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RESUMO 

 

O problema acerca do lugar do homem na natureza constituiu uma 

espécie de fio condutor ao redor do qual diversos conceitos foram formulados e 

várias teorias foram debatidas no contexto da Inglaterra vitoriana. Esse tópico foi 

encapsulado no título de uma obra muito influente a partir da década 1860, Man’s 

Place in Nature (O lugar do homem na natureza), cujo o autor, Thomas Henry 

Huxley (1825-1895) ministrou palestras, debateu publicamente, escreveu 

ensaios e trocou cartas sobre o tema em questão. O objetivo do presente estudo 

foi explorar os aspectos contextuais e epistemológicos relacionados à referida 

obra de Huxley. Assim, foi feito um mapeamento das ideias sobre o lugar do ser 

humano na natureza na Inglaterra na primeira metade do século XIX até os anos 

1860, seguido de uma análise primariamente epistemológica da obra de Huxley. 

Tal estudo nos permitiu identificar uma sobreposição de ideias acerca do 

processo de classificação zoológica, ou de critérios de comparação, como as 

“marcas de animalidade”, necessários para a correta hierarquização dos seres. 

Verificou-se que o uso desses critérios levou Huxley a invocar os fatos 

produzidos pela anatomia comparada, bem como as ideias contemporâneas 

sobre as raças humanas, além das ideias mais tradicionais sobre a gradação 

das espécies e a “escala natural”, no intuito de formular uma lei geral que 

assegurasse a unidade da humanidade com o resto do mundo natural. Essa lei 

geral era necessária para comprovar a hipótese de que não havia uma antítese 

essencial entre os seres humanos e os demais animais e que as diferenças 

existentes entre eles não eram suficientes para justificar a suposta 

incomensurabilidade física, moral e mental entre ambos. 

 

Palavras-chave: T.H. Huxley; Inglaterra; Século XIX; Lugar do ser humano na 

natureza; Antropologia; Anatomia Comparada 

 

 

 



THE ESSENTIAL ANTITHESIS:  

T.H. HUXLEY AND HUMANITY'S PLACE IN NATURE  

 

ABSTRACT 

 

The problem relative to man’s place in nature operated as a common 

thread among several notions and theories formulated and debated in Victorian 

England. That was precisely the subject of Man’s Place in Nature, a book by 

Thomas Henry Huxley (1825-1895) that became highly influential from the 1860s 

onwards. In addition, Huxley gave countless lectures, participated in hot public 

debates, and wrote essays and letters on that subject. The aim of the present 

study was to analyze contextual and epistemological features relative to Huxley’s 

book. Following a mapping of the ideas on man’s place in nature held in England 

in the first half of the 19th century up to the 1860s, Man’s Place in Nature was 

subjected to epistemological analysis. Our results point to an overlapping of the 

ideas then formulated relative to zoological classification and appropriate criteria 

for comparison required for accurate grading of living beings, as e.g., the “marks 

of animality”. In this regard, Huxley prioritized the criteria provided by comparative 

anatomy and the current ideas on human races, as well as the traditional notions 

on the gradation of species and “scale of nature”, aiming at formulating a general 

law that would ensure the essential unity of humankind with the remainder of 

nature. Such general law was particularly necessary to demonstrate Huxley’s 

hypothesis stating that there is no essential antithesis between human beings 

and the other animals, and that the physical, moral and mental differences 

between them do not suffice to posit an insurmountable gap between humankind 

and nature.  

 

Keywords: T.H. Huxley; England; 19th century; Man’s place in nature; 

Anthropology; Comparative anatomy 
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“E eu aprendi, senhores. Ah, aprende-se o que é preciso que se aprenda; aprende-se 

quando se quer uma saída; aprende-se a qualquer custo. Fiscaliza-se a si mesmo com o 

chicote; à menor resistência flagela-se a própria carne. A natureza do macaco escapou de 

mim frenética, dando cambalhotas, de tal modo que com isso meu primeiro tutor quase se 

tornou ele próprio um símio, teve de renunciar às aulas e precisou ser internado num 

sanatório.” 

Franz Kafka, Um relatório para uma academia (1917), p.122 

 

 

“Is Nature poetry? – a music wrought 

By harmony of endless elements 

Moving in order round their common source! 

And is it true that standing next to man 

Are frightful monsters, huge and ugly apes, 

Ferocious, greedy, and unteachable 

Not even with the humour that redeems 

Their nearest neighbours from our rank dislike? 

 

John G. Cleland, Scala Naturae: And Other Poems (1887), p.111-2 
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Figura 1. Thomas Henry Huxley (1885)1

 

                                                           
1 O artista responsável pela pintura foi o genro de Thomas Huxley, John Collier (1850-1934). Ele 

pintou uma série de outros quadros da elite científica do final do século XIX, especialmente do 

círculo Darwin - Huxley. T.H. Huxley está com os cabelos grisalhos e barba feita, exceto as 

costeletas, veste casaco preto e colete, calça cinza, camisa branca e gravata borboleta preta. É 

retratado com a mão direita no bolso, um crânio na mão esquerda, olhar sóbrio, compenetrado 

e confiante. Sob o braço esquerdo, uma pilha com três livros levemente desordenados e não 

identificáveis, quanto ao título e ao autor, à primeira vista. As pinturas de Collier são 

habitualmente têm contornos realistas, sugerindo, neste caso, o controle de um homem de 

ciência sobre um dos maiores símbolos da fronteira entre a vida e morte, por um lado, e pelo 

outro, o conhecimento humano, simbolizado pelos livros sobre a mesa e sobre os quais Huxley 

se apoia inclinado, para segurar o crânio na mão. Imagem retirada da wikipaintings visual art 

encyclopedia.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1810, aportou em Londres Sarah Baartman (1789-1815), uma sul-

africana levada pelos britânicos, quatro anos antes da Cidade do Cabo ser 

anexada como colônia, para ser apresentada em alguns dos circuitos culturais 

londrinos, onde o público poderia, por alguns xelins, vê-la e tocá-la.2 Cinco anos 

depois, Baartman foi levada para ser exposta no Muséum d'Histoire Naturelle, 

em Paris, onde morreu em dezembro de 1815. O seu corpo foi dissecado pelo 

naturalista e zoologista George Cuvier (1769 – 1832).3  

Em 1851, o explorador franco-americano Paul du Chaillu (1831-1903) 

levou ao Hunterian Museum, de Londres, um gorila capturado na África 

equatorial. Parte da intenção de du Chaillu era encontrar uma “raça 

intermediária” ou alguma evidência que ligasse os nativos da colônia africana 

com os denominados macacos antropoides.4 Ao aportar em Londres, o gorila foi 

dissecado, medido e pesado pelo anatomista Richard Owen (1804 -1892) e, dez 

anos depois, exposto no British Museum.   

Numa tarde de sábado, no dia 30 de junho de 1860, acontecia no coração 

de Oxford na Inglaterra um dos debates mais polêmicos do século XIX, 

envolvendo a comunidade de homens de ciência, na sua maioria britânicos. 

Cerca de 1.700 pessoas, entre mulheres e homens, juntaram-se para assistir a 

reunião anual da British Association for the Advancement of Science (BAAS – 

                                                           
2 Não era incomum o pagamento para ver performances de estrangeiros na Londres do século 

XIX, vide Qureshi, Peoples on Parade, 20. 

3 Sujit Sivasundaram, Race, Empire, and Biology, 119.  

4 Peter Raby, Bright Paradise, 184.  
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Associação Britânica para o Avanço da Ciência).5 Um dos objetivos centrais da 

reunião, naquele ano, foi a discussão de On the Origin of Species (Sobre a 

origem das espécies), do britânico Charles Darwin (1809-1882), publicada sete 

meses antes.6  

Em 1863 foi fundada a Anthropological Society of London (ASL – 

Sociedade Antropológica de Londres) com o propósito fundamental de dedicar-

se aos estudos da chamada “Ciência do Homem”. Em 1843 havia sido fundada 

a Ethnological Sociey of London (ESL – Sociedade Etnológica de Londres), como 

resultado da ruptura com a Aborigines’ Protection Society (Sociedade de 

Proteção dos Aborígenes). Desde o seu início, os membros da ESL divergiram 

em torno da questão racial. James Hunt (1833-1869), secretário da ESL em 

1860, eventualmente deixaria a Sociedade para fundar uma outra, a ASL, que 

se reuniu pela primeira vez em janeiro de 1863. Assim, entre 1863 e 1870 havia 

duas organizações, ESL e ASL, que eventualmente seriam fundidas em 1871 

sob o nome Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (Instituto 

Antropológico da Grã Bretanha e Irlanda), sendo o adjetivo Royal (real) 

acrescentado em 1907, permanecendo assim até os dias atuais.7 

Quatro situações históricas aparentemente desconexas circunscrevem 

contextualmente a ideia central analisada no presente trabalho: o lugar da 

humanidade na natureza na Inglaterra vitoriana. Tal ideia foi encapsulada no 

título de um dos trabalhos mais influentes da metade do século XIX, Evidence 

as to Man’s Place in Nature (Evidência sobre o lugar do homem na natureza), 

                                                           
5 Jensen, “Return to the Wilberforce-Huxley Debate”, 162. 

6 Leonard Huxley, Life and Letters, 149. 

7 Stocking, “What’s in a Name?” 
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cujo o autor, Thomas Henry Huxley (1825-1895) (Figura 1), ministrou palestras, 

debateu publicamente, escreveu ensaios e trocou cartas, ao longo de toda a 

década de 1860, sobre o tema em questão. 

O presente trabalho está dividido em dois capítulos que buscam explorar 

os aspetos contextuais e epistemológicos relacionados à obra de Huxley 

mencionada antes. O primeiro traz um mapeamento das ideias sobre o lugar do 

ser humano na natureza em Londres na primeira metade do século XIX até os 

anos 1860. A intenção principal é compreender o problema em apreço, bem 

como os pontos de tensão em torno dele. Para tanto, é utilizada a obra de Wiliam 

Lawrence, Lectures on Physiology, Zoology and the Natural History of Man 

(Palestras sobre fisiologia, zoologia e a história natural do homem) (1822) como 

um marco no contexto britânico para o debate em torno dos critérios físicos, 

morais e mentais para a demarcação entre o humano e o animal. Toma-se, 

também, essa obra como ponto de partida para o entendimento das ideias de 

gradação entre “raças” e de “cadeia do ser”, ambas fundamentais para conferir 

sentido a tais demarcações.  

Além disso, o primeiro capítulo ainda visa evidenciar, com base no 

levantamento das discussões nas páginas do primeiro volume da revista 

Anthropological Review, a continuidade dos temas abordados por Lawrence na 

década de 1860. O levantamento das ideias e temas em torno do problema do 

lugar do ser humano na natureza é circunscrito ao contexto de uma Inglaterra 

imperial e instável, em decorrência dos debates em torno da escravidão africana. 

O segundo capítulo visa elucidar o papel de T.H. Huxley no debate acerca 

do lugar do ser humano na natureza. Assim, a partir da rede de conceitos e de 

problemas e do contexto histórico delineados no primeiro capítulo, é realizada 
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uma análise primariamente epistemológica da obra de Huxley Man's Place in 

Nature. 
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CAPÍTULO 1 

 

A INGLATERRA VITORIANA E O PROBLEMA DO LUGAR DO SER 

HUMANO NA NATUREZA 

 

“O número e o tipo de fenômenos intelectuais em diferentes animais 

corresponde, de maneira aproximada, ao grau de desenvolvimento do 

cérebro. A mente do Negro e do Hotentote [...] é inferior à do Europeu; e 

sua organização é menos perfeita. O crânio largo e testa larga do 

orangotango o coloca acima dos seus irmãos macacos; mas o 

desenvolvimento do seu hemisfério cerebral e suas manifestações mentais 

estão igualmente abaixo daquelas dos Negros. A gradação da organização 

e da mente passa através do macaco, do cachorro, do elefante, do cavalo, 

para outros quadrúpedes; e assim para os pássaros, repteis, peixes e 

assim por diante, até a o mínimo elo na cadeia animal.”8  

 

 

1.1 ESTABELECENDO OS TERMOS DO PROBLEMA 

 

Uma possível via para a compreensão de como o problema sobre o lugar 

do ser humano na natureza9 era representado na Inglaterra, na primeira metade 

do século XIX, é fornecida pela obra Lectures on Physiology, Zoology and the 

                                                           
8 Lawrence, Lectures on Physiology, 94. Todas as traduções foram realizadas por Raphael B. S. 

Uchôa, exceto quando o tradutor é explicitamente mencionado.  

9 Doravante referido como LHN.  
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Natural History of Man (Palestras sobre fisiologia, zoologia e a história natural do 

homem), de Wiliam Lawrence (1783 – 1867), publicada em 1822. O motivo é que 

esse trabalho pode ser considerado como um marco no debate em torno dos 

critérios físicos, morais e mentais para a demarcação entre o humano e o animal 

no contexto britânico. Assim, por exemplo, Huxley observaria: 

 

“Dentre os muitos problemas que foram submetidos a minha 

consideração, a posição do lugar da espécie humana na classificação 

zoológica foi um dos mais sérios. De fato, naquela época, era um 

tópico ardente, no sentido de que aqueles que tocavam nele, quase 

certamente acabavam queimando gravemente os seus dedos. Não 

passou muito tempo desde que o meu querido amigo, Sir William 

Lawrence, um dos homens mais capazes que jamais conheci, foi 

submetido ao ostracismo, por causa do seu livro ‘Sobre o Homem’, 

que agora pode ser lido numa escola dominical sem surpreender 

ninguém.”10 

 

Lawrence era professor de anatomia comparada no Royal College of 

Surgeons of London (Real Colégio de Cirurgiões de Londres) e entre os anos 

1817-18, ministrou uma série de palestras que o levaram a ocupar um lugar 

central no cenário dos debates contemporâneos sobre o LHN. Essas palestras 

foram publicadas em 1822 com o título mencionado previamente. 

Na seção do livro intitulada On the Natural History of Man (Sobre a história 

natural do homem), o autor reconhece que escrever uma história “da nossa 

espécie” demandaria familiaridade com praticamente “todo o conjunto do 

conhecimento humano”. Esse esforço, segundo ele, era demasiadamente 

                                                           
10 Huxley, Man’s Place in Nature, vii. 
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extenso para ser executado apropriadamente por um indivíduo só e por isso, foi 

dividido em diversos ramos:  

 

“O anatomista e fisiologista desdobram a construção e os 

usos do mecanismo corporal, o cirurgião e médico descrevem suas 

doenças; enquanto que o metafísico e o moralista se ocupam 

daquelas funções que constituem a mente e de todos os sentimentos 

morais. O homem em sociedade, o seu progresso e os vários países 

e eras do mundo, sua multiplicação e extensão, são província do 

historiador e do economista político.”11 

 

Sendo assim, Lawrence circunscreve sua abordagem ao ser humano 

enquanto objeto da zoologia, o que implicava em duas tarefas: “enumerar e 

considerar as distinções entre ele e os animais e [...] então descrever as 

principais diferenças entre as várias raças da humanidade”12. 

