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Carlos Almaça (29 de Dezembro de 1934 - 3 de Agosto de 2010), Biólogo, 
doutorado em Biologia pela Universidade de Lisboa em 1968, foi Professor 
Catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa entre 1979 e 
2004, data da sua aposentação.
Fez investigação em diversas áreas, desde a sistemática e a biogeografia à 
ecologia, conservação, antropologia e museologia. Deu ainda um contributo 
único para o conhecimento da história da zoologia e do evolucionismo em 
Portugal. Formou várias gerações de biólogos e publicou cerca de 300 títulos 
quase sempre como único autor.
Foi Director do Museu Bocage (1984-2004) e do Departamento de Ciências 
Biológicas do IICT (1987-2003) e Académico Correspondente da Academia 
das Ciências de Lisboa, Membro Correspondente da Secção de Artes, Letras 
e Ciências da Academia de Marinha e Membro, por convite, da prestigiada 
Linnean Society of London. 
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UM PASSEIO PELO ADRIÁTICO

Luís Vicente

Fevereiro de 1966 ao fim da tarde.
Uma réstea de sol entra por uma nesga da janela do gabinete. As 

dimensões da sala de paredes brancas e tecto alto são generosas. Porém 
parece pequena, tal é a desarrumação que grassa por todo o lado. Uma mesa 
com uma lupa ao lado da qual se acumulam vários frascos com peixes em 
formol. Mais frascos no chão e, entre eles, pilhas desordenadas de livros, 
cadernos e papéis diversos. Noutra mesa empilham-se mais papéis. Existe uma 
secretária e por trás dela uma velha estante onde se encontram vários dossiers 
entremeados de livros. Entre estes dominam catálogos de peixes de água doce, 
atlas geográficos e outros em cujas lombadas se identificam nomes de autores 
como Ronald A. Fisher, J. B. S. Haldane, Sewall Wright, Ernst Mayr e G. G. 
Simpson. Curiosamente, misturado com estes, um pequenino livro de ficção 
científica daqueles da colecção Argonauta dos Livros do Brasil dá uma imagem 
de contradição ao gabinete do cientista; ou talvez não. Sobre uma pilha no 
chão ao pé da secretária a Origem das Espécies em tradução portuguesa. Ao 
lado um grosso volume da obra de Grassé. É sobre peixes. Em cima deste, a 
edição de 1943 do General Zoology de Tracy Storer e ainda a edição de 1957 do 
Zoogeography de Darlington.
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Sentado à secretária, envolto numa nuvem de fumo, Carlos Almaça, 
concentrado, manipula uma velha calculadora mecânica “Facit”, ao mesmo 
tempo que vai escrevendo números a lápis numa enorme folha de papel 
quadriculado. Sobre a secretária, aberto e cheio de anotações a lápis, o 
Quantitative Zoology de Simpson, Roe e Lewontin. A secretária é também 
caótica. Num cinzeiro redondo de vidro fumega um cachimbo abandonado. 
Latas de tabaco, um maço vermelho de SG-gigante meio consumido, uma 
placa de cortiça pejada de alfinetes entomológicos, um jarro de água cheio de 
gelo, caixas de aspirina e papéis e mais papéis.

A certa altura o cientista ergue os olhos, pára de escrever e concentra-se 
num pequeno retrato de Sewall Wright que quebra a monotonia da parede 
branca à sua esquerda ao lado da janela, enquanto puxa umas fumaças do 
cachimbo. Sorri. Reflecte. Volta a sorrir e levanta-se da secretária dirigindo-se 
à mesa onde está a lupa. Olha um frasco de peixes que apenas tem uma etiqueta 
colada que diz “Guadiana”. Pega nele, observa-o atentamente contra a luz que 
entra pela janela. Pensa, “claro que é diferente, a cabeça é evidentemente mais 
pequena... microcephalus”.

Volta a colocar o frasco no mesmo lugar, olha para o relógio de pulso, 
despe a bata que atira para cima de uma cadeira, veste o sobretudo e sai do 
gabinete. Percorre os corredores escuros do velho edifício da Politécnica, desce 
a escadaria de mármore e sai pela porta ainda aberta que dá para a “Avenida 
das Palmeiras”. É já noite e está frio. Uma mão na algibeira do sobretudo, a 
outra segurando o cachimbo que vai sugando com a boca meio coberta pelo 
cachecol que lhe envolve o pescoço. Cachimbando, como ele costuma dizer. O 
cientista caminha a passos largos. Vai percorrendo a rua da Escola Politécnica 
e a imagem daquele peixe não lhe sai da cabeça. Está bem disposto como 
alguém que finalmente concluiu alguma coisa.

