemundo mais completo e mais fiel da sua 

história primitiva” (MÜLLER, 2017, p. 146). Por outro lado, os caranguejos da família 

Porcellanidae não poderiam ser explicados da mesma maneira. Para Müller, os longos 

processos espiniformes da carapaça do estado zoea dos caranguejos eram adquiridos pela 

própria luta pela existência da zoea, bem como a formação dos novos apêndices que 

ocorreriam em fases mais tardias do desenvolvimento (MÜLLER, 2017, p. 147). 

Com esses exemplos fica claro que o conceito de recapitulação, tal qual proposto por 

Haeckel – em que os indivíduos passam por estágios pré- definidos evolutivamente durante o 

desenvolvimento embrionário –, não era a única premissa defendida por Müller para explicar 

a embriologia. Os estudos embriológicos no século XIX tornaram-se uma ferramenta para a 

compreensão dos fenômenos evolutivos; porém, a reconstrução das relações evolutivas com 

ênfase no desenvolvimento embrionário muitas vezes não se incorporavam, levando o campo 

de estudo a ficar praticamente desvinculado da evolução até a década de 197017. Discussões 

sobre a relação entre evolução, embriologia e genética passaram para a ordem do dia com a 

descoberta de genes que direcionam o desenvolvimento do embrião, bem como controlam a 

velocidade destas alterações; dessa forma, as mutações ocorridas no gene podem excluir ou 

                                                
17  A reinserção da embriologia com a evolução só ocorreu novamente nas décadas de 1970 e 1980, com Stephen 

Jay Gould (1941-2002) e a publicação do livro Ontogeny and Phylogeny. 
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adicionar estágios no desenvolvimento, o que vai em direção oposta à teoria da recapitulação 

em que cada estágio deve ser inalterado. 

Atualmente a biologia evolutiva do desenvolvimento (do inglês Evolutionary Developmental 

Biology ou Evo-Devo) utiliza-se de técnicas moleculares para estudar a evolução dos genes e 

das suas expressões nas diferentes espécies (RIDLEY, 2006, p. 594). Em linhas gerais, a evo-

devo parte da premissa que a evolução pode ser entendida como bricolagem, visto que genes 

originalmente com uma determinada função podem ser cooptados durante a história evolutiva, 

assumindo outras funções e mesmo resultando na expressão de estruturas ou processos 

gênicos completamente distintos naqueles presentes no ancestral comum dos grupos 

(CARROLL, 2006). Os processos de desenvolvimento, tomados como variação 

intraespecífica, ainda passam pelo “filtro” da seleção natural; no entanto, não se descarta a 

existência de outros mecanismos – como a deriva gênica –, visto que há processos que não 

ocorrem de forma gradual, mas sim de maneira rápida, como a formação de novos órgãos por 

homeose18 (RIDLEY, 2006). A evo-devo consolida-se como um campo de pesquisa que 

procura explicar como nem todas as mudanças macroevolutivas podem ser compreendidas por 

processos microevolutivos graduais, avançando o conhecimento da evolução orgânica para 

além do gradualismo darwiniano assumido desde a publicação do Origin e aceito por Müller e 

por outros evolucionistas durante grande parte do século XX. 

                                                
18   Fenômeno caracterizado pelo aparecimento no adulto de certos órgãos em lugar daqueles que deveriam 

formar-se no desenvolvimento normal do ser.  
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Não me venham com conclusões!   

A única conclusão é morrer.    

Álvaro de Campos 
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fritz Müller (1822-1897), naturalista alemão, emigrou ao Brasil em 1852 com sua família, 

estabelecendo-se na colônia de Blumenau, onde permaneceu até sua morte em 1897. Müller 

publicou 264 artigos científicos e um livro, Für Darwin, em que buscou demonstrar através de 

pesquisas práticas as teorias propostas no On the Origin of Species, obra fundamental publicada 

por Charles Darwin em 1859 e principal texto do século XIX sobre a teoria evolutiva. 

O objetivo central da presente tese concentrou-se em analisar a influência dos 

estudos de Müller sobre os trabalhos de Darwin no desenvolvimento e argumentação 

científicos do pensamento hierárquico e evolutivo, no que concerne, principalmente, à 

biogeografia e sistemática conforme discutidas no século XIX. Também fez parte dos 

objetivos deste trabalho analisar o impacto ainda sentido da obra de Müller nos estudos 

evolutivos contemporâneos. 

Inicialmente, discutimos o papel da biogeografia e da sistemática anterior à Darwin e 

Müller, realizando uma análise de textos e relatos desde a Antiguidade, que buscavam 

explicar a origem, expansão e diversificação das biotas. O Antigo Testamento da Bíblia tem, 

em seu cerne, conceitos biogeográficos e sistemáticos. Deus teria criado todos os seres vivos 

em um único local (Jardim do Éden), um centro de origem, para povoar toda a superfície 

terrestre, os organismos teriam todos sido nomeados (i.e., classificados) e novamente se 

dispersado pelo planeta a partir do Monte Ararat (como apresentado no mito da Arca de Noé). 