Chama a atenção que Lawrence comece mencionando “distinções” e 

“diferenças” como pressupostos sem maior necessidade de discussão. No 

entanto, na época considerava-se a busca por esses marcadores, fossem de 

natureza física, mental ou moral, como essenciais para o entendimento do 

problema do LHN. De fato, como veremos adiante, muitos dos debates da 

década de 1860 giraram em torno da possível teorização desses marcadores e 

da incorporação dos seus resultados a diversos campos de estudo, como a 

antropologia e a anatomia comparada. Em particular, uma questão essencial no 

estudo de tais diferenças era se elas constituíam ou não aspectos determinantes 

para demarcar o ser humano do restante dos animais. Como aponta Lawrence: 

                                                           
11 Lawrence, 103. 

12 Ibid. 
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“Seria ele [o homem] uma espécie ampla e claramente distinta 

de todas as outras; ou está ele especificamente aliado ao 

orangotango e outros animais? Quais são as suas distinções 

corpóreas, quais as suas distinções mentais? Seria ele diferente em 

tipo, ou apenas superior em grau a todos os animais superiores? Há 

apenas uma espécie de homem, ou há várias diferentes? Quais 

particularidades da forma externa e da estrutura interna caracterizam 

as várias raças? Qual relação é observada entre as diferentes 

estruturas e aquelas dos sentimentos morais, poderes mentais, 

capacidade de civilização e progresso real nas artes, ciências, 

literatura e governo?”13  

 

Essas perguntas compõem, aparentemente, um programa de 

investigação que interconecta algumas das ideias, hipóteses e evidências que 

alimentaram o debate sobre o LHN na Inglaterra do século XIX. Mais adiante 

tentamos traçar parte deste complexo processo. Mas, observamos de antemão, 

que a busca por diferenças e semelhanças baseadas no método comparativo 

seguia uma espécie de padrão metodológico, a fim de possibilitar posteriores 

inferências acerca do lugar da humanidade e de outros animais na natureza.14  

Em sua obra, Lawrence se contrapõe a algumas das ideias correntes na 

época sobre a relação do ser humano com outros animais. A primeira delas, 

defendida por dois influentes pensadores europeus da segunda metade do 

século XVIII, J.J. Rousseau (1712-1778) e J. Burnett, Lorde Monboddo (1714-

1799),15 afirmava que os seres humanos e o orangotango se originavam de uma 

                                                           
13 Ibid., 103-4. 

14 Sobre o método comparativo e a anatomia comparada, vide Stocking, Victorian Anthropology. 

15 Lawrence, 106. 
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mesma espécie, o que, segundo Lawrence, representava “a maior ignorância 

dos tempos modernos”16. O motivo, de acordo com ele, era que as conclusões 

inferidas acerca da relação do homem com o orangotango estavam mais 

baseadas em noções preconcebidas “aplicadas aos dados trazidos por 

viajantes”, do que no estudo da anatomia comparada: 

 

“As afirmações completamente infundadas de Monboddo e 

Rousseau só mostram que ambos eram igualmente ignorantes da 

estrutura e funções dos homens e macacos, não familiarizados com 

a zoologia e a fisiologia e, portanto, inteiramente destituídos dos 

princípios de julgamento das capacidades naturais e do destino dos 

animais, bem como das leis segundo as quais certas mudanças de 

caráter, certos desvios do estoque inicial, podem ocorrer.”17 

 

Outra conceito criticado por Lawrence é a classificação zoológica de Carl 

von Linné (1707-1778), que: “(...) coloca o homem na ordem primatas da classe 

MAMÍFEROS; e assim, atribui a ele colegas tais como macacos, lêmures e 

morcegos; destes, os últimos, pelo menos, devem estar bastante surpresos por 

se achar em tal situação e em tal companhia”18.  

 

No caso de Linné, a crítica de Lawrence deriva de que: 

 

"As características peculiares do homem me parecem tão 

fortes, que não o considero, apenas, uma espécie distinta, mas 

também o coloco em uma ordem separada. Seus atributos físicos e 

                                                           
16 Ibid. 

17 Ibid., 107. 

18 Ibid., 110. 
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morais o colocam numa distância muito maior em relação a todas as 

ordens de mamíferos do que a distância existente entre estes, 

respectivamente. A descrição zoológica de suas principais 

características são:  

- ORDEM, bimanum (duas mãos); gênero Homo, espécie única, com 

diversas variedades enumeradas mais afrente. 

- Características; estatura ereta; duas mãos; dentes próximos e de 

comprimento similar, os incisivos inferiores perpendiculares. Queixo 

proeminente, racional, dotado de fala; inerme, indefeso.”19 

 

Além das suas críticas às considerações de Rousseau, Lorde Monboddo 

e Linné acerca da posição que o ser humano deveria ocupar na natureza e na 

classificação zoológica, Lawrence utiliza-se de um princípio de classificação que 

remonta pelo menos a Aristóteles,20 a saber, a denominada cadeia do ser e a 

sua lógica de ordenamento da natureza. De acordo com Lawrence, a ideia da 

“cadeia dos seres” ou de “gradação regular” permite perceber a “grande 

sabedoria do Criador e a grande beleza da criação, no sentido de que a natureza 

não dá saltos, mas tem conectado os vários objetos dos três reinos juntos, como 

os degraus de uma escada, ou os elos de uma corrente”21 (Figura 2). Partindo 

deste princípio, ele entendia que o reino animal era organizado em uma série 

sucessiva, de acordo com as formas externas “que carregavam uma marca 

peculiar de sabedoria e beleza na criação, sem mudanças abruptas, sem 

                                                           
19 Ibid., 114. 

20 Vide Granger, “Scala naturae”; Bynum, “Great Chain of Being”; Marks, “Great Chain of Being”.  

21Lawrence, 107. 
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quebras no arranjo, mas com uma gradual e gentil transição de elo para elo 

através da cadeia inteira”22. 

 

Figura 2. Ilustração da cadeia do ser .23

 

Os escritos de Lawrence sugerem uma ligação entre a ideia de cadeia do 

ser e a noção de gradação entre os membros da cadeia, incluindo aí também a 

gradação entre diferentes povos em ordem de complexidade e de acordo com 

determinados marcadores físicos e morais. De acordo com Lawrence, a ideia da 

cadeia “representa o homem apenas como um tipo mais perfeito de macaco e 

condena os pobres Africanos à situação degradante de elo de ligação entre as 

raças superiores da humanidade e o orangotango”24. Como exemplo dessa 

                                                           
22 Ibid., 43. 

23 Imagem presente na introdução ao volume IV, parte 2, de Œuvres d'histoire naturelle et de 

philosophie (1779-83), publicado por Charles Bonnet (1720-1793). Para um estudo da cadeia do 

ser na obra de Bonnet, vide Anderson, “Charles Bonnet's Taxonomy”.  

24 Lawrence, 107. 
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abordagem, Lawrence menciona o trabalho do médico inglês Charles White 

(1728-1813), Account of the regular Gradation in Man (1799) (Explicação sobre 

a gradação regular no homem), 

 

“[…] onde ele afirma claramente que ‘o orangotango tem a 

personalidade, as maneiras e as ações do homem’ (p. 35) e o Negro 

'parece se aproximar mais da criação bruta do que da espécie 

humana’ (p. 42.) Se por gradação regular, nada mais se entende que 

a variedade de organização e a sua simplificação progressiva, 

partindo do homem e seguindo através de todo o reino animal, a 

verdade é incontestável [...] No caso contrário, [isto é] se ele for 

concebido dessa forma para afirmar a identidade de espécie entre nós 

e os macacos, [ess]a posição é bastante insustentável.”25 

 

Dessa forma, Lawrence mantém a posição de que os seres humanos, a 

despeito da gradação física e moral perceptível entre europeus e povos 

africanos, não devem ser classificados na mesma espécie que os outros 

primatas. Em suas palavras: 

 

 “Não hesito em afirmar que a noção de uma identidade 

específica entre o Africano e o orangotango é tão falsa, 

filosoficamente, quanto chocantes e detestáveis são as 

consequências morais e políticas às que ela levaria. A espécie 

humana tem inúmeras marcas distintivas, da onde, em toda 

circunstância de declínio ou civilização e em toda a variedade de 

países e raças, ela é separada por um intervalo amplo e claramente 

definido em relação a todos os outros animais, mesmo daquelas 

                                                           
25 Ibid., 108. 
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espécies que, a partir de sua semelhança geral conosco, foram 

chamadas de antropomorfas.”26  

 

1.2 O IMPÉRIO BRITÂNICO E AS GRADAÇÕES RACIAIS 

 

O estudo das teorizações acerca da diversidade humana e sua relação 

com o restante da natureza, principalmente através da sua suposta relação com 

os macacos, não pode prescindir de um questionamento sobre a origem dos 

dados utilizados para tal estudo. Em outras palavras, a partir de quais dados os 

homens de ciência interessados em tais teorizações formulavam suas hipóteses 

e publicavam seus estudos?  

Um recurso ao texto e contexto aqui em análise pode nos auxiliar nessa 

questão. Por um lado, é possível inferir da obra de Lawrence, só para citar um 

exemplo, que a ideia de classificação racial era tomada de trabalhos de 

reconhecida relevância científica na primeira metade do século XIX, como os 

produzidos por Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840), Petrus Camper 

(1722 -1789) e Samuel George Morton (1799-1851).27 Por outro lado, é preciso 

circunscrever tais teorizações ao contexto imperial britânico. 

                                                           
26 Ibid., 108-9. 

27 Sobre a influência de Blumenbach tratamos mais adiante. O holandês Camper desenvolveu 

estudos que procuravam correlacionar o ângulo facial de raças humanas entre si e os demais 

animais (particularmente o orangotango) com temas políticos. Camper defendia, por exemplo, 

que as diferenças observadas nos ângulos faciais das diferentes raças não justificavam a ideia 

de inferioridade de seres humanos. vide, Meijer, Race and Aesthetics. Já o norte-americano 

Samuel Morton exerceu considerável influência sobre Thomas Huxley a partir de seus trabalhos 

de medição craniométrica em diferentes povos, vide, Huxley, Man’s Place in Nature. 
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De fato, no século XIX, a Inglaterra detinha o maior império em extensão 

territorial do planeta.28 A ânsia de garantir matérias primas que pudessem suprir 

as necessidades de sua já pulsante indústria, levou os britânicos a estabelecer 

disputas por territórios com outras nações da Europa e à divisão da África em 

regiões de influência. Assim, além da Índia e da Austrália, algumas regiões do 

continente africano também permaneceram sob a jurisdição britânica, 

fornecendo não apenas matéria prima para a indústria, mas também dados para 

os estudos dos homens de ciência e para os políticos interessados em expor a 

superioridade britânica por meio de pequenas demonstrações públicas e 

grandes exibições.29 Foi da rota africana que, por exemplo, procederam os 

primeiros grandes macacos que foram dissecados no Hunterian Museum em 

Londres na primeira metade do século XIX,30 e foi também de lá, mais 

particularmente, da colônia de Cidade do Cabo, que foi levada, em 1810, Sara 

Baartman. 

De acordo com o estudioso Richard Evans, uma das características mais 

óbvias – ridículas e irritantes para a mentalidade do século XXI, segundo ele – 

dos vitorianos, era o senso de superioridade inata dos britânicos em relação aos 

habitantes de outros países.31 É, assim, razoável inferir que esse ethos deve 

também ter informado a mentalidade dos homens de ciência. Além disso, os 

viajantes europeus dos séculos XVIII e XIX acreditavam que viajar no espaço 

                                                           
28 Evans, Victorians: Empire and Race, 7. Vide também Bayly, Imperial Meridian; Said, Cultura e 

Imperialismo; Qureshi, Peoples on Parade; e Hobsbawm, Era dos Impérios. 

29 Stocking, 9; Qureshi, 1. 

30 Raby, Bright Paradise, 184.  

31 Evans, 1. 
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também significava viajar no tempo e, assim, o “outro” encontrado era visto como 

versões anteriores dos próprios europeus.32   

O debate colocado por Lawrence permite um primeiro contato com um 

tipo de raciocínio que se mostraria habitual em trabalhos posteriores acerca do 

LHN. Isto é, fazia-se recurso à comparação anatômica entre diferentes tipos de 

macacos e entre as diferentes raças humanas. O propósito central era 

argumentar a favor ou contra a alocação de seres humanos e macacos em uma 

mesma espécie.  

Assim, uma das imagens mais utilizadas e citadas em trabalhos sobre o 

problema do LHN como modelo de comparação anatômica de macacos 

constava na primeira edição de Man’s Place in Nature de Huxley (Figura 3). 

Figura. 3 – Gibão, orangotango, chimpanzé, gorila, homem33 

 

                                                           
32 Fox, How to Prepare a Noble savage, 16. 

33 Folha de rosto de Evidence as to Man’s Place in Nature (1863), de Thomas H. Huxley, 

publicado em Londres, onde é indicado que os desenhos foram feitos por Mr. Waterhouse 

Hawkins a partir de espécies disponíveis no Museum of the Royal College of Surgeons. 
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  Já o recurso à comparação de raças advinha de correntes de ideias 

características do final do século XVIII e início do XIX sobre a gradação entre os 

seres humanos, que se baseava, em larga medida, no estudo comparativo da 

diversidade humana. Lawrence fundamentaria seu estudo da questão em dados 

oriundos do esquema classificatório das raças humanas formulado por 

Blumenbach, a quem sentia-se em “débito [...] pelo completo conjunto de 

informações sobre este assunto, o qual ele tem sido capaz de ilustrar com 

sucesso através de uma incomparável coleção de crânios de diferentes nações 

de todas as partes do globo”34. 

Blumenbach foi um influente médico oriundo da cidade germânica de 

Göttingen, que desenvolveu pesquisas em fisiologia,35 anatomia comparada e 

antropologia, tendo como um de seus trabalhos mais influentes a obra Da 

Variedade Natural da Humanidade, publicada em 1775.36 A chamada 

antropologia física37 foi uma de suas principais preocupações ao longo de sua 

carreira.38 Na Inglaterra, suas obras tiveram particular suporte de Lawrence, que 

além de lhe dedicar suas Lectures, também traduziu, do alemão para o inglês, A 

                                                           
34 Lawrence, 289. 

35 Waisse-Priven, d&D, 93-4. 

36 Lenoir, “Kant, Blumenbach”, 77. 

37 Campo do conhecimento que conjugava diferentes métodos e teorias de investigação do 

problema da variabilidade humana. Dentre as principais escolas de estudo desta área, entre o 

final do século XVIII e início do XIX, estavam a germânica de Johann F. Blumenbach, a francesa 

de Georges Cuvier (1769 – 1832) e Paul Broca (1824 – 1880), a norte-americana de George 

Morton e a holandesa de Petrus Camper; vide Conklin, Race, Anthropology and Empire; 

Stocking, Victorian Anthropology; e Moore, Encyclopedia of Race and Racism.  

38 Richards, Romantic Conception of Life, 217.  
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Manual of Comparative Anatomy (Manual de anatomia comparada), publicado 

em Londres em 1827. 

Em 1865, algumas das suas principais publicações foram reunidas e 

publicadas sob o título The Anthropological Treatises of Johann Friedrich 

Blumenbach (Tratados antropológicos de Johann Friedrich Blumenbach). O 

prefácio do livro descreve Blumenbach como o “pai da antropologia” e o criador 

de uma classificação das raças humanas baseada, em grande parte, na análise 

das conformações do crânio e da face de diferentes sujeitos (Figura 4).39 

 

Figura 4. 1. Tungusae [mongol]; 2. Caribaei [americano]; 3 Feminae 

Georgianae [caucasiano]; 4 O-taheitae [malaio]; 5 Aethiopissae Guineensis' 

[etíope]40 

 

 

                                                           
39 Bendyshe, ed., Anthropological Treatises, IX-X. 

40 Ilustração nº 2, em De generis humani varietate nativa (1795), publicado por J. F. Blumenbach.  
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O sistema de classificação racial de Blumenbach exerceu influência 

significativa sobre as ideias acerca do significado das diferenças físicas entre 

diversos grupos humanos desenvolvidas no século XIX. Por esse motivo, 

convém deter-nos nele.  