Depois a cabeça dispersa. A memória percorre os primeiros trabalhos 
sobre anfíbios, a necessidade de os proteger como uma vez chegara a escrever 
referindo-se à Chioglossa lusitanica, o encanto das paisagens do Gerês, a 
Praia das Avencas e o deslumbramento do intercotidal e da sua zonação, os 
caranguejos que observou e estudou atentamente, a distribuição de Aeolidia 
pappillosa, lindíssimo nudibrânquio, e as suas recentes observações sobre o 
morcego de ferradura mourisco que já estão na tipografia.

Volta a concentrar-se. É enorme o entusiasmo pelos peixes de água doce 
que começara há uns três ou quatro anos e que, desde então, se transformara 
numa obsessão quando decidira que esse seria o tema da sua dissertação de 
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doutoramento, concentrando-se no género Barbus. Mas os peixes são apenas o 
modelo referencial. O motivo, o verdadeiro motivo, é a zoogeografia histórica 
e a ecologia num quadro de referência neodarwinista.

Depois, enquanto caminha, começa mentalmente a organizar o dia 
seguinte. Só poderia voltar aos Barbus depois das aulas. Seriam práticas de 
Zoologia Geral de manhã e uma de Antropologia à tarde. Só depois regressaria 
à intimidade do gabinete, à obsessão do seu trabalho, aos criteriosos cálculos 
estatísticos que lhe permitiriam demonstrar à comunidade aquilo que estava 
farto de intuir.

Precisa entretanto de se distrair. Distraía-se e entusiasmava-se relendo O 
ABC da Genética de António Câmara que guardara religiosamente desde os 
seus tempos de estudante. Aliás, tem por hábito repousar lendo os preciosos 
livros da Cosmos.

Gosta das aulas e dos alunos, mas está muito compenetrado no trabalho 
da sua tese e anseia pelas férias de Carnaval que se aproximam e durante as 
quais se poderá dedicar inteiramente aos seus Barbus. Tem que finalizar a tese 
rapidamente. Apenas falta introduzir os resultados destes últimos cálculos e 
depois será a entrega na tipografia, a revisão das provas, bom, e a defesa perante 
o júri. De facto o texto virá a estar definitivamente escrito nesse Carnaval e a 
tese virá a ser defendida em Março do ano seguinte.

Nesse intervalo tem tempo para escrever um artigo sobre Pitymys, os 
ratos-cegos que em tempos estudara mas não tivera tempo de publicar, um 
trabalho sobre o estudo quantitativo das populações animais que considera de 
interesse para os colegas e estudantes, e ainda mais umas notas sobre o estudo 
do intercotidal.

No dia seguinte as aulas não lhe correm bem. De manhã alguém lhe 
metera discretamente na algibeira do sobretudo o Avante! de Dezembro do 
ano anterior que logo na primeira página referia a demissão do reitor, Paulo 
Cunha, na abertura do ano lectivo. Essa demissão resultara claramente da luta 
persistente dos estudantes que Almaça apoiara na intimidade. Mas não é isso 
que mais o afecta. A demissão de Paulo Cunha até lhe trás algum bem-estar. 
O que realmente o choca são as notícias sobre as torturas da PIDE. O Avante! 
fala de um António Graça que tinha suportado 26 dias sem dormir, choques 
eléctricos e outras sevícias intoleráveis. Noticia também algo que o horroriza 
ainda mais. O comportamento heróico de Maria da Conceição, companheira 
de Domingos Abrantes, face às torturas mais hediondas da polícia política. 
Interrogada durante dois dias e duas noites, impedida de se servir de uma 
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casa de banho, fora obrigada a fazer as suas necessidades no chão da sala de 
tortura e a limpá-las com as próprias roupas que fora coagida a despir perante 
os torturadores. Maria da Conceição não vergou. Dois meses de resistência à 
tortura, aos espancamentos, à fome e até às alucinações, acabaram por vergar 
os próprios pides que dela nada conseguiram. E, para além dela, é imensa a 
lista de presos e torturados.

Apesar da tenebrosa repressão luta-se e resiste-se em Portugal. O 
Avante! noticia a combatividade dos corticeiros contra o patronato, as lutas 
dos operários da CUF, da Parry & Son, da Lisnave e da Siderurgia, as lutas 
dos salineiros de Alcochete e dos mineiros da Panasqueira, todas duramente 
reprimidas pela GNR a cavalo, mas também com carros de assalto e jeeps. 
Intensifica-se também a luta contra a guerra colonial. A bordo do Niassa que 
conduzia tropas para as colónias, registara-se uma revolta dos soldados. O 
paquete fora obrigado a regressar a Lisboa escoltado por dois navios de guerra 
e os soldados feitos prisioneiros. Esse número do Avante! fala também do 
sucesso do VI Congresso do PCP e exorta os trabalhadores à luta. No número 
anterior já lera alguns documentos do Congresso e anseia por ler o relatório de 
Álvaro Cunhal. O problema será obtê-lo clandestinamente.