Ainda no contexto bíblico, trouxemos também os relatos de Santo Agostinho organizados em 

seu livro De Civitate Dei, que concorda com o relato de criação do Antigo Testamento, 

acrescentando que a dispersão para locais remotos (como as ilhas oceânicas) teria contado 

com agentes naturais, como o homem, e sobrenaturais, como os anjos. Antes, na Idade Antiga, 

Aristóteles dividira a Terra em cinco zonas climáticas latitudinais, supondo que apenas as 

áreas temperadas (norte e sul) seriam habitáveis.  

A Scala Naturae, assumida desde Aristóteles, segundo a qual os seres vivos seriam 

ordenados em uma cadeia dos mais imperfeitos aos perfeitos, foi visão dominante até a Idade 

Moderna. Ela estava em consonância às ideias da criação divina, passando a figurar até o 

século XVIII na taxonomia clássica, que também possuía uma visão linear e estática. O 

trabalho de categorização biológica até o século XVIII baseava-se no levantamento de 

semelhanças e diferenças entre as espécies (ainda consideradas imutáveis). O início da ruptura 

nessa visão de sistemática teve seu início no período das explorações do Novo Mundo entre 

os séculos XVII e XVIII que levaram à Europa diversas espécies até então desconhecidas de 

plantas e animais.  
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Com o advento das Grandes Navegações e a “descoberta” do Novo Mundo, retomou-

se um conceito de Platão, que havia proposto um continente submerso (Atlântida) que 

anteriormente interconectava-se com o hemisfério Norte através de pontes, para se explicar a 

distribuição orgânica nas terras até então desconhecidas. Dessa forma, os renascentistas 

podiam explicar a locomoção dos seres vivos para o hemisfério Sul sem precisar abandonar a 

crença divina de criação. No século XVIII, principalmente com o trabalho dos naturalistas 

viajantes, iniciou-se a busca taxonômica para descrever os diferentes espécimes coletados. 

Dada a grande diversidade de organismos encontrados, o conceito de centro de origem e 

dispersão precisaria ser reformulado. 

Ainda no século XVIII, o primeiro sistemata moderno, Linné, buscou explicar a 

origem e expansão da vida através de padrões de diversidade. Criacionista, ele acreditava que 

as espécies de plantas e de animais estavam distribuídas em consonância aos diferentes tipos 

de climas e estações do ano. Para seu contemporâneo Conde de Buffon, seria impossível a 

migração de espécies a partir de um centro de origem (o Monte Ararat ou local equivalente); 

para alcançar diferentes regiões do planeta, elas deveriam passar por ambientes inóspitos que 

se tornariam barreiras à sobrevivência. Buffon notou que regiões da Terra praticamente iguais 

em clima e ambiente abrigam espécies totalmente diferentes, o que se tornou conhecido 

posteriormente como o primeiro princípio da biogeografia e a primeira “Lei” de Buffon, que 

se contrapunha à visão biogeográfica linneana. 

No final do século XVIII e início do século XIX, os três princípios básicos da 

biogeografia (origem, expansão e diversidade) já estavam bem estabelecidos; contudo ainda 

se aceitava a ideia de que o planeta era estático e que as espécies eram imutáveis, conceito 

que foi gradualmente mudado a partir dos trabalhos de geologia e paleontologia (que 

demonstraram que os climas na Terra e o nível do mar sofriam modificações) e com os 

trabalhos de Darwin. 

Philip Sclater, no século XIX, realizou uma grande contribuição à biogeografia com 

a publicação da sua obra sobre a distribuição das aves em que buscou refletir sobre a origem e 

o desenvolvimento em ambientes diferentes, baseando a distribuição a partir de similaridade e 

dissimilaridade entre as biotas. Para isso, dividiu a Terra em seis regiões distintas, 

relacionando três áreas para a resolução de problemas, tal qual proposto por Hennig para a 

sistemática um século depois.  

Darwin, na sua obra magna On the Origin of species, de 1859, considerou que as 

mudanças na fauna de região para região deviam-se essencialmente por herança e 

modificações ocorridas de maneira gradual, e causadas pela seleção natural através das 
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relações entre os organismos e da luta pela existência. Darwin também levantou a questão dos 

centros únicos de criação. Sua hipótese baseava-se em um único centro de origem para as 

espécies (dado que todos os organismos remeteriam a um único ancestral comum remoto), 

que teriam se dispersado acompanhando as mudanças geográficas e climáticas, fontes de 

descontinuidades na distribuição. O trabalho de Darwin possibilitou novos parâmetros para a 

classificação biológica: ele propõe uma evolução ramificada para todos os organismos a partir 

de um ancestral comum, que daria origem a linhagens diversificadas através de mudanças 

lentas e graduais causadas por diferentes mecanismos, sendo o mais importante a seleção 

natural. Darwin ainda propôs que a evolução não levaria ao progresso ou à perfeição, 

contrariando a Scala Naturae. Ele compreendeu o processo de diversidade de forma 

horizontal com origem espacial e não temporal, com o surgimento de novas espécies a partir 

da dispersão de populações para novos nichos ambientais.   