Em Da Variedade Natural da Humanidade, Blumenbach descreve cinco 

raças, com base na comparação de crânios, a saber: caucasiana ou branca, 

mongol ou amarela, malaia ou marrom, etíope ou preta e americana.41 A ideia 

da gradação entre raças transparece no fato de que Blumenbach considerava 

três de tais raças como principais, enquanto que as outras duas, a mongol e a 

etíope, representavam os extremos de degeneração da espécie humana. A 

primeira dentre as raças principais era a caucasiana, que para Blumenbach, não 

era só a mais bela e à qual “pertence a supremacia”, porém, também a 

absolutamente mais importante. Desse modo, as raças americana e malaia 

representavam meros estágios transicionais da caucasiana para a mongol e a 

etíope, respectivamente.42 

Segundo Thomas Bendyshe (1827-1886), o editor da obra: 

 

“É evidente que Blumenbach estava mais ou menos ciente de 

três verdades indiscutíveis em taxonomia antropológica, isto é, a 

pluralidade das raças do homem, a importância das características 

deduzidas da conformação da cabeça, e a necessidade de não 

colocar no mesmo patamar todas as divisões da humanidade, que 

levam o título comum das raças, a despeito da desigual importância 

                                                           
41 Ibid., XI. Neste trabalho utilizamos a tradução inglesa de Thomas Bendyshe. 

42 Ibid. 
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de suas características anatômicas, fisiológica e, deixe-nos 

acrescentar, as psicológicas.”43  

 

Desse modo, pode-se concluir que algumas das linhas inseridas no mapa 

do debate sobre o LHN na Inglaterra do século XIX estavam representadas pela 

noção de gradação. Esta noção, por sua vez, estava implícita na tradicional 

“cadeia do ser”, porém ressignificada à luz das novas noções e métodos 

produzidos pela anatomia comparada, pela antropologia física e pela inclusão do 

estudo das raças humanas. Essas linhas constituíram parte essencial da malha 

que serviu de contexto para o debate sobre o lugar da humanidade na natureza 

na Inglaterra vitoriana. 

 

1.3 O LUGAR DA HUMANIDADE NA NATUREZA NAS PÁGINAS DA 

ANTHROPOLOGICAL REVIEW 

 

O LHN continuou a ser um tópico presente nas discussões científicas da 

década de 1860. Diversos debates foram travados nas páginas de uma nascente 

revista destinada a discutir um campo do conhecimento que estava em processo 

de consolidação na segunda metade do século XIX: a antropologia. 

A revista em questão é Anthropological Review, cujo primeiro volume, 

lançado em 1863, incluía uma coletânea de trabalhos apresentados nas reuniões 

da Anthropological Society of London, fundada naquele mesmo ano. O que se 

infere dos temas e questões levantadas no primeiro volume é que reverberam 

                                                           
43 Ibid. 
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problemas anteriormente abordados por William Lawrence nas primeiras 

décadas do século XIX, relacionados às diferenças físicas, mentais e morais 

entre os diversos povos e entre o ser humano e os demais animais.  

Nas primeiras páginas do volume 1, sob o título Introductory Address on 

the Study of Anthropology (Discurso introdutório ao estudo da antropologia), 

James Hunt44 chama a atenção para o fato de o problema do “lugar do homem 

na natureza” ainda ser um tópico de intensas disputas. Além disso, considera 

uma “estranha posição para a ciência no século XIX o fato de ela ainda ignorar 

a conexão do homem com o universo físico que o circunda”: 

 

“E ainda assim, acho que posso dizer, sem dúvidas, que quase 

todos os autores que abordaram o problema da vida passada do 

homem têm ignorado a sua ligação com os animais inferiores, 

simplesmente porque não foram capazes de enxergar a relação exata 

[entre eles]. No entanto, não é totalmente inútil continuar enxergando 

o homem como um ser desconectado de toda a cadeia da vida 

orgânica?”45 

 

 Para Hunt, o problema do LHN tinha uma solução óbvia: a conexão entre 

os seres humanos e os animais inferiores não deveria ser negada. Para alguém 

preocupado com o delineamento de um campo até então chamado “Ciência do 

                                                           
44 Fundador da Anthropological Society of London, manteve laços institucionais com a Société 

d’Anthropologie de Paris, mediados pelo anatomista e antropólogo francês Paul Broca (1824 -

1880). Vide Hunt, “Reports of the Meetings”. 

45 Hunt, “Introductory Address”, 2. 
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Homem”, o estudo da relação entre a humanidade e os animais inferiores 

constituía a “própria raiz” de tal ciência.46 

Além disso, o problema poderia ainda ser pensado com base na 

generalização das “leis que regulam a distribuição da humanidade” e na busca 

de um modelo explicativo que desse conta da diversidade entre os povos, fosse 

ela física, moral ou mental e que não desprezasse os diferentes níveis de 

gradação existente entre eles. Nesse sentido, Hunt observa que: 

 

“Qualquer que seja a conclusão à qual nossas investigações 

científicas nos levem, devemos sempre lembrar, que seja como for 

que o Negro, por exemplo, adquiriu o seu atual caráter físico, mental 

e moral, se ele veio de um macaco ou é descendente de um homem 

perfeito, sabemos que as Raças da Europa têm, hoje, muito em sua 

natureza mental e moral que as raças da África não têm. Até agora, 

temos dedicado nossa atenção quase exclusivamente à 

antropologia física, que Blumenbach fundou primeiramente. [Porém], 

agora é necessário investigar as características mentais e morais da 

humanidade em geral. A diferença entre o europeu e o Africano não 

é tão grande fisicamente como o é mental e moralmente.”47 

 

Convém lembrar que a ênfase no “Negro” como o elemento central das 

teorias sobre as diferenças entre os povos fazia sentido não só à luz das ideias 

oriundas da antropologia física, mas também em decorrência de um contexto 

caracterizado por amplos debates acerca do tráfico de escravos advindos, 

principalmente, do continente africano. Nessa conjuntura estavam envolvidas 

                                                           
46 Ibid. 

47 Ibid., 3. 
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questões econômicas e morais, as primeiras em decorrência da abolição do 

comércio de escravos em 1807, na Inglaterra, e em 1833 no restante do império 

britânico, e as segundas motivadas pelos debates em torno das justificativas 

éticas para a eliminação ou continuação de tal comércio.48 Assim, as discussões 

em torno do LHN não passam ao largo dos debates citados, mas antes refletem, 

em certa medida, o debate mais amplo em torno da escravidão. 

Em 1864, Hunt publica no Journal of the Anthropological Society of 

London, o artigo “On the Negro’s place in Nature” (Sobre o lugar do negro na 

natureza), onde procura estabelecer inferências gerais sobre o tópico em 

discussão: 

 

“1. Que há [tão] boas razões para classificar o Negro como um 

tipo distinto dos Europeus, como para se fazer da mula uma espécie 

diferente da zebra; e se na classificação levarmos em consideração a 

inteligência, há uma diferença maior entre o Negro e o Europeu do 

que entre o gorila e o chimpanzé. 2. Que as analogias são mais 

numerosas entre o Negro e os macacos, que entre os Europeus e os 

macacos. 3. Que o Negro é inferior intelectualmente ao Europeu. 4. 

Que o Negro é mais humanizado quando está em sua natural 

subordinação ao Europeu, do que sob quaisquer outras 

circunstâncias. 5. Que a raça Negra só pode ser humanizada e 

civilizada pelos Europeus. 6. Que a civilização europeia não é 

adequada à condição e ao caráter do Negro.”49 

  

                                                           
48 Cf. Brown, Moral Capital; Swaminathan, “Adam Smith's Moral Economy”; e Hobsbawm,  

49 Hunt, “On the Negro’s Place”, 51. 
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Dessa forma, embora a justificação moral da escravidão fosse repulsiva 

para determinados indivíduos na Londres do século XIX,50 certamente não era 

para Hunt. Além disso, a ideia de uma gradação entre os animais e a localização 

do negro em uma posição intermediária entre os macacos e o homem europeu 

justificava a tese que afirmava a existência de clara continuidade entre o ser 

humano e os demais animais. 

A tensão em torno do tema do LHN se mostrava mais latente na medida 

em que surgiam posições contrárias à ideia da ausência de marcadores que 

diferenciassem, essencialmente, o ser humano dos demais animais. Nesse 

sentido, o mesmo volume da revista traz um artigo assinado pelo antropólogo e 

estudioso de anatomia comparada, Charles Carter Blake (1840 – 1887) intitulado 

Man and Beast (Homem e besta), com críticas à ideia de que o ser humano devia 

ser pensado como parte plena da natureza. Imediatamente após citar a seguinte 

passagem de Evidence as to Man's Place in Nature, de Huxley: "A questão das 

questões para a humanidade, o problema que está na base de todos os outros 

e é mais profundamente interessante do que qualquer outro, a determinação do 

lugar que o homem ocupa na natureza, e suas relações com o universo das 

coisas"51, Blake discorda da ideia de que a humanidade possa ser entendida nos 

seus aspectos físicos, metais e morais, apenas fazendo recurso à “relação do 

homem com os babuínos”52. 

                                                           
50 Vide os casos das associações de Quakers e Metodistas na Londres do século XIX, bem como 

o círculo de abolicionistas ligados à William Wilberforce (1759 -1833) no final do século XVIII, em 

Bayly, Birth of Modern World. 

51 Huxley, Man’s Place in Nature, 77; Blake, “Man and Beast”, 154.  

52 Blake, 154. 
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No que diz respeito aos aspectos físicos e mentais, por exemplo, o autor 

se posiciona da seguinte forma: 

 

“Mesmo se a transmutação de espécies fosse demonstrada, e 

se os elos intermediários de ligação entre a espécie humana e os 

babuínos fossem descobertos, os atributos psíquicos que distinguem 

o homem dos tipos inferiores [de animais] frustram o raciocínio do 

analista. Mesmo supondo que o intelecto do homem estivesse tão 

diretamente coordenado a sua estrutura material, a ponto de ser 

dependente da quantidade, complexidade e qualidade do cérebro, o 

vasto abismo cerebral entre o homem e o macaco traça uma ampla 

linha de demarcação entre a natureza psíquica dessas duas formas 

[de vida].”53 

 

Como se observa, Blake faz recurso à estrutura do cérebro humano para 

evidenciar sinais da singularidade humana em relação aos outros primatas e, ao 

mesmo tempo fundamentar as características humanas ligadas ao pensamento: 

 

“E quando olhamos para o vasto e elevado lobo frontal do 

cérebro humano, o lobo médio expandido e o lobo occipital volumoso, 

cuja massa estende-se para trás, para muito além do cerebelo, vemos 

o substrato sobre o qual as manifestações psíquicas do homem 

sofrem suas complicadas mudanças e alternâncias. Não podemos 

descobrir no macaco do tipo mais elevado um tal órgão material.”54 

 

                                                           
53 Ibid. 

54 Ibid. 
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A presença de algumas estruturas anatômicas determina ou não a 

singularidade da humanidade em relação ao restante da natureza? Essa 

constitui uma importante pergunta no cenário de debate sobre o LHN e compõe, 

em grande medida, as argumentações de Thomas Huxley, como analisamos no 

Capítulo 2 do presente trabalho.  

O primeiro volume da revista traz, ainda, uma contribuição de J.W. 

Jackson (1813-1897), membro da Anthropological Society of London e defensor 

da denominada frenologia,55 que também considerava os marcadores físicos 

insuficientes para justificar o caráter excepcional do homem. Segundo ele, é a 

natureza moral e intelectual que “sinaliza a pertinência [do homem] a uma ordem 

totalmente diferente [que aquela] da Criação animal”.56  

Dessa forma, Jackson sustentava que são os caracteres morais e 

intelectuais os que estão à base do problema da relação do ser humano com os 

demais animais. Para ele, os estudos anatômicos eram insuficientes para a 

compreensão do LHN, porque visavam definir a categoria zoológica à qual 

deveriam pertencer os animais, incluindo os seres humanos, mas deixavam de 

fora aspectos qualitativos, não mensuráveis pelo método comparativo da 

anatomia, mas definíveis pela frenologia, a saber, a personalidade, o senso de 

obrigação moral e a inteligência, só para citar alguns: 

                                                           
55 A frenologia, tal como formulada por Franz J. Gall (1758–1828), considerava a capacidade 

intelectual e moral humana em termos deterministas, a partir de diferentes faculdades humanas 

localizadas em regiões particulares do cérebro e refletida na forma externa do crânio. Isso se 

dava em um momento em que a variação racial dos crânios humanos começava a ser sujeita a 

estudos sistemáticos de anatomia comparada. Vide Stocking, Victorian Anthropology, e Wyre, 

Phrenology. 

56 Jackson, “Ethnology”, 123. 
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“É suficiente fazer dele [o homem] uma classe diferenciada? 

Se considerarmos apenas as suas tendências estruturais 

anatómicas, tal como se ensina atual e mandatoriamente nas 

escolas, certamente, responderemos ‘sim’. Porém, se o 

considerarmos moral e frenologicamente, responderemos ‘não’. A 

diferença é muito maior do que pode ser representada por uma mera 

diferença de classe [taxonômica].”57 

 

Jackson conjuga uma série de aspectos diferenciais entre o ser humano 

e o restante dos animais, com o propósito de confirmar a hipótese de que há 

outros marcadores que compõem a fronteira entre humanos e “brutos”, além da 

constituição física. Vejamos a quais marcadores ele se refere:   

 

“[…] quando olhamos para eles, [o Reino Animal inteiro, essas] 

criaturas de [meros] instintos e impulsos, totalmente desprovidas do 

sentimento moral e, consequentemente, de responsabilidade 

consciente, totalmente incapazes de se elevar ao nível do 

pensamento abstrato e, portanto, [restritas] ao plano da limitada 

experiência pessoal do simples fato, ignorantes dos primeiros 

princípios,  máquinas completamente deficientes – quando 

comparamos tais entes ao Homem [...] que vive sob o sentido 

compulsório da responsabilidade moral, que através da lei da sua 

natureza superior, ascende do fato ao princípio [...], quando 

comparamos essas duas Ordens radicalmente diferentes e, também, 

podemos dizer, contraídas, do Ser, torna-se imediatamente óbvio que 

devemos separar o Homem das criaturas inferiores através de algo 

bem mais amplo que a demarcação de Classes, [mas] ousadamente 

devemos postular os contornos de um Reino e destemidamente 

                                                           
57 Jackson, Ethnology and Phrenology, 16. 
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afirmar que o Homem está separado dos Animais, tal como estes 

estão das Plantas, e estas últimas dos Minerais.”58  

 

No livro Ethnology and Phrenology as an aid to the Historian (Etnologia e 

frenologia como ajudas para o historiador),59 publicado em 1863, Jackson critica 

o argumento que apelava para a comparabilidade do ser humano e os 

denominados “macacos antropoides”60 com base na tese de que o peso, a forma 

e o tamanho de um órgão como o cérebro não podia ser o único critério relevante 

no debate sobre o LHN. Segundo o autor, qualquer estudo sobre a questão 

deveria focar na busca de sinais reveladores da presença de consciência, 

personalidade, moralidade e inteligência, todos eles, segundo ele, atributos 

“ausentes” ou “limitados à satisfação dos desejos pessoais e ao cuidado da 

segurança pessoal, e mesmo neste sentido, largamente auxiliados pelos 

estímulos dos instintos e a urgência premente do desejo imediato”61. 