Almaça lera de manhã, antes da primeira aula, este número de Dezembro 
do Avante!. É a tortura dos presos, em particular a descrição das humilhantes 
sevícias a que a heróica Maria da Conceição fora sujeita que não lhe sai da 
cabeça e o impedem de se concentrar na matéria da aula. Tem uma imensa 
repugnância pela ditadura. Enoja-o, revolta-o.

Os tempos vão passando. Aproveita o resto do ano de 1966 para 
reflectir e escrever e, ao mesmo tempo, para programar trabalho futuro. É tão 
vasta a Zoologia! Tanta coisa o interessa que as escolhas são difíceis. Há os 
ensinamentos que colhera na Praia das Avencas, as questões relacionadas com 
a zoogeografia da Península Ibérica, os peixes de água doce, os mamíferos, a 
herpetofauna, a sistemática, a especiação, todos estes assuntos criteriosamente 
estudados num quadro de referência neodarwinista que superintende a todo o 
seu pensamento científico.

Chegam as provas perante o júri. Antunes Serra impõe-lhe que disserte 
sobre genética de populações e o papel das mutações. Está como “peixe na 
água”. Serra acaba por dizer “o candidato tem uma excelente cabeça e cultura, 
o que é coisa rara nos tempos que correm”. Amilcar Mateus da Universidade 
do Porto, sugere-lhe outro ponto de dissertação. Mais uma vez Almaça brilha. 
Cabeça, cultura e... memória de elefante. O júri vota sempre por unanimidade, 
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quer no doutoramento, quer na agregação. Coisa nunca vista nos tempos que 
então correm.

Em finais de 1970, em resultado das aulas de Antropologia e dos interesses 
demonstrados pelos alunos, abalança-se a abordar um novo tema – a evolução 
da família humana. Trata-se de um novo desafio, mas são os novos desafios que 
sempre o entusiasmam.  Esta aventura de estudo, meditação e reflexão culmina 
com a publicação em 1971 de uma brochura de 32 páginas que acabará por ser 
uma referência para as futuras gerações de alunos.

No início da década de 1970, com o recrudescimento da guerra colonial e 
o esgotamento dos oficiais do quadro permanente por sucessivas mobilizações 
para o cenário de guerra, as forças armadas debatem-se com uma grave falta 
de oficiais. Neste contexto, o cientista é compulsivamente obrigado, em 1972, 
a interromper os seus trabalhos e a frequentar o curso de capitães do exército 
em Lamego, numa tentativa desesperada do governo para criar uma reserva 
de oficiais preparados para intervir nas colónias. Outros colegas da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), como o seu amigo Fernando 
Catarino, frequentam o mesmo curso.

E é em Lamego, nos intervalos das imbecilidades militares que continua 
a redigir os seus trabalhos científicos. Noutros intervalos dos jogos marciais, 
vai com os colegas a um restaurante muito bom, comer e beber ainda melhor. 
Recorda repetidamente os banhos de água fria que toma diariamente lá no 
quartel, mas que não dispensa. Sempre teve um enorme fascínio pela água.

Terminada a “imbecilidade militar” retorna, a tempo inteiro, à 
Universidade. Entretanto, sem nunca abandonar o trabalho empírico, nas suas 
publicações vai-se acentuando a vertente teórica. Aproxima-se dos 40 anos e a 
maturidade do cientista profundamente reflexivo desabrocha.

A 12 de Outubro de 1972 é morto a tiro pela polícia política no ISCEF, 
Ribeiro dos Santos, estudante de direito. Em Novembro o PAIGC é admitido 
na ONU com o estatuto de observador. A 16 de Dezembro, a 6ª companhia 
de Comandos do exército colonial português assassina barbaramente os 
habitantes de três aldeias do Norte de Moçambique, a 30 km da cidade de 
Tete. Perto de 300 aldeões, entre os quais muitas crianças, são mortos por, 
alegadamente, simpatizarem com a FRELIMO. O massacre de Wiriyamu seria 
denunciado pelo padre Hastings nas páginas do jornal britânico The Times a 7 
de Julho do ano seguinte. A 22 de Dezembro de 1972 é aprovada no Conselho 
de Segurança da ONU uma moção reafirmando o direito dos povos de Angola, 
Guiné, Cabo Verde e Moçambique à autodeterminação e independência e 
exigindo do governo português o fim das operações militares e a abertura de 
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negociações.
Nos últimos dias de 1972 a força aérea dos EUA bombardeia barbaramente 

Hanói e Haipohong provocando uma formidável reacção da opinião pública 
internacional. No ano seguinte, humilhado, o exército dos EUA é obrigado a 
retirar, capitulando numa guerra que ceifara 46000 vidas e deixara mais de 
300000 feridos e estropiados.