Fritz Müller foi um apoiador de primeira hora das ideias darwinianas. No entanto, 

apesar de a biogeografia ser um tema trabalhado por Darwin em diferentes obras, Müller não 

publicou nenhum artigo específico sobre os padrões e processos que envolvem a distribuição 

geográfica dos organismos. Através da análise de suas correspondências, fica perceptível sua 

cautela em discutir o assunto. No conjunto de sua obra, porém, encontramos indícios de que 

seu pensamento estava em consonância ao de Darwin e seu conceito de biogeografia. Ao 

descrever uma espécie de crustáceo, Elpidium bromeliarium, que habitava um gênero de 

bromélia, Müller sugeriu que a ocupação de novos habitats seria uma resposta à seleção 

natural. 

Müller também buscou estabelecer padrões e relações para os diversos grupos de 

animais que estudou, através de comparação e de classificação taxonômica. O conceito de 

ancestralidade comum de Darwin foi utilizado por ele em diferentes situações em Für 

Darwin, nas correspondências trocadas com Darwin e em artigos publicados nos Archivos do 

Museu Nacional do Rio de Janeiro. Müller propôs, por exemplo, que os tricópteros e 

lepidópteros teriam surgido a partir de um ancestral comum que teria dado origem a ambas as 

ordens, de acordo com o conceito de ancestralidade desenvolvido por Darwin.  

A ancestralidade comum defendida por Darwin em On the origin propõe uma 

evolução ramificada para todos os organismos, através da divergência dos caracteres. 

Em Für Darwin, Müller estabeleceu uma relação hierárquica entre espécies de 

crustáceos a partir da utilização de um cladograma simples, o primeiro a ser publicado antes 

do conceito proposto por Willi Hennig em meados do século XX.  

O trabalho de Müller difere totalmente do de outros sistematas de sua época, 
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principalmente pelo significado evolutivo atribuído à classificação e sua distribuição por todo 

o grupo de análise; tarefa realizada quase um século após Für Darwin.  

Müller realizou também uma distinção clara entre os caracteres primitivos e 

derivados, utilizando o que hoje chamamos de sinapomorfia, isto é, um caráter derivado 

compartilhado por duas ou mais espécies. Outro ponto interessante de convergência com 

práticas sistemáticas contemporâneas é a comparação que Müller apresenta entre três espécies 

de Crustacea, um three-item-statement no jargão filogenético atual (A estaria mais próximo de 

B em relação a C), raciocínio que havia sido utilizado anteriormente por Sclater e que o seria 

posteriormente por Hennig. Müller inovou ao comparar três grupos, postulando o parentesco 

de dois deles e comparando com o grupo externo, exatamente conforme proposto por Hennig 

após quase um século. Ele também demonstrou a dificuldade (ou mesmo a impossibilidade) 

de se reconstruir as relações de parentesco dos táxons de forma definitiva ao apresentar dois 

cladogramas igualmente mais parcimoniosos. 

Na embriologia, quando Müller estudou os crustáceos em Für Darwin (MÜLLER, 

1864), ele observou que o desenvolvimento poderia seguir dois caminhos: ser totalmente 

recapitulado pelos descendentes ou ocorrer uma recapitulação parcial e depois uma 

divergência, considerando a luta pela existência, ocasionada pela pressão ambiental, como o 

fator mais importante no desenvolvimento 

Ele também foi pioneiro em atribuir sentido evolutivo em suas pesquisas zoológicas, 

encontrando a larva náuplio como característica de que todos os crustáceos compartilhavam 

de um ancestral comum e encontrando diferenças nos estágios de desenvolvimento de formas 

intimamente relacionadas, que se diferiam completamente nos organismos adultos. Ainda que 

muito utilizada na segunda metade do século XIX, Müller não se utilizou da premissa 

haeckeliana de que a “ontogenia recapitula a filogenia”, pois acreditava que a recapitulação 

era válida apenas até certa medida, seguindo-se a divergência nas linhagens descendentes. Ele 

mesmo analisou posteriormente um caso distinto de caranguejo que emergia do ovo como 

pequeno adulto, não passando por qualquer estágio de metamorfose e também camarões que 

apresentavam metamorfose abreviada. Haeckel apropriou-se de vários dos conceitos de 

Müller para o estabelecimento da sua assim chamada “Lei Biogenética Fundamental”, que 

nada mais é que uma representação teórica articulada das ideias propostas por Müller 

anteriormente em Für Darwin.  