Essa é, segundo Jackson, a condição do gorila (macaco antropoide 

defendido por Huxley como o mais próximo ao homem na escala evolutiva), “o 

rei dos quadru-humanos, cuja posição verdadeira na Ordem da Escala Animal é 

aquela de elo transicional entre os Quadrupedes e o tipo Bipodal de Organismos 

Vivíparos”62. 

                                                           
58 Ibid., 16-7. 

59 O volume 1 de Anthropological Review, p. 128, faz referência a essa obra como sendo “um 

livro que toda pessoa interessada na ciência do Homem deveria ler”. 

60 Antropoides ou Man-like apes eram denominados os macacos considerados com maior índice 

de homologia em relação aos humanos: gibão, orangotango, chimpanzé e gorila, como 

representados na figura 2. Vide Huxley, On the Natural History of the Man-Like Apes. 

61 Jackson, Ethnology and Phrenology, 20. 

62 Ibid. 
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Assim, partindo do pressuposto da separação entre humanos e macacos, 

a conclusão à que se deveria chegar, segundo Jackson, era a de uma 

classificação do “Universo Visível” em quatro reinos ao invés de três, a saber, o 

Mineral, o Vegetal, o Animal e o Intelectual, “Sendo o Homem um tipo inicial 

[daquele] último”63. Contra o sistema tradicional, que dividia os reinos da 

natureza apenas nos três primeiros recém mencionados, Jackson está convicto 

de que sua ideia está em acordo “com o fato relevante e global da superioridade 

demonstrada do Homem em relação ao Bruto e concorda rigorosamente com as 

revelações mais elevadas da Fisiologia Cerebral, tal como ampliadas pelas mais 

profundas descobertas da Frenologia”64. 

Ainda no mesmo número da Anthropological Review (volume 1, número 

1), um artigo assinado pelo médico e embriologista alemão Theodor Bischoff 

(1807-1882) indica que o estudo do LHN deveria basear-se na ideia da cadeia 

do ser como sendo o modelo de entendimento mais fundamental da classificação 

zoológica. Assim, descreve o processo histórico de deslocamento que o homem 

foi sofrendo dentro dessa corrente, sendo ora considerado como a parte mais 

importante dela, ora colocado no mesmo patamar que os demais animais. 

Bischoff atribui aos estudos de “Ciência Natural” o papel de “lançar dúvidas sobre 

a exclusividade do homem”65. Segundo esse autor, o processo de deslocamento 

do homem na referida escala se havia baseado, em parte, no pressuposto da 

impossibilidade de se admitir a ideia “de que cada ser foi meramente criado para 

o prazer do homem, e de que cada criatura tem um objetivo singular e é perfeita 

                                                           
63 Ibid. 

64 Ibid., 21. 

65 Bischoff, “Extracts from a Lecture”, 55 
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em si mesma”,66 o que contribuiria para a dificuldade de se conceber a alocação 

da humanidade a uma posição especial, neste caso, de dominação sobre o 

restante da natureza na cadeia do ser. 

Tendo provavelmente a classificação de Linné como o marco do 

deslocamento da humanidade na cadeia, Bischoff indica a metade do século 

XVIII como o momento no qual, “os macacos antropomorfos foram introduzidos 

na Europa” e assim, também aquele no qual, 

 

 “os maiores naturalistas dessa época pareciam sentir 

demasiada vergonha em estabelecer os caracteres físicos que 

distinguem esses macacos do homem, e assim o resultado aparente 

das suas pesquisas foi que o homem estava ligado à Criação bruta 

através de uma transição imperceptível ”67. 

 

Bischoff argumenta a favor do que considerava ser as características 

qualitativas distintivas do ser humano: autoconsciência e o modo de conhecer. 

Em relação à primeira, Bischoff afirma que “embora não possamos negar [a 

presença de] consciência nos animais, afirmamos que só o homem possui 

autoconsciência, isto é, a capacidade de meditar sobre si mesmo e a sua 

conexão com o restante da Criação”68. Sobre o modo de conhecer, Bischoff 

argumenta que: 

 

                                                           
66 Ibid. 

67 Ibid., 56 

68 Ibid. 
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“Vãs foram as tentativas de se refutar essa afirmação, 

sustentando que o modo pelo qual o homem e os brutos adquirem 

conhecimento é o mesmo em ambos [os casos], a saber, através de 

experiência, e que a diferença é meramente quantitativa. O caminho 

pelo qual ambos adquirem conhecimento pode ser o mesmo, porém, 

os motivos que levam a esse caminho são genericamente diferentes 

e se originam na natureza qualitativa, e não quantitativamente 

diferente da psique humana. Os brutos acumulam experiência 

acidentalmente. Já o homem procura pela experiência e aplica a 

experiência própria e de outras pessoas a um objeto definido e é 

induzido a agir desse modo por motivos que não existem nos 

animais.”69 

 

A fim de proteger a sua argumentação contra potenciais refutações, 

Bischoff considera possíveis exceções à elevada capacidade intelectual 

presente no ser humano, como o caso dos “idiotas” e “cretinos”. Para Bischoff, 

 

 “Não é possível enfraquecer essa característica superior 

específica do homem demonstrando que há seres humanos que 

manifestam muito pouco ou nada dessa faculdade, ficando, assim, 

[num nível] inferior ao de muitos animais, a este respeito [...] [o caso 

dos] microcéfalos, idiotas e cretinos tem sido citado como exemplo. O 

erro se evidencia no fato de que esses infelizes mal podem ser 

chamados de homens: possuem forma humana, mas não são seres 

humanos em sentido estrito. De acordo com a regra lógica, duas 

coisas devem ser comparadas na sua condição normal, em vez de 

uma coisa no estado perfeito e a outra no estado mutilado.” 70 

 

                                                           
69 Ibid., 57. 

70 Ibid. 
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Assim, infere-se que na argumentação de Bischoff, era o próprio estatuto 

da condição humana o que estava em jogo, não apenas em relação aos demais 

animais, como também em relação aos seres humanos que “mal podem ser 

chamados de homens” em virtude da alegada ausência dos devidos marcadores 

morais e intelectuais. 

 

1.4 E.B. TYLOR, J.C. PRICHARD E O LHN NA ENCYCLOPÆDIA 

BRITANNICA 

 

Embora uma análise da formação da antropologia enquanto campo do 

conhecimento exceda o escopo do presente trabalho, não podemos deixar de 

mencionar que o seu processo formativo, no contexto britânico do século XIX, 

incorporou o problema do LHN como componente central, como demonstrou-se 

a partir da rede de ideias e contextos traçada neste capítulo. Outra fonte que 

evidencia essa relação é a Enciclopédia Britânica. O verbete “Anthropology”, na 

sua nona edição, foi assinado por ninguém menos que Edward B. Tylor (1832-

1917),71 cuja repartição, apresentada em sub campos, dá sinais do esforço de 

construção da antropologia neste contexto”72 e, ao mesmo tempo, tem como 

                                                           
71 Edward Tylor teve um importante papel no processo formativo da antropologia na Inglaterra 

do século XIX. Seus trabalhos Researches into the Early History of Mankind and the Development 

of Civilization (1865), Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, 

Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom (1871) e Anthropology: an Introduction to the 

Study of Man and Civilization (1881) foram basilares para a especialização da antropologia 

enquanto campo científico. Para uma leitura crítica da participação de Tylor na antropologia, vide 

Stocking, “Matthew Arnold, E. B. Tylor”.    

72 Encyclopedia Britannica, 9ª ed., s.v. “Anthropology.”, 107. 
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uma de suas partes o problema que temos explorado aqui. Assim, de acordo 

com Tylor, as partes que compõem a antropologia são as seguintes, na ordem 

descrita:73 

 

1. O lugar do homem na natureza, isto é, a sua relação ou posição no reino 

animal como um todo; 

2. A sua Origem, a partir de um único par, ou de outro modo; 

3. A Classificação das Raças, com a descrição das suas várias 

características; 

4. A Antiguidade do Homem, que está necessariamente ligada ao modo da 

sua origem, embora seja passível de tratamento separado; 

5. A Linguagem, como essencialmente ligada ao avanço intelectual da 

humanidade; 

6. O Desenvolvimento da Civilização como um todo. 

 

Tylor reconhece que a discussão acerca da relação entre o homem e os 

demais animais, no que diz respeito às similaridades estruturais entre ambos, já 

estava em curso desde, pelo menos, os trabalhos de Linné, “que no seu Systema 

Naturae (1735) os agrupou como a ordem mais elevada de Mamíferos, à qual 

deu o nome de Primatas”74. Essa concepção é representada em uma imagem 

publicada na dissertação Anthropomorpha (1760), escrita por Christian Emanuel 

Hoppius (n. 1736), sob a direção de Linné (Figura 5).75 

                                                           
73 Bain, “Scope of Anthropology”, 1.  

74 Encyclopaedia Britannica, 109. 

75 Vide, History of Physical Anthropology: An Encyclopedia, 1ª ed., s.v. “Anthropomorpha.” 
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Figura. 5 – Da esquerda para a direita: 'Troglodyta Bontii'; 2. 'Lucifer 

Aldrovandi'; 3. 'Satyrus Tulpii'; 4. 'Pygmaeus Edwardi’.76 

 

A imagem representa as noções zoológicas de Linné, segundo as quais a 

humanidade era classificada na mesma ordem que os macacos (primatas) e o 

limite entre o humano e o macaco parecia extremamente tênue. Segundo Tylor, 

a classificação zoológica de Linné não era muito bem aceita na Inglaterra de 

finais do século XVIII e início do XIX, que tinha em maior estima as classificações 

de Georges Buffon (1707–1788) e Georges Cuvier (1769 – 1832), em virtude de 

que, para ambos, “a mente humana e a alma formavam um muro inseparável de 

divisão entre o homem e os outros mamíferos”77. Assim, as ideias de Linné, ou 

a sua classificação, ameaçavam seriamente a definição da posição do homem 

no mundo animal, pois reduzia tal decisão ao campo da zoologia,78 relegando 

                                                           
76 Ilustração retirada da Encyclopaedia Britannica, 11ª ed., s.v. “Anthropology” e também 

presente em Huxley, Evidence as to Man’s Place, 12.  

77 Encyclopaedia Britannica, 109. 

78 Para mais informações sobre a disputa sobre o método de classificação de Buffon e Linné, 

vide Sloan, “Buffon-Linnaeus Controversy”.  
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critérios estabelecidos pela metafísica e pela teologia, que consideravam 

dimensões espirituais, por exemplo.  

No que se refere à compartimentalização dos eixos que compunham a 

antropologia, segundo Tylor, podemos ligar as partes 3 (classificação das raças) 

e 6 (desenvolvimento da civilização) à parte 1 (LHN), em decorrência da maneira 

como os estudiosos ligados aos debates em torno da antropologia trataram das 

fronteiras entre os seres humanos e os demais animais. Isto é, o estudo da 

classificação das raças e do desenvolvimento da civilização seria parte 

integrante do problema do LHN. Ao explorar a seção 1, Tylor caracteriza o 

problema através das palavras de quem considerava ser um dos “fundadores da 

antropologia moderna”, James C. Prichard (1786-1848). Em 1843, Prichard teria 

estabelecido a questão da seguinte forma: 

 

"O mundo organizado não apresenta contrastes e 

semelhanças mais notáveis que aquelas que descobrimos quando 

comparamos a humanidade às tribos inferiores. Que as criaturas 

devam existir em tão notável proximidade em relação às 

características particulares da sua estrutura física e, ao mesmo 

tempo, diferindo tão imensamente nos seus atributos e capacidades, 

seria um fato difícil de acreditar, não fosse manifesto à nossa 

observação. As diferenças são marcantes em toda parte; as 

semelhanças são menos óbvias em toda a sua extensão e raramente 

são contempladas sem [provocar um sentimento de] admiração 

naqueles que, no estudo da anatomia e da fisiologia, são os primeiros 

a perceber quão próximo é o homem dos brutos na sua constituição 

física. Em todos os princípios da sua estrutura interna, na composição 

e nas funções das suas partes, o homem não é senão um animal. O 

senhor da terra, que contempla a ordem eterna do universo e aspira 

à comunhão com o seu Criador invisível, é um ser composto dos 
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mesmos materiais e modelado com base nos mesmos princípios que 

as criaturas que domesticou para funcionar como instrumentos servis 

da sua vontade ou que abate para o seu sustento cotidiano. Os pontos 

de semelhança são inúmeros; estendem-se até os arranjos mais 

recônditos daquele mecanismo que mantém, instrumentalmente, a 

vida física do corpo, que induz o seu primeiro desenvolvimento e, 

depois de um determinado período, admite o seu decaimento, e 

através do qual é preparada uma sucessão de seres similares, 

destinados a perpetuar a raça”. 79  

 

Esse longo trecho retirado da obra de Prichard, The Natural History of Man 

(A história natural do homem) (1843), aborda as semelhanças e diferenças 

relativas ao aspecto estrutural de seres humanos e demais animais. No entanto, 

o que mais chama a atenção é a virtual assimilação das denominadas “tribos 

inferiores” de seres humanos aos “brutos”, isto é, aos animais não humanos, sem 

levar em conta a dimensão mental que subjaz, em grande parte, ao problema 

LHN.  

Assim, deve destacar-se os esforços de Tylor para identificar os pontos 

de tensão que o estudo desse aspecto insere no problema. E assim, reconhece 

que, apesar das similaridades estruturais em relação a medidas, pesos e formas 

do cérebro, mãos e pés, só para citar algumas das partes comparadas, a grande 

dificuldade para se chegar a algum consenso no problema do LHN é colocada, 

precisamente, pelos aspectos psicológicos: 

 

                                                           
79 Prichard, Natural History of Man, apud Encyclopaedia Britannica, 9ª ed., s.v. “Anthropology.”, 

107. 
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“Huxley reconheceu uma divergência imensurável e 

praticamente infinita, que termina no enorme abismo psicológico 

atual entre homem e macaco. É muito difícil explicar esse cisma 

intelectual com base numa mera diferença estrutural. Essa opinião 

está profundamente enraizada nas ideias, tanto antigas quanto 

modernas, [que afirmam que] só um elemento distintivamente 

humano da mais elevada importância pode dar conta da demarcação 

entre o homem o animal mais superior imediatamente por baixo dele. 