Em 1973, entre outros temas, o cientista publica sobre os tipos do grupo-
espécie em zoologia, bem como sobre variabilidade genética e conservação de 
populações animais. Começa também a reflectir mais sobre História e participa 
na I Reunião Internacional de Camonistas onde disserta sobre a Zoologia de 
Os Lusíadas.

Para Portugal, 1973 é um ano de intenso recrudescimento da guerra 
colonial. Os movimentos de libertação em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique 
avançam na sua ofensiva e consolidam posições no terreno. A 20 de Janeiro 
é assassinado Amílcar Cabral em Conacri. Em várias cidades portuguesas 
dezenas de estudantes são presos e incorporados compulsivamente no exército 
colonial; só na Faculdade de Ciências de Lisboa são 31. Destes, virá a morrer 
em Timor o estudante de Biologia, Gusmão, militante das organizações 
estudantis do PCP e por quem Almaça nutria uma especial simpatia. Cresce o 
descontentamento militar com vários incidentes graves nos quartéis por todo 
o país, onde o PCP intensifica a sua acção através, em particular, da I.R.F.A. 
(Informação Revolucionária das Forças Armadas). A oposição ao regime 
prepara o congresso de Aveiro a realizar em Abril. O custo de vida agrava-
-se e o regime começa a dar sinais de fraqueza. Muitas dezenas de milhar 
de trabalhadores em greves e manifestações, particularmente nas cinturas 
industriais das maiores cidades, mas também nos campos onde sobressaiem 
os assalariados rurais do Alentejo. No 1º de Maio em Lisboa e no Porto a PSP 
faz dezenas de feridos e muitas prisões. O governo decreta a 17 de Janeiro de 
1973 a criação de uma polícia interna, os “gorilas”, com o objectivo de exercer 
a repressão no espaço universitário. A polícia de choque invade a cantina 
da Cidade Universitária de Lisboa ferindo vários estudantes. O movimento 
estudantil intensifica-se mobilizando milhares de estudantes. Greves nos 
liceus e universidades. Mesmo estudantes do secundário, de 15 e 16 anos, 
são espancados pela PIDE. Miguel Portas é um entre muitos adolescentes 
duramente espancados. É proclamada a independência da Guiné-Bissau a 24 
de Setembro e, de imediato, o novo Estado é reconhecido internacionalmente. 
Acentua-se o isolamento internacional de Portugal. O PCP intensifica a sua 
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ofensiva em todas as frentes. A oposição não dá tréguas ao fascismo.
Almaça desespera, a ditadura é-lhe repugnante. A cabeça dói-lhe. É um 

mal que o afecta frequentemente. Demasiado. Mas a dor não o impede de 
voltar a concentrar-se no trabalho. 1973 está no fim e há que preparar 1974. 
A 29 de Dezembro completa 39 anos. Um turbilhão de projectos obriga-o à 
reflexão, à definição de prioridades. Há os textos para a Fauna do La Fuente, há 
que fazer uma resenha sobre a herpetofauna do Parque Nacional da Peneda- 
-Gerês, há as reflexões teóricas sobre evolução, há tanta coisa. E as aulas. Uma 
cadeira de Invertebrados, uma de Zoogeografia, outra de Especiação, ainda 
outra de Biossistemática. Preparar tudo isso, dar as aulas aos alunos que adora.

Mas a vida universitária é também angústia. Sente e afecta-o a 
mediocridade da generalidade da universidade. Como a cultura fascista tinha 
transformado uma instituição que deveria ser a vanguarda do conhecimento 
num espaço onde facilmente vingavam os medíocres? Grandes intelectuais 
como Aurélio Quintanilha, Abel Salazar, Celestino da Costa, Dias Amado, 
Rodrigues Lapa, Manuel Valadares e Pulido Valente, entre tantos outros, 
tinham sido compulsivamente afastados da Universidade. E o mais surrealista 
era que o governo não precisara de exercer uma significativa pressão para que 
isso acontecesse. Era a cultura de mediocridade que se instalara. Os próprios 
colegas medíocres ostracisavam e acossavam os melhores criando situações 
insustentáveis, denunciando e acicatando o regime a legitimar o afastamento 
dos “perigosos” por decretos, a partir de 1935.

Certo, alguns antigos professores e agora colegas continuam a exercer 
um imenso fascínio sobre ele. Essa montanha de cultura e saber que é Antunes 
Serra, discípulo dilecto do velho anarquista Aurélio Quintanilha. Ainda outros 
como Flávio Rezende e Carlos Tavares. Sim, o Professor Tavares, pedagogo que 
todas as aulas cita Eça a propósito de tudo e nada. Há ainda aquela espécie de 
confraria que ao fim da tarde se reúne na Escolar Editora, mesmo ali ao lado 
da faculdade. Kurt Jacobson que é a emergência da bioquímica em Portugal, 
Tiago de Oliveira e o perspicaz Santos