Podemos então levantar o seguinte questionamento: Porquê então a lei da 

recapitulação é atribuída a Haeckel? Não há uma resposta definitiva. Talvez pelo fato de 

Haeckel ter esboçado com mais precisão e mais técnica, como propôs Russel (1916), pela 
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criação dos termos envolvidos no processo (todo um novo vocabulário apareceu na esteira da 

discussão haeckeliana da lei biogenética) ou apenas pela maior divulgação de sua obra. É 

importante ressaltar que Müller não concedeu à lei da recapitulação uma condição universal 

como proposto por Haeckel (GOULD 2010, p. 99). Tanto que encontrou posteriormente 

formas larvais especializadas que não se tratavam de estágios ancestrais recapitulados, como a 

zoea dos caranguejos. 

A partir da análise das correspondências entre Darwin e Müller e dos livros de 

Darwin – On the Origin of species (1866, 1869, 1876), The variation of animals and plants 

under domestication (1868), The descent of Man (1871) e Fertilization of orchids (1877) – 

fica clara a influência do naturalista alemão nos trabalhos darwinianos. Müller auxiliou 

Darwin diretamente em 26 pesquisas através da troca de correspondências, em temas como a 

reprodução de orquídeas, a incapacidade de auto-fecundação em plantas, o atraso no 

desenvolvimento de óvulos, o dimorfismo em crustáceos e sua metamorfose, e a seleção 

sexual em invertebrados e vertebrados. Através da análise das correspondências, pudemos 

constatar que Darwin respeitava a opinião e a pesquisa de Müller, recorrendo a ele para 

dirimir dúvidas acerca de temas específicos ou para encomendar estudos com plantas ou 

animais não existentes na Inglaterra. Dessa forma, Müller proporcionou à teoria da evolução 

diversas evidências empíricas posteriormente compiladas e publicadas por Darwin em seus 

livros.  

Em três tópicos principais, discutidos por Darwin em sua teoria geral de evolução, a 

contribuição de Müller foi fundamental: mudança das espécies, seleção sexual e embriologia. 

Aqui, buscamos elucidar as contribuições de Müller à época, bem como os desdobramentos 

atuais dos temas propostos. Müller produziu a mais importante obra do século XIX em defesa 

das teorias darwinistas, seu livro Für Darwin (1864), que foi bem recebido no meio científico 

alemão e também pelo próprio Darwin, que se responsabilizou pela publicação e pelo custeio 

da edição inglesa da obra, em 1869. Müller era praticamente o único em sua época que 

aceitava todas as teorias propostas em Origin, de Darwin. Ele buscou testar a veracidade das 

hipóteses darwinianas como o meio mais seguro em dar seu veredito acerca da obra. 

A seleção natural como principal mecanismo evolutivo para as variações foi utilizada 

por Müller para explicar a predileção de borboletas por determinada cor de floração em 

espécies versicolores, nos diferentes tipos de metamorfose de crustáceos e em sua explicação 

sobre o mimetismo, considerada uma de suas maiores contribuições. O conceito de seleção 

sexual, que Darwin apenas tangencia no Origin, foi utilizado por Müller para explicar a 

presença dos órgãos odoríferos em diversas regiões do corpo dos lepidópteros e também para 
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explicar o dimorfismo sexual presente em diferentes espécies. Em seus artigos acerca dos 

órgãos odoríferos, ele busca estabelecer a relação destes com uma possível função sexual para 

as espécies que o apresentam. A ancestralidade comum, cerne conceitual da obra de Darwin, 

foi analisada minuciosamente por Müller a fim de construir uma árvore genealógica para os 

crustáceos. Estudos de plantas e borboletas feitos por Müller também incorporaram os 

conceitos de adaptação dos organismos ao seu hábitat e variação como o primeiro passo para 

a formação de novas espécies. 

Através da nossa análise, percebemos que o diálogo estabelecido entre Fritz Müller e 

Charles Darwin é um capítulo importante para a compreensão da história da biologia 

evolutiva como ciência. As obras de ambos os naturalistas têm inúmeros pontos de 

similaridade, especialmente no que concerne à própria ideia da seleção natural, a existência de 

níveis hierárquicos na classificação biológica e o papel da distribuição das espécies na 

evolução. Nesse sentido, Müller não se configura em apenas um personagem secundário na 

história da construção da teoria evolutiva na segunda metade do século XIX, mas sim em um 

pensador importante e original, cujo profundo trabalho empírico, tanto na zoologia quanto na 

botânica, fez dele figura central no estabelecimento e concretização do pensamento evolutivo, 

responsável por conectar todos os aspectos do mundo natural em um todo cientificamente 

compreensível. 
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