Diferenças nos órgãos mecânicos, tais como a perfeição da mão 

humana como instrumento, ou a adaptabilidade da voz humana ao 

pensamento humano, têm, de fato, muito valor. No entanto, em si 

mesmas não têm tal valor, como se o acréscimo da mão e órgãos 

vocais humanos a um macaco fossem suficientes para encurtar o 

grande intervalo que presentemente o separa da humanidade.  Muito 

mais pode ser alegado a favor da tese [que sustenta] que é o cérebro 

humano, maior e mais altamente organizado, que dá conta daqueles 

poderes mentais pelos quais [o homem] é absolutamente superior 

aos brutos.”80 

 

Ao considerar o aspecto mental do problema, Tylor chama a atenção para 

pressupostos metafísicos que, de acordo com ele, são os que poderiam levar a 

conclusões válidas acerca das funções intelectuais do cérebro. Nesse sentido, 

considera que uma abordagem das funções intelectuais puramente baseada na 

comparação com a psique dos animais inferiores não seria senão mais uma 

manifestação:  

 

“daqueles pensadores que sustentam ideias materialistas. De 

acordo com essa escola, o homem é uma máquina, certamente, a 

mais complexa e maravilhosamente adaptada dentre todas as 

                                                           
80 Ibid., 110. 
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máquinas conhecidas, no entanto, nem mais nem menos que um 

instrumento, cuja energia é suprida por uma força exterior e que, 

uma vez posta em ação, executa as várias operações determinadas 

pela sua estrutura, a saber, viver, movimentar-se, sentir e pensar. 

Essa abordagem, no entanto, desde sempre tem sido contestada por 

aqueles que, com bases teológicas, aceitam doutrinas 

espiritualistas, ou talvez mais comumente, teorias que combinam 

espiritualismo e materialismo, na doutrina da natureza composta do 

homem, animal quanto ao seu corpo e também em relação à mente, 

em certa medida, e espiritual quanto a sua alma.”81. 

 

Por outro lado, indica Tylor, as teorias que não excluem a possibilidade 

da existência de um princípio espiritual irreduzível à matéria, neste caso ao 

corpo, tendem a sublinhar a singularidade humana em relação aos demais 

animais. Segundo essa visão, “o homem corporifica um princípio espiritual, 

imaterial e imortal, que nenhuma criatura inferior possui e que faz da semelhança 

dos macacos a ele nada além de uma aparência burlesca”82. 

Tylor encerra a sua discussão sem se posicionar claramente em relação 

às visões consideradas. Segundo ele, qualquer conclusão definitiva acerca do 

problema do LHN “é alheia ao nosso objetivo aqui, que consiste em mostrar que 

[todas essas teorias] incluem homens de ciência de alto nível entre os seus 

aderentes”83. 

 

                                                           
81 Ibid., 111. 

82 Ibid., 112. 

83 Ibid. 
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1.5 PREOCUPAÇÕES TEOLÓGICAS E O LHN 

 

Em Vestiges of the Natural History of Creation (Vestígios da história 

natural da criação), publicado em 1844, Robert Chambers (1802-1871) relaciona 

o “lugar ou status designado ao homem no Sistema natural” ao problema da 

constituição mental dos animais e à doutrina teológica da existência da alma 

humana.84 Chambers escreve contra uma atitude aparentemente comum no seu 

tempo, a saber, a relutância em se aceitar a ligação da humanidade aos animais, 

com base no pressuposto de que os fenômenos mentais confirmavam, de fato, 

a verdade teológica da existência da alma, sendo esta, um atributo não 

transferível para os outros animais.85 Segundo este autor: 

 

“Há aversão geral para se considerar a mente em sua conexão 

com a organização, derivada do medo de que isso venha interferir na 

estimada doutrina religiosa do espírito do homem e o rebaixe ao nível 

dos brutos. Uma distinção é, portanto, traçada entre as nossas 

manifestações mentais e as dos animais inferiores, sendo que as 

manifestações destes últimos são compreendidas a partir do termo 

instinto, enquanto que as nossas são coletivamente descritas como 

mente, mente sendo, novamente, um sinônimo de alma, a parte 

imortal do homem.”86 

 

                                                           
84 Chambers foi um prolifico jornalista e editor escocês que, em 1844, publicou anonimamente a 

obra Vestiges of the Natural History of Creation. Este foi considerado um dos livros mais 

controversos do seu tempo pois versava, entre outras teorias, sobre a ideia de evolução biológica 

e a relação da humanidade com os macacos. Além disso, o livro alcançou um amplo público. 

Para uma análise da obra e de seu contexto de publicação, vide Secord, Victorian Sensation. 

85 Chambers, Vestiges, 325. 

86 Ibid. 
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Chambers argumenta a favor de um ponto médio entre “conceber o 

homem como especialmente dotado de um espírito imortal […]” e a admissão de 

"que as suas manifestações mentais comuns sejam simplesmente vistas como 

fenômenos resultantes da organização, sendo os fenômenos dos animais 

inferiores absolutamente iguais em caráter, porém desenvolvidos dentro de 

limites muito mais estreitos”87. 

Outra posição teológica seria defendida por Samuel Wilberforce88 (1805-

1873), que considerava insustentável o alinhamento da humanidade aos 

primatas não humanos. Assim, postulou enfaticamente, em 1860, a 

incomensurabilidade entre os sinais de distinção que caracterizavam os seres 

humanos, a saber, a fala, a razão e o livre arbítrio, enquanto atributos oriundos 

do Criador, e a selvageria do restante da natureza: 

 

“A supremacia do homem sobre a Terra, o poder de fala 

articulada do homem; o dom da razão do homem; o livre-arbítrio e a 

responsabilidade do homem; a queda do homem e a redenção do 

homem, a encarnação do Espírito - todos são igual e completamente 

incompatíveis com a noção de degradação [a partir de uma] origem 

bruta daquele que foi criado à imagem de Deus e redimido pelo Filho 

Eterno, assimilando-se a sua natureza.”89 

                                                           
87 Ibid., 326. 

88 Samuel Wilberforce foi um influente clérigo anglicano e ornitólogo, um dos maiores oradores 

do seu tempo, sendo nomeado bispo de Oxford em 1845. Em 1860, chamou a atenção no 

contexto do debate organizado pela British Association for the Advancement of Science no 

Sheldonian Theatre, no coração de Oxford, com T.H. Huxley, sobre a obra A Origem das 

Espécies de Charles Darwin. Para maiores detalhes sobre o debate vide Lucas, “Wilberforce and 

Huxley”; Jensen, “Return to the Wilberforce-Huxley Debate”, e Brooke, “The Wilberforce-Huxley 

Debate”. 

89 Wilberforce, Darwin’s Origin of Species, 258. 
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1.6 O LUGAR DO HOMEM NA NATUREZA NA INGLATERRA VITORIANA 

 

O estudo do entrelaçamento entre os aspectos físicos, morais e mentais 

dos seres humanos e demais animais assume na encruzilhada têmporo-espacial 

aqui abordada, as duas faces de uma mesma moeda em relação ao problema 

do LHN. De um lado, há o aspecto teológico e filosófico da questão, de cunho 

caracteristicamente qualitativo, e do outro, o exercício da comparação 

anatômica, que estabelece o lugar de cada animal na natureza, com base numa 

gradação dos seres, pautada em diferenças na estrutura física, de caráter mais 

quantitativo. A primeira face se caracteriza pelas argumentações baseadas na 

metafisica e na teologia, como nas posições de Wilberforce, Charles Blake, 

Chambers e Jackson. Já a outra face torna-se evidente nos debates anatômicos 

que se cruzam com o processo de formação da antropologia no século XIX. 

Como mostrado, vários são os fatores que contribuíram para colocar o 

LHN no centro dos debates oitocentistas envolvendo teólogos, estudiosos da 

história natural, médicos, filósofos e incipientes antropólogos, dentro do marco 

determinado pelo contexto imperial britânico e pelo problema da escravidão.  

A nossa pesquisa coloca em evidência ainda um segundo aspecto 

fundamental no que se refere às transformações sofridas pela chamada “ciência 

do Homem” no período sob consideração e que teria como resultado, entre 

outros, a emergência da antropologia como disciplina autônoma. Assim, tudo 

indica que os homens de ciência interessados no estudo das diferenças físicas, 

mentais e morais entre seres humanos e entre estes e os demais animais tinham 

que passar, necessariamente, pelos temas legados pela dita “ciência do homem” 

e, ao mesmo tempo, abordar problemas quantitativos e qualitativos que 
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transparecem, por exemplo, nas páginas da Anthropological Review, assim 

como em outras obras dedicadas ao estudo do ser humano na primeira metade 

do século XIX. 
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CAPITULO 2 

 

AS IDEIAS DE T.H. HUXLEY SOBRE O LUGAR DA HUMANIDADE 

NA NATUREZA 

 

“A questão das questões para a humanidade – o problema que subjaz 

todos os outros e é o mais profundamente interessante de todos – é a 

determinação do lugar que o Homem ocupa na natureza e a relação dele 

com o universo das coisas.”90 

 

''E essa é a minha hipótese, e eu incluo o homem na mesma categoria 

que o resto do mundo animal.”91 

 

 

Como verificou-se no capítulo anterior, o problema do LHN estava 

circunscrito ao processo de transformações sofridas pela chamada “ciência do 

Homem” no período sob consideração e que, entre outros, teria como resultado 

a emergência da antropologia como disciplina autônoma. O estudo do estatuto 

das diferenças físicas, morais e mentais entre a humanidade e os demais 

animais forneceu, em grande medida, o contexto intelectual em que Thomas 

Huxley esteve inserido, ora informando o debate entre estudiosos da história 

natural, médicos, filósofos e incipientes antropólogos, ora sendo informado por 

teorias e evidências advindas dos estudos em anatomia comparada e 

antropologia física levados a cabo a partir do final do século XVIII. É com base 

                                                           
90 Huxley, Man’s Place in Nature, 77. 

91 Huxley, “Science and Religion”, 35. 
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nessa rede de conceitos e problemas e do contexto histórico delineado na 

primeira parte do presente trabalho, que é aqui discutido o papel de T.H. Huxley 

no debate acerca do LHN a partir da análise de sua obra, Man's Place in 

Nature.92 

 

2.1 PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS E A NECESSIDADE DE UMA 

“BIOLOGIA”  

 

A análise à que Huxley submete o problema do LHN está profundamente 

impregnada pela percepção, comum no século XIX, de que o progresso do 

intelecto era inerente ao processo de conhecimento. Assim, aderindo a uma 

longa tradição, também Huxley refere-se a essa noção como “advancement of 

learning” (avanço do conhecimento).93 Por esse motivo, em MPN, como em 

outras obras, Huxley começa a sua exposição fazendo uma recapitulação das 

ideias passadas acerca do assunto em foco, para demonstrar como ele foi sendo 

aperfeiçoado “a partir da correta aplicação do intelecto”94. 

Assim, a sua análise se inicia em perspectiva histórica, inserindo o LHN 

no trilho paralelo ao “avanço do conhecimento”. Para Huxley, tal avanço era 

                                                           
92 Doravante, o título da obra Man’s Place in Nature será representado pela sigla MPN. 

93 Essa tradição pode ser reconduzida até Francis Bacon (1561-1626), sendo que o tema da 

reforma e do progresso do entendimento seria uma constante na primeira modernidade, como 

ilustram, para citar apenas alguns exemplos, os trabalhos de J. Locke (An Essay Concerning 

Human Understanding, 1689) e B. Spinoza (Tractatus de Intellectus Emendatione, 1662) a David 

Hume (An Enquiry Concerning Human Understanding, 1748). A ideia do progresso será 

explicitamente formulada por Auguste Comte (1798 – 1857). Sobre a ideia de progresso no 

século XVIII e XIX, vide, por exemplo, Rossi, Naufrágios sem Espectador. 

94 Huxley, “On Descartes' Discourse”, 168. 
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simbolizado, por um lado, pelo processo de liberação da humanidade em relação 

a concepções atrasadas sobre o homem, a natureza e a relação entre ambos, 

uma dinâmica metaforizada na progressiva metamorfose de uma borboleta a 

partir de sua condição de lagarta. Por outro lado, era simbolizado pelo processo 

de superação do que Huxley denominava de “Antítese Essencial”, ou seja, da 

separação existente nas formulações epistemológicas sobre o homem e a 

natureza na primeira modernidade, período designado por ele como “the revival 

of learning” (o renascer do conhecimento).95 

Dessa forma, Huxley observa que algumas das questões intimamente 

vinculadas ao LHN - como por exemplo, a origem das raças, os limites do poder 

humano sobre a natureza e dela sobre o ser humano e a finalidade última da 

humanidade, entre outros – embora não fossem novas em absoluto, não tiveram 

resolução satisfatória no passado, pois todas as tentativas feitas nesse sentido 

“não passaram de uma mera aproximação da verdade”96. O motivo era que: 

 

 “A partir do renascer do conhecimento, pelo qual as raças 

ocidentais da Europa puderam progredir na direção do verdadeiro 

conhecimento, que foi iniciado pelos filósofos da Grécia, mas foi quase 

totalmente detido nas longas eras subsequentes de estagnação 

intelectual, ou de movimentos em círculos, no melhor dos casos, a larva 

humana vem alimentando-se vigorosamente e renovando a sua pele na 

mesma proporção. Uma pele, de magnitude relevante, foi mudada no 

século XVI e outra por volta do final do XVIII, sendo que nos últimos 

cinquenta anos, o crescimento extraordinário de todo e cada 

departamento da ciência física tem distribuído para nós alimento mental 

tão nutritivo e de caráter tão estimulante, que uma nova troca de pele 

                                                           
95 Huxley, Science and Education, 79. 

96 Huxley, “On Descartes' Discourse”,78 
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parece iminente. No entanto, esse processo não raramente é 

acompanhado de muita dor, por algo de doença e de fraqueza, ou 

mesmo, de transtornos bem mais graves; por isso, todo bom cidadão 

deve sentir-se obrigado a facilitar esse processo, mesmo se não tiver 

outro instrumento que um escalpelo, a fim de contribuir o melhor que 

puder a descolar esse tegumento já rachado.”97 

 

Huxley, assim, é um típico representante da ideia do progresso 

oitocentista, segundo a qual, a Grécia clássica representava o berço das 

escalações filosóficas sobre a natureza, a Idade Média um período de quase 

total estagnação do conhecimento, e o alvorecer da modernidade, a partir do 

século XVI, a retomada do conhecimento científico.98 É por isso que justifica a 

publicação de MPN como sendo parte de seu dever de “bom cidadão”99, além 

daquele do homem de ciência – que, retomando outro tropo baconiano, qualifica 

como “intérprete da natureza”100.  

Reciprocamente, Huxley considera que um entendimento aproximado do 

LHN é condição sine qua non para o estudo da natureza: 

 

“Porque deve ser admitido que certo [grau de] conhecimento 

acerca da posição do homem no mundo animado é uma preliminar 

                                                           
97 Ibid., 79-80. 

98 Huxley, “Progress of Science”, 44-6. 

99 Huxley, Man’s Place in Nature, 80. 

100 Cf. Bacon, Novum Organum, 33: “O homem, sendo o servo e o intérprete da natureza pode 

fazer e compreender muito, no entanto, só em relação àquilo que tem observado em ato ou em 

pensamento acerca do curso da natureza. Além disso, nada sabe nem nada pode fazer”; e 

Huxley, “Progress of Science”, 53: “Aquilo que acelera seu pulso pelo amor ao conhecimento e 

a alegria de descobrir as causas das coisas celebradas pelo antigo poeta – o supremo deleite de 

estender cada vez mais o reino da lei e da ordem na direção das metas inalcançáveis 

[representadas pelo] infinitamente grande e o infinitamente pequeno, entre as quais se verifica a 

nossa pequena corrida na vida”.  
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indispensável para o entendimento correto da sua relação com o 

universo; e, no longo prazo, isso se restringe à investigação da natureza 

e dos laços estreitos que o conectam àquelas criaturas singulares 

[...]”101 

 

 Um outro aspecto que Huxley ressalta no “crescimento da ciência durante 

os últimos 200 anos”102 se relaciona com o processo histórico de especialização 

do conhecimento. De acordo com o nosso autor, inicialmente este foi dividido em 

conhecimento da Natureza e conhecimento do Homem, posto que: 

 

 “[...] então (e muito dessa antiga concepção ainda persiste) era 

corrente a ideia de que havia uma espécie de antítese essencial, para 

não falar em antagonismo, entre a natureza e o homem; e de que estes 

não tinham muito a ver um com o outro, exceto que um era 

frequentemente incômodo para o outro.”103 

 

 Huxley acha em Thomas Hobbes (1588-1679) a justificativa para a sua 

própria classificação do saber. De acordo com o nosso autor, em Leviathan 

(1651), Hobbes distinguia a “História Natural” da “História Civil”. A primeira era 

dedicada ao estudo dos efeitos da natureza sem interferência humana, sendo os 

seus objetos metais, plantas e animais, enquanto que a segunda abordava as 

ações voluntárias dos homens em comunidade.104 

Sobre essa base, Huxley considera que a especialização posterior do 

conhecimento foi inevitável, na medida em que alguns campos eram mais 

                                                           
101 Ibid. 

102 Huxley, Science and Education, 263. 

103 Ibid., 264. 

104 Ibid. 
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susceptíveis de matematização que outros, como resultado do “inevitável 

progresso do conhecimento”105. Isto é, de acordo com o nosso autor, a partir dos 

trabalhos de Isaac Newton (1642-1727), a matematização tinha-se transformado 

no novo critério de classificação do saber e, assim, a física, a astronomia, e mais 

tarde a química, foram assumindo independência da antiga história natural. Esta, 

por sua vez, teria mantido sob sua tutela outras áreas: a geografia física, a 

geologia, a mineralogia, a história das plantas e a história dos animais, isto é, 

“aquelas nas quais o experimento tinha (ou parecia ter) utilidade dúbia e, na 

época, também aquelas nas quais os métodos matemáticos eram 

inaplicáveis”106. 

Essa discussão não era meramente retórica, mas tinha um fim bem 

definido: evidenciar a evolução do conhecimento na direção de uma 

especialização crescentemente maior, até culminar na biologia, como o campo 

que reuniria o estudo de todos os seres vivos. É este o contexto imediato para o 

problema do lugar do ser humano na natureza:  

 

“Qual é o campo que cobre [a biologia]? Falei que, no sentido 

técnico estrito, ela denota todos os fenômenos manifestados pelos 

seres vivos, enquanto diferentes dos não vivos; embora isso esteja 

muito bem, contanto que nos restrinjamos aos animais inferiores e às 

plantas, nos coloca dificuldades consideráveis quando chegamos às 

formas mais elevadas de seres vivos. Porque não importa qual seja a 

nossa perspectiva acerca da natureza do homem, tem algo 

perfeitamente certo, [isto é] que é uma criatura viva. Portanto, se a 

nossa definição deve ser interpretada rigorosamente, devemos incluir o 

homem, com todas as suas obras e modalidades, sob a rubrica Biologia; 

                                                           
105 Ibid., 266-7. 

106 Ibid., 265. 
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nesse caso, encontramos que a psicologia, a política e a economia 

política seriam absorvidas na província da Biologia.”107 

  

Como consequência, Huxley lança uma hipótese muito provocativa: “Do 

ponto de vista lógico estrito, é muito difícil levantar objeções contra esse curso, 

porque ninguém pode duvidar de que os rudimentos e esboços dos nossos 

próprios fenômenos mentais podem ser identificados nos animais inferiores.”108 

 Assim, em princípio, o estudo do ser humano em comunidade e de suas 

ações deveria pertencer à biologia e, portanto, a humanidade estaria alinhada 

ao restante da natureza, não apenas enquanto “criatura viva”, mas também como 

objeto de estudo científico. No entanto, em outros trechos, Huxley observa que 

o estudo do ser humano também poderia ser feito por um campo da ciência 

denominado sociologia, mas apenas em decorrência de uma “convenção 

prática”, uma vez que “o território [da biologia] já é mais do que suficiente, porque 

já tem perto de um quarto de milhão de espécies diferentes de animais e plantas 

a serem conhecidas.”109 

Na última parte do texto, Huxley sustenta que a razão primordial para se 

estudar Biologia deriva diretamente do problema sobre o LHN:   

 

“[...] a maioria de nós atribui muita importância à concepção que 

temos acerca da posição do homem neste universo e da sua relação 

com o restante da natureza. Praticamente nos foi dito, e a maioria de 

nós conserva por tradição, que o homem ocupa uma posição isolada e 

peculiar na natureza; que embora ele esteja no mundo, não é do mundo; 

que as suas relações com as coisas que o rodeiam têm caráter remoto; 

                                                           
107 Ibid., 270. 

108 Ibid. 

109 Ibid. 
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que a sua origem é recente, a sua duração breve, e que é a grande 

figura central ao redor da qual giram todas as outras coisas neste 

mundo. No entanto, não é isso o que biólogo nos fala.”110 

 

 É por isso que, além da necessidade de dar um estatuto unitário ao estudo 

dos seres vivos (“biologia”), o caminho para discutir o LHN escolhido por Huxley 

será o da antropologia física e da anatomia comparada, ao invés dos argumentos 

morais, filosóficos e religiosos esgrimidos por vários dos seus contemporâneos. 

De acordo com as suas palavras:  

 

“Proponho, agora, desdobrar brevemente esse argumento e 

colocar, de forma inteligível para aqueles que não têm familiaridade 

especial com a ciência anatômica, os fatos principais sobre os quais 

devem ser baseadas todas as conclusões acerca da natureza e da 

extensão dos vínculos que ligam o homem ao mundo bruto; na 

sequência, vou indicar a conclusão imediata que, ao meu ver, é 

justificada por esses fatos [...]”111 

 

 

2.2 SUBVERTENDO AS FRONTEIRAS ENTRE O SER HUMANO E A NATUREZA 

 

Na primeira parte de MPN, Huxley analisa o processo de desenvolvimento 

embrionário de diversos animais vertebrados, incluindo o ser humano, para 

demonstrar que todos passam pelos mesmos estágios de desenvolvimento. 

Essa seria, de acordo com este autor, uma primeira evidência da ligação entre o 

                                                           
110 Ibid., 273. 

111 Huxley, Man’s Place in Nature, 81. 
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ser humano e o restante dos animais. Assim, após descrever o desenvolvimento 

embrionário dos cães, ele conclui: 

 

“A história do desenvolvimento de qualquer outro animal 

vertebrado, Lagartixa, Cobra, Sapo ou Peixe, nos conta a mesma 

estória. Para começar, sempre tem um ovo com a mesma 

estrutura essencial que a do Cão: - a gema desse ovo sempre 

sofre divisão ou segmentação, como é chamada frequentemente; 

os produtos últimos dessa segmentação constituem os materiais 

para a construção do corpo do animal jovem; e este é construído 

ao redor de um sulco primitivo, no assoalho a partir do qual se 

desenvolve a corda dorsal. Além disso, tem um período no qual as 

formas jovens de todos esses animais se parecem umas às outras, 

não apenas na sua forma exterior, mas também em tudo de 

essencial na sua estrutura, e tão proximamente, que as diferenças 

entre elas são desconsideráveis, enquanto que, no curso 

posterior, vão divergindo cada vez mais amplamente umas das 

outras. E é uma lei geral que, quanto mais os animais se 

assemelham uns aos outros na sua estrutura adulta, tão mais larga 

e intimamente os seus embriões se parecem uns aos outros; 

assim, por exemplos, os embriões de uma Cobra e de uma 

Lagartixa parecem um e o mesmo mais longamente que aqueles 

de uma Cobra e uma Ave; e o embrião de um Cão e de um Gato 

permanecem mutuamente parecidos por um período muito mais 

longo que aqueles de um Cão e uma Ave; ou de um Cão e um 

Gambá; ou mesmo que aqueles de um Cão e um Macaco.”112 

 

Huxley precisa demonstrar, agora com evidências, o que havia postulado 

como hipótese: há relação entre a humanidade e o restante dos animais e o 

estudo comparativo entre eles, neste caso a partir da embriologia, pode 

                                                           
112 Ibid., 89 
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demonstrá-la. Como foi constatado no trecho transcrito acima, com base no 

processo do desenvolvimento embrionário dos vertebrados, ele dá conta da 

relação entre estas. Na sequência, tentará demonstrar a existência dessa 

continuidade entre os vertebrados e o ser humano:  

 

“Assim, o estudo do desenvolvimento fornece uma prova 

clara [do grau de] proximidade na afinidade estrutural, por isso a 

gente passa, impacientemente, a inquirir pelos resultados 

produzidos pelo estudo do desenvolvimento do Homem. Seria ele 

um caso à parte? Origina-se num modo totalmente diferente do 

Cão, da Ave, do Sapo e do Peixe, justificando, assim, aqueles que 

afirmam que não tem lugar na natureza nem qualquer afinidade 

real com o mundo inferior da vida animal? Ou origina-se de um 

germe similar, percorre as mesmas modificações progressivas, 

lenta e gradualmente, depende dos mesmos dispositivos de 

proteção e nutrição, até finalmente vir ao mundo através do auxílio 

do mesmo mecanismo? A resposta não é dúbia nem por um 

instante, nem jamais tem sido dúbia ao longo destes trinta anos. 

Com total certeza, o modo de origem e os primeiros estágios do 

desenvolvimento do homem são idênticos àqueles dos animais 

imediatamente debaixo dele na escala; - sem a mínima dúvida, 

nesse sentido, ele é muito mais próximo dos Macacos que os 

Macacos do Cão.”113 

 

Assim, a partir da comparação do desenvolvimento das estruturas 

embrionárias, Huxley intenta demonstrar a ligação do ser humano com os 

antropoides logo abaixo dele na “escala natural”. Não parece acidental o fato de 

Huxley ter iniciado sua argumentação a partir da comparação embrionária, posto 

                                                           
113 Ibid., 90. 
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que, se a sua ideia era evidenciar a continuidade total entre o ser humano e o 

restante da natureza, o estágio embrionário, isto é, a fase inicial de existência 

dos seres, devia representar o momento ideal para localizar a evidência que 

corroborasse a hipótese de Huxley sobre o LHN. A esse respeito, observa: “[...] 

é demonstravelmente verdadeira, e ela sozinha me parece suficiente para 

remover toda dúvida acerca da união estrutural do homem com o resto do mundo 

animal, e mais particular e proximamente, com os macacos”114.  

A sua convicção no valor demonstrativo das evidências embriológicas é 

tal, que estas lhe servem para justificar a semelhança essencial também entre 

as formas adultas:  

 

“Assim, idêntico nos processos físicos através dos quais se 

origina – idêntico nos estágios iniciais da sua formação – idêntico no 

seu modo de nutrição antes e depois do nascimento, aos animais que 

estão imediatamente debaixo dele na escala – o Homem, quando a sua 

estrutura adulta e perfeita é comparada à deles, manifesta, como 

esperável, uma semelhança maravilhosa na sua organização. Ele se 

assemelha tanto a eles, quanto eles se assemelham uns aos outros – 

difere deles, ao igual que eles diferem uns dos outros.”115 

 

No entanto, apesar do poder da sua convicção, o recurso à analogia deve 

ser complementado por provas objetivas. Nesse sentido, Huxley se reporta aos 

princípios da taxonomia zoológica:  

 

“[...] embora essas diferenças e semelhanças não possam ser 

pesadas e medidas, o seu valor pode ser prontamente estimado; [posto 

                                                           
114 Ibid., 92. 

115 Ibid., 92-3. 
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que] a escala ou padrão de julgamento acerca desse valor é fornecida 

e expressa pelo sistema de classificação dos animais agora corrente 

entre os zoologistas.”116 

 

O fundamento para dar à taxonomia zoológica o status de metodologia 

para a demonstração da unidade de base da humanidade com o resto da 

natureza é detalhadamente elaborado por Huxley. Assim, chama a atenção para 

o fato de que são, precisamente, as semelhanças e diferenças apresentadas 

pelos animais o que levou os estudiosos da história natural a reuni-los em 

grupos, sendo que o grau e qualidade das marcas distintivas define a hierarquia 

dos grupos, como segue:  

 

“[…] todas as criaturas que concordam, apenas, por 

apresentar as poucas marcas distintivas da animalidade, formam 

o Reino Animal. Os numerosos animais que concordam, apenas, 

por possuírem os caracteres especiais dos Vertebrados, formam 

um Sub-Reino desse Reino. O Sub-reino Vertebrados é então 

subdividido em cinco Classes: Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e 

Mamíferos, e estas em grupos mais pequenos, chamados de 

Ordens; estas em Famílias e Gêneros; estes últimos são 

finalmente divididos nos menores arranjos, que se distinguem pela 

posse de caracteres constantes não sexuais. Esses grupos 

últimos são as Espécies.”117 

 

Desse modo, quase imperceptivelmente, a discussão teórica acerca do 

LHN passa a ser traduzida nos termos do processo de classificação zoológica. 

Os critérios de comparação necessários para realizar uma correta 

                                                           
116 Ibid., 93. 

117 Ibid. 
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hierarquização, como as “marcas de animalidade” no caso do Reino, aparecem 

como a pedra de toque na construção das evidências que permitirão a Huxley 

demonstrar a sua hipótese em termos empíricos. O uso desses critérios o levará 

a invocar os fatos produzidos pela anatomia comparada, assim como as ideias 

contemporâneas sobre as raças, além das ideias mais tradicionais sobre a 

gradação das espécies e a “escala natural”, no intuito de formular uma lei geral 

que assegurasse a unidade da humanidade com o resto do mundo natural e, por 

conseguinte, desse a devida comprovação a sua hipótese.  

Para ilustrar o valor heurístico da sua tese, Huxley propõe ao leitor 

realizar, de modo imaginário, a atribuição do ser humano às diversas categorias 

taxonômicas, “como se fôssemos cientistas Saturnianos”, o que lhe permite 

concluir que: 

 

“O mais superficial dos estudos nos convenceria, imediatamente, 

que dentre as ordens de mamíferos placentários, nem as Baleias, nem 

as criaturas com cascos, nem o Preguiça nem os que se alimentam de 

formigas, nem os carnívoros, Cães, Gatos e Ursos, e muito menos os 

roedores, Ratos e Coelhos, nem os insetívoros Toupeiras e Ouriços, 

nem os Morcegos podem afirmar que o nosso Homo é um deles.”118 

 

Esse exercício é o que lhe permite formular o que considera ser o aspecto 

fundamental para a resolução do problema do LHN:  

 

“Só ficaria, então, uma única ordem para os fins de comparação, 

aquela dos Macacos (no sentido mais amplo do termo) e a questão a 

ser discutida passa a ser restringida à seguinte – é o Homem tão 

                                                           
118 Ibid., 94-6. 
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diferente de todos aqueles Macacos, de modo a formar uma ordem 

própria?”119 

 

Sintetizando, o recurso aos estudos embrionários e aos fundamentos da 

taxonomia classificação zoológica foram o ponto de partida, para Huxley, em um 

percurso extenso de comparação anatômica entre humanos e antropoides, 

considerando semelhanças e diferenças e investigando “o valor e magnitudes 

dessas diferenças, quando as colocamos lado a lado com aquelas que separam 

o Gorila dos demais animais da mesma ordem”120. É assim que o nosso autor 

dedica uma parte considerável de MPN à comparação das estruturas físicas dos 

seres humanos e outros primatas, incluindo aí os diversos conceitos utilizados 

na sua época, como a “cadeia do ser”, a noção de gradação, as classificações 

de raças de Blumenbach e dados oriundos das pesquisas de Morton, Camper e 

Broca sobre os estudos craniométricos.121 Todos esses componentes serviram 

como parâmetros para T.H. Huxley desenvolver seus argumentos.  

Além disso, outra fonte de dados utilizados por Huxley para derivar as 

suas conclusões foram esqueletos de gorilas, de um casal de Bushmans122 e de 

um indivíduo europeu, disponíveis no museu do Royal College of Surgeons em 

Londres.123 O texto é rico na apresentação dos resultados das múltiplas 

medições do tamanho e da forma de antropoides e de dois esqueletos humanos, 

                                                           
119 Ibid., 96. 

120 Ibid., 97. 

121 Vide Capítulo 1.  

122 Bushmans eram membros de vários povos da África Meridional, cujo território se estendia 

pelos atuais Botswana, Namíbia, Angola, Zâmbia, Zimbabwe e África do Sul; vide, Qureshi, 

Peoples on Parade. 

123 Ibid., 98. 
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incluindo dedos, mãos, pés, pernas, etc., que lhe permitiram concluir: “as 

diferenças estruturais entre Homem e Macacos superiores têm magnitude menor 

que aquelas entre os Macacos superiores e inferiores [...]”124. 

No entanto, a comparação do crânio – “[...] órgão mais nobre e mais 

característico, pelo qual a forma humana parece, e de fato é, tão marcadamente 

distinta de todas as outras”125 – de seres humanos e macacos indicava 

diferenças tão imensas, que a tese da comensurabilidade corria sério perigo.  

Para resolver a questão, Huxley foca as diferenças graduais e relativas entre 

macacos, por um lado, e entre raças humanas, pelo outro. Essa abordagem 

permite relativizar a diferença, aparentemente grande, entre o crânio humano e 

o dos primatas, porquanto afirma que a diferença de volume é muito maior entre 

as várias raças humanas, que “entre o mais inferior dos Homens e o Macaco 

mais superior.”126 Em outras palavras, Huxley afirma enfaticamente que a 

diferença entre os cérebros pertencentes às raças humanas mais e menos 

avançadas é da mesma ordem que as distinções que separam o cérebro humano 

de um cérebro símio.  

Esse argumento corrobora a classificação de Linné ─ na qual “o homem 

é membro da mesma ordem (para a qual, o termo Primatas, deve ser 

conservado) que os Macacos [...]”127 ─ ao mesmo tempo em que serve de prova 

para a tese de Huxley acerca do LHN. Desse modo, o nosso autor conclui: 

 

                                                           
124 Ibid., 130. 

125 Ibid., 105. 

126 Ibid., 107. 

127 Ibid., 145. 
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“Portanto, não importa qual sistema de órgãos seja estudado, a 

comparação das suas modificações na série dos símios leva a um 

mesmo resultado – as diferenças estruturais que separam o Homem do 

Gorila e do Chimpanzé não são tão grandes quanto as que separam o 

Gorila dos macacos inferiores.”128 

 

Com esses elementos, Huxley acredita estar em condições de abordar o 

problema da origem do ser humano:  

 

“Se a barreira estrutural que separa o Homem dos brutos não é 

maior que aquela que separa [os últimos] uns dos outros – então, 

parece seguir-se que, se puder ser descoberto algum processo de 

causalidade física através do qual foram produzidos os gêneros e as 

famílias dos animais comuns, tal princípio de causalidade seria o 

bastante amplo como para dar conta da origem do Homem. Com outras 

palavras, se puder ser demonstrado que os macacos sauá, por 

exemplo, se originaram, mediante modificação gradual, dos platirrinos 

comuns, e que ambos, macacos sauá e platirrinos, são ramificações 

modificadas de uma dotação primitiva – então, não haveria bases 

racionais para se duvidar de que o homem pode ter se originado, ora da 

modificação gradual de um macaco hominídeo, ora como ramificação 

da mesma dotação primitiva que [originou] esses macacos.”129 

 

Vale a pena ressaltar que a inclusão do ser humano na natureza é de 

fundamental importância no esquema de Huxley, pois somente neste caso a 

lógica da origem que se aplica para os outros animais valeria também para seres 

humanos e macacos, igualmente. A relação entre antropoides e seres humanos 

                                                           
128 Ibid., 144. 

129 Ibid., 146-7. 
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considerados inferiores proveu, neste caso, o contexto onde a fronteira entre 

humanos e os demais animais perdera a legitimidade por completo e o 

fundamento teórico que esvaziou de qualquer sentido a antiga ideia de uma 

“antítese essencial”. 

Dessa forma, é possível inferir, por um lado, que a gradação entre seres 

humanos e entre os antropoides, separadamente, configurava uma importante 

evidência da conexão entre ambos os grupos e, por outro, que a classificação 

“natural” de Linné fornecia uma prova “científica” para a hipótese de Huxley, 

posto que indicava a posição do ser humano na ordem da natureza.  

 

2.3 A “DIGNIDADE HUMANA” NO CONTEXTO DO LHN 

 

O simples cotejamento das ideias de Huxley discutidas aqui, permite 

visualizar a sua inserção em outros debates contemporâneos relativos à 

condição humana e permite constatar sérias e conflituosas discrepâncias. Ciente 

delas, ainda em MPN, Huxley procura antecipar-se e responder a possíveis 

objeções. O caminho, para tanto, será duplo: por um lado, discorre acerca dos 

efeitos morais, filosóficos e até religiosos da assimilação do ser humano aos 

demais primatas e, por outro, procura dar respostas a eventuais 

questionamentos acerca das ameaças à dignidade humana.  

 

De fato, se a hipótese de Huxley estivesse correta, os seres humanos, 

 

 “[...] passariam imperceptivelmente [do status] de ápice e coroa 

da Criação animal ao de simples criaturas, não havendo mais que um 

passo, aparentemente, entre [ele] e o mais inferior, pequeno e menos 
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inteligente dos Mamíferos placentários. É como se a própria natureza 

tivesse previsto a arrogância do homem e com severidade romana 

tivesse disposto que o seu intelecto, através dos seus próprios triunfos, 

tivesse que dar proeminência aos escravos, lembrando o conquistador 

que não é nada senão pó.”130 

 

Vemos aqui que Huxley apelava para explicações puramente naturalistas, 

sem invocar causas primeiras nem divinas, mas nas quais a natureza era uma 

espécie de sistema fechado autoexplicativo, pari passu com a atribuição de 

desígnios teleológicos a ela. Essa aparente antinomia, no entanto, não era 

infrequente na época e pode ser detectada em outros lugares no texto,131 por 

exemplo: 

 

“[...] a analogia plena das operações naturais nos fornece um 

argumento completo e esmagador contra a intervenção de qualquer 

outra causa, além das conhecidas como secundárias, na produção de 

todos os fenômenos do universo; dada a íntima relação entre o Homem 

e o resto do mundo vivo, e entre as forças exercidas por este último e 

todas as outras forças, não enxergo desculpa para se duvidar de que 

todas elas sejam termos coordenados da grande progressão da 

Natureza, desde o amorfo àquilo [plenamente] formado – do inorgânico 

ao orgânico – da força cega ao intelecto e à vontade consciente.”132    

 

“Grande progressão da natureza” e “das forças cegas para o intelecto 

consciente e vontade”: Huxley conjuga intenção e propósito com “forças cegas” 

                                                           
130 Ibid., 146. 

131 A refutação da teleologia da natureza seria um dos tópicos aos quais o célebre positivista Émil 

du Bois-Reymond (1818-1896) devotaria intensos esforços; vide du Bois-Reymond, [Sobre a 

força vital], 20-2, in Waisse-Priven, d&D, 292-3. 

132 Huxley, Man’s Place in Nature, 151. 
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e, portanto, vazias de qualquer intencionalidade. Esse constitui o quadro 

metafisico, embora contraditório, em que Huxley está operando e que provê as 

bases para sua reinterpretação da ideia de que o homem possui uma posição 

especial no esquema natural.  

A segunda maneira que Huxley responde à possíveis argumentos contra 

sua hipótese refere-se à ideia do risco que a “dignidade humana” estaria 

correndo ao dar-se o passo de interpretar o homem em termos de continuidade 

aos outros animais. A este respeito, Huxley declara: 

 

“Vou ouvir de todos os lados o grito – ‘Somos homens e mulheres 

e não apenas um tipo melhor de macaco, com a perna algo mais 

comprida, o pé mais compacto, o cérebro algo maior que os teus 

Chimpanzés e Gorilas brutais. O poder do conhecimento – a 

consciência do bem e do mal – a ternura compassiva dos afetos 

humanos, nos remove de toda companhia dos brutos, não importa quão 

próximos de nós eles possam parecer."133 

 

Embora Huxley não desconsiderasse a ideia da dignidade humana como 

um traço especial, Huxley entende que o argumento posto é irrelevante para o 

problema do LHN.134 Sarcasticamente, afirma que não é ele quem está 

fundamentando a dignidade humana no “tamanho do dedo ou de alguma 

estrutura cerebral”, para reiterar a sua tese:   

 

“Procurei mostrar que não pode ser traçada uma linha estrutural 

absoluta de demarcação mais larga entre o mundo animal e nós que 

aquela [que distingue] os animais que nos sucedem, imediatamente, na 

                                                           
133 Ibid., 152. 

134 Ibid. 
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escala [entre si]; e posso acrescentar a minha crença em que a tentativa 

de se estabelecer uma distinção psíquica é igualmente fútil, e que mesmo 

as mais elevadas faculdades do sentimento e do intelecto começam a 

germinar nas formas inferiores de vida. Ao mesmo tempo, ninguém está 

mais fortemente convicto da vastidão do abismo entre o homem civilizado 

e os brutos do que eu, nem está mais seguro de que não importa [se vem] 

deles ou não, certamente, [o homem civilizado] não é um deles. Ninguém 

está menos disposto a considerar a dignidade atual de modo leviano, nem 

de modo desesperado as esperanças futuras do único residente 

conscientemente inteligente deste mundo.”135 

 

Após discorrer extensamente sobre as evidências anatômicas e 

embrionárias que comprovavam, segundo ele, a ligação física e mental, ou a 

ausência de uma linha de demarcação absoluta entre a humanidade e os 

macacos, Huxley passa a considerar o único possível hiato entre a eles: a 

“civilidade”. O termo “civilização”136 não pode ser tomado como dado aqui, pois 

tem um referente contextual preciso, a saber, a civilização europeia em 

contraposição às demais “raças”, assim como ao “selvagem bestial, cuja 

inteligência apenas alcança para fazer com que seja pouco mais astuto do que 

a Raposa”137. 

Dessa forma, Huxley encapsula duas preocupações estruturantes do 

debate travado na segunda metade do século XIX, na Inglaterra, analisado no 

primeiro capítulo do presente trabalho: a relação da humanidade com o restante 

dos animais e a comparação entre os diferentes povos, ou entre as diferentes 

                                                           
135 Ibid., 152-3. 

136 Para um extensa explanação sobre a relação da ideia de civilização com o processo formativo 

da Antropologia na Inglaterra na primeira metade do século XIX, vide Stocking, Victorian 

Anthropology. 

137 Huxley, Man’s Place in Nature, 154. 
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“raças”, para utilizar o conceito tomado de Blumenbach, a quem Huxley 

considera como o “fundador da Antropologia como uma ciência especial”138. 

 

2.4 A “QUESTÃO DAS QUESTÕES”: O DEBATE HUXLEY-OWEN 

 

Evidence as on Man’s Place in Nature faz parte da tentativa de Huxley, ao 

longo de três anos, para refutar uma série de argumentos e evidências 

esgrimidos pelo reputado paleontólogo Richard Owen (1804 -1892). 

Owen foi um dos especialistas em anatomia comparada mais prestigiados 

do seu tempo. Seu ofício era exercido, em grande parte, no Royal College of 

Surgeons (RCS), onde ocupava o cargo de Hunterian Professor e na seção de 

História Natural do British Museum. Ambos espaços institucionais permitiam a 

Owen acesso a esqueletos humanos e de antropoides. Essa era uma 

prerrogativa que Owen ostentava como diretor do Museu, assim como o uso de 

material para dissecações e o direito de ministrar palestras no RCS. Dois dos 

primeiros esqueletos de gorila enviados para a Europa acabaram no British 

Museum e ambos foram medidos e descritos por Owen.139 

Com a chegada dos primeiros esqueletos de gorila enviados à Europa e 

recebidos no Hunterian Museum nos primeiros anos da década de 1850, Owen 

tornou-se um dos mais reconhecidos anatomistas de Londres, à medida em que 

apresentava artigos sobre anatomia comparada na Zoological Society, no 

Hunterian Museum e na Royal Institution. Dissecação, descrição e apresentação 

                                                           
138 Ibid., 241. 

139 Raby, Bright Paradise, 21. 
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de palestras sobre a relação entre humanos e outros primatas se tornaram 

alguns dos procedimentos científicos mais comentados dos anos 1850. 

Owen vinha, assim, trabalhando na mesma linha que Huxley, 21 anos 

mais novo, seguiria após, fazia pelos menos três décadas, no entanto, chegou à 

conclusão oposta quanto ao LHN. Além dos argumentos científicos que são 

descritos em detalhe mais adiante, convém observar que ambos, Owen e 

Huxley, procediam da classe média que, na época, procurava ascender 

socialmente através da ciência e, mais particularmente, a ciência 

experimental.140 Owen exemplifica o sucesso dessa estratégia, pois conseguiu 

inserir-se numa rede social e política de prestígio, chegando a ser tutor de 

zoologia dos filhos da rainha Victoria.141  

Em 1858, isto é, um ano antes da publicação de On the Origin of Species, 

Owen publicou uma nova classificação dos mamíferos, cujo ponto central era a 

demarcação absoluta entre o ser humano e os macacos.142 Depois de uma 

minuciosa descrição das características gerais dos mamíferos e das 

particularidades de cada categoria taxonômica, Owen sustenta que é o encéfalo 

o que traz as marcas da incomensurabilidade absoluta entre o ser humano e os 

macacos, a saber: 

  

1) o cérebro humano se estende anteriormente além do lobo olfatório e 

posteriormente, além do cerebelo; em particular, a extensão posterior é tão 

                                                           
140 Para uma análise detalhada do contexto histórico capturado a partir dos embates entre a 

aristocracia ligada ao circuito Oxbridge e a nascente “classe média” londrina, vide Mackenzie, 

“Eugenics in Britain”; Barton, “Influential Set of Chaps”; Desmond, “Redefining the X Axis”, e 

Turner “Victorian Conflict”. 

141 Gross, “Huxley versus Owen”, 493. 

142 Vide Owen, “On the Characters, Principles of Division”. 
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notável, que chegou a ser considerada por alguns anatomistas como um terceiro 

lobo, sendo exclusivo do gênero Homo; 

2) presença do corno posterior dos ventrículos laterais; 

3) presença do “hipocampo menor”,143 caracteristicamente no lobo 

posterior de ambos os hemisférios.144  

 

De acordo com C.G. Gross, essa escolha de caracteres não era arbitrária. 

A teoria de que o cérebro recobre o cerebelo no ser humano derivava do fato de 

que, paralelamente à ascensão na escala das espécies, o cérebro se estende 

tanto anterior, quanto posteriormente, alcançando o máximo nos seres humanos. 

Na época da classificação de Owen, o acesso a cérebros de macacos era muito 

difícil e, por isso, não se havia detectado o fenômeno completo, o que seria feito 

por Huxley, depois de se dedicar intensivamente à dissecação de cérebros de 

primatas, como parte de sua reação às ideias de Owen.145 Por outro lado, as 

ilustrações de encéfalos de macacos então disponíveis incluíam o cerebelo, o 

que provavelmente era resultado da remoção da parte posterior do cérebro, 

precisamente, para evidenciar o primeiro.  

Mais relevante, todavia, é a escolha de duas marcas relacionadas com os 

ventrículos cerebrais. Os primeiros Padres da Igreja, nos séculos IV e V, ao 

tentar resolver o problema da conexão entre a alma e o corpo, se basearam nas 

teses de Galeno, acerca de que as funções mentais superiores, senso-

                                                           
143 Originalmente denominado calcar avis (espora de ave), devido a sua forma, foi renomeado 

por Félix Vicq d’Azyr (1746-1794) como “hipocampo menor”. Trata-se de um sulco no assoalho 

do corno posterior dos ventrículos laterais causado pela profunda impressão da fissura calcarina.  

144 Owen, “On the Characters, Principles of Division”, 19-20. 

145 Gross, 495.  
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percepção, intelecto e memória, estavam localizadas no encéfalo. No entanto, 

ao invés da substância do cérebro, sendo os ventrículos três (anterior, laterais e 

posterior),146 atribuíram essas funções a estes, nessa mesma ordem.147 Mais 

tarde, a partir das célebres ilustrações de Andreas Vesalius (1514-1564), as 

estruturas ventriculares foram cuidadosamente reproduzidas e nomeadas, 

devido a sua importância na teoria galênica, enquanto que o córtex cerebral era 

representado de modo meramente esquemático, porque até a formulação da 

frenologia, por Franz J. Gall (1758-1828), na virada do século XVIII, se 

considerava que este não tinha maior importância.148 

Owen atribuiu importância crucial a essas diferenças anatômicas, pois 

“poderes mentais peculiares se associam a essa forma mais elevada de cérebro, 

e as suas consequências ilustram maravilhosamente o valor do caráter cerebral”. 

É assim que acaba concluindo: “de acordo com a minha análise da questão, sou 

levado a considerar o gênero Homo não apenas como o representante de uma 

ordem distinta, mas de uma subclasse distinta de Mamíferos, para a qual 

proponho o nome ARCHENCEPHALA”149. E volta a insistir: 

 

“As modificações estruturais no gênero Homo, - o único 

representante dos Archencephala, - mais especialmente no membro 

inferior, que permitem manter a postura ereta e a marcha bipodal, 

são [de grau] tal, que permitem reclamar para o Homem uma 

                                                           
146 O quarto ventrículo se localiza entre o tronco cerebral e o cerebelo, portanto, não forma parte, 

estritamente, do encéfalo.  

147 Finger, Origins of Neuroscience, 18. Essa alocação aparece em De natura hominis (ca. 400), 

atribuído a Nemésio de Emesa (fl. 390) e seria adotada por Agostinho (354-430) e Posidônio de 

Bizâncio (fl. 370). 

148 Gross, 494. 

149 Owen, “On the Characters, Principles of Division”, 20. 
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distinção ordinal [com base] em caracteres zoológicos meramente 

exteriores. No entanto, como já argumentei, os seus poderes 

psicológicos, associados ao seu cérebro extraordinariamente 

desenvolvido, permitem atribuir ao grupo que ele representa, um 

ranque equivalente ao das outras divisões primárias da classe 

Mamíferos, fundamentado nos caracteres cerebrais. O homem 

forma um único gênero, Homo, e esse gênero uma única ordem, 

chamada de BIRMANA, devido ao fato do polegar opositor estar 

restrito ao par de membros superiores.”150 

 

Um dos principais pressupostos que subjaziam os trabalhos em anatomia 

comparada de Owen era que as diferenças entre humanos e gorilas era maior 

do que aquelas entre gorilas e chimpanzés e também maior que aquela entre as 

várias “raças” humanas.151 Por esse motivo, não havia qualquer necessidade de 

colocar humanos e outros primatas na mesma categoria taxonômica.152 De 

acordo com N. Rupke,153 a crença de Owen em que havia um amplo abismo 

entre seres humanos e primatas superiores incluía a crença em que as diversas 

raças humanas eram tão estreitamente próximas, do ponto de vista anatômico, 

que constituíam uma mesma espécie.  

Owen e Huxley tinham uma longa história de animosidade e, assim, a 

reação do último à publicação do primeiro manifestou-se de modo muito violento, 

“[vou] pregar [Owen] (...) esse mentiroso fraudulento (...) na porta de um 

estábulo”154. A ocasião não demorou a se apresentar.  

                                                           
150 Ibid., 33. 

151 Gross, 493. 

152 Rupke, Richard Owen, 192. 

153 Ibid., 187. 

154 Apud Gross, 494.  
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Em 1860, pouco após a publicação de On the Origin of Species, a British 

Association for the Advancement of Science (BAAS) realizou uma reunião na 

universidade de Oxford. Na sessão inaugural, Owen afirmou que “o cérebro do 

gorila apresenta mais diferenças, por comparação ao cérebro do homem, que 

[as que apresenta] por comparação ao cérebro do mais inferior e mais 

problemático dos Quadru-humanos”155. Huxley se opôs abertamente a Owen, 

prometendo que iria publicar posteriormente as evidências necessárias. Como 

mencionado antes, dedicou-se intensamente à dissecação de cérebros de 

macacos, além de publicar diversos artigos na Natural History Review. O golpe 

de graça seria dado, precisamente, em Evidence on Man’s Place in Nature.  

Nessa mesma reunião da BAAS, alertado por Owen,156 Samuel 

Wilberforce (1805-1873), bispo de Oxford, atacou a obra de Darwin,157 e, nesse 

contexto, perguntou para Huxley, “é do lado do seu avô ou da sua avó que você 

afirma vir de um macaco?”158 A resposta de Huxley se tornaria célebre “Eu prefiro 

ter um mísero macaco como avô do que um homem altamente favorecido pela 

natureza e dotado de grandes meios e influência e, ainda assim, que emprega 

tais faculdades para o mero propósito de introduzir o ridículo em uma séria 

discussão científica - eu afirmo, sem hesitar, a minha preferência pelo 

macaco”159.  

                                                           
155 Leonard Huxley, Life and Letters, 149. 

156 Carta de Hooker para Charles Darwin (2 de julho de 1860), Darwin Correspondence Database, 

http://www.darwinproject.ac.uk/entry-2852 acessado em 06/11/13. 

157 Para conferir o teor da crítica de Wilberforce no debate, vide Wilberforce, “Darwin’s Origin of 

Species”.  

158 Leonard Huxley, 151. 

159 Carta de T.H. Huxley para Frederick Dyster (9 de setembro de 1860), Huxley Papers, Imperial 

College, London, 15.117, http://aleph0.clarku.edu/huxley/letters/60.html acessado em 06/11/13. 
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Por um lado, a imprensa se divertiria como nunca com o debate entre 

Owen e Huxley (Figura 6).160 Pelo outro, este ganharia seu apelido de “buldogue 

de Darwin”.  

 

 

Figura 6. Owen e Huxley dançando giga na reunião da British Association for 

the Advancement of Science. Punch, 23 de setembro de 1865, 113. 

 

 

 

 

                                                           
160 A sátira chegaria até a literatura infantil da época. O padre Charles Kingley (1819-1875) 

descreveu os argumentos como “a grande prova do hipopótamo” no livro infantil The Water-

Babies, A Fairy Tale for the Land Baby (1862-1863), levado ao cinema várias vezes a partir de 

1900, sendo a última versão filmada em 1978. 



 

70 
 

2.5 A “INVOLUÇÃO DO BULDOGUE”  

 

O biólogo161 Thomas Henry Huxley nasceu em 1825, em Londres, filho de 

um professor de matemática. Não sendo de família aristocrática, Huxley 

precisaria de grande esforço para obter uma formação cientifica adequada.162 

Com 21 anos embarcou numa viagem de exploração para a Austrália e 

Melanésia,163 como cirurgião assistente, a bordo do HMS Rattlesnake e retornou 

a Londres três anos depois. Essa viagem abrir-lhe-ia as portas aos círculos 

científicos da época, particularmente graças à intermediação de Edward Forbes 

(1815-1854), catedrático de botânica no King's College e lecturer da Geological 

Society, que o ajudou a publicar artigos em prestigiosos jornais científicos, tal 

como Philosophical Transactions da Royal Society. Do retorno da viagem até o 

fim da sua vida, o prestígio social de Huxley como 'homem de ciência' cresceria 

de forma vertiginosa e, assim, a título de exemplo, em 1883 passou de secretário 

a presidente da Royal Society.164 

Essa breve descrição pode ser facilmente encontrada em dicionários de 

biografias científicas ou mesmo em grande parte dos estudos produzidos por 

especialistas,165 junto da sua caracterização como o “buldogue de Darwin”, 

                                                           
161 Como o próprio Huxley se autodefinia, vide Science and Education, 270; quanto à legitimidade 

da pretensão de Huxley a esta designação, cf. Caron, “‘Biology’ in the life sciences”.  

162 Sobre a situação do acesso à educação superior para jovens que não pertenciam às elites 

urbanas e aos segmentos não alinhados a Igreja da Inglaterra no período, vide White, Thomas 

Huxley; Turner, “Late Victorian Conflict”, e Barton, "Huxley, Lubbock ". 

163 Essa era a rota habitual feita por antropólogos britânicos aprendizes e onde desenvolviam 

seus primeiros trabalho de campo. Vide, Smith, “Place of Thomas Henry Huxley”.  

164 Conferir Figura 1, na Introdução do presente trabalho, correspondente ao retrato de Thomas 

Huxley como presidente da Royal Society. 

165 Cf. a secção Referências Bibliográficas do presente trabalho.  
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vivendo à sombra do autor de a Origem das Espécies.166 No entanto, a partir do 

cenário conceitual e histórico discutido no presente trabalho e da análise de 

fontes raramente associadas a Huxley, como Blumenbach, Morton, Camper e 

Linné, é possível pintar um quadro diferente daquele oferecido em outros 

estudos.  

Como pode ser constatado, Huxley estava envolvido nos debates em 

torno do LHN ao longo das décadas de 1850 e 60, isto é, antes da publicação da 

Origem das Espécies e principalmente antes da publicação de The Descent of 

Man (1871).167 Além disso, segundo manifestações explícitas, Darwin não teria 

precisado fundamentar a relação entre 

 

 “o homem e os macacos antropomorfos, porque o Prof. Huxley, 

na opinião dos juízes mais competentes, demonstrou de modo 

conclusivo que em toda e cada uma das suas características visíveis, o 

homem difere menos dos símios superiores, que estes dos membros 

inferiores da mesma classe de Primatas”.168  

 

Levando-se todos esses aspectos em consideração, é possível sugerir 

que a ideia darwiniana sobre a evolução das espécies não foi o epicentro ou 

o ponto de partida do pensamento e da obra de Thomas Huxley. Ao contrário, 

                                                           
166 Para conferir exemplos dessa abordagem, vide Ruse, Ethics and Evolution; Hale, “Darwin’s 

Other Bulldog”; Milner, “Huxley’s Bulldog”; Nocks, “T.H. Huxley: Evolution of the Bulldog”; Heskth, 

Of Apes and Ancestors. 

167 Nessa obra, a teoria da evolução é aplicada para o caso humano. Isso já havia sido 

prenunciado por Darwin na primeira edição de A Origem das Espécies, de 1859. Na conclusão 

da obra, o autor assegura que “Num futuro distante, eu vejo campos abertos para pesquisas 

muito mais importantes. (...) Luz será lançada sobre a origem do homem e sua história.”, vide On 

the Origin of Species, 488. 

168 Darwin, Descent of Man, 2.  
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as teses de Darwin parecem ter encaixado como luvas nas mãos de Huxley, 

fornecendo os mecanismos dinâmicos que colocavam em movimento o 

quadro estático pintado por ele. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ideia do lugar do homem na natureza constituiu uma espécie de fio 

condutor ao redor do qual diversos conceitos foram formulados e várias teorias 

foram debatidas no contexto da Inglaterra vitoriana. O cruzamento inicial do 

estudo de Lawrence acerca da “história natural do homem”, na década de 1820, 

com os debates antropológicos da década de 1860 apontou para a continuação 

dos problemas e temas que conformaram o LHN na Londres do século XIX. Em 

outras palavras, os critérios para a demarcação entre o humano e o animal 

constituíram um objeto privilegiado de debates na década de 1860. 

Evidenciamos, também, que algumas das linhas inseridas no desenho do 

mapa do debate sobre o LHN nesse contexto estavam representadas pela noção 

de gradação, implícita na tradicional “cadeia do ser”, porém, ressignificada à luz 

das novas noções e métodos produzidos pela anatomia comparada e da inclusão 

do estudo das raças humanas, neste caso, fortemente influenciada por F. 

Blumenbach, cujos trabalhos se tornaram estruturantes para o processo 

constituição da antropologia na Inglaterra no século XIX. 

Inserido nessa peculiar conjuntura, Thomas Huxley publicou sua principal 

obra em 1863. A análise de Man’s Place in Nature nos permitiu, nesse sentido, 

identificar uma sobreposição de ideias acerca do processo de classificação 

zoológica, ou de critérios de comparação, como as “marcas de animalidade”, 

necessários para realizar uma correta hierarquização dos seres. Verificou-se que 

o uso desses critérios levou o nosso autor a invocar os fatos produzidos pela 

anatomia comparada, bem como as ideias contemporâneas sobre as raças, 

além das ideias mais tradicionais sobre a gradação das espécies e a “escala 
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natural”, no intuito de formular uma lei geral que assegurasse a unidade da 

humanidade com o resto do mundo natural e, por conseguinte, desse a devida 

comprovação à hipótese de que não há uma antítese essencial entre os seres 

humanos e os demais animais e que as diferenças existentes não são suficientes 

para justificar a incomensurabilidade entre ambos. 

Finalmente, é importante ressaltar que tais diferenças foram incorporadas 

na ideia de gradação entre os seres, segundo a qual, a relação entre os 

antropoides e os seres humanos considerados inferiores proveu, neste caso, o 

contexto onde a fronteira entre humanos e os demais animais perdera a 

legitimidade por completo e o fundamento teórico que esvaziou de qualquer 

sentido a antiga ideia de uma “antítese essencial”. Dessa forma, seria possível 

inferir, por um lado, que a gradação entre os seres humanos e entre os 

antropoides, separadamente, configurava uma importante evidência da conexão 

entre ambos os grupos e, por outro, que a classificação “natural” de Linné 

fornecia uma prova “científica” para a hipótese de Huxley, posto que indicava a 

posição do ser humano na ordem da natureza.  
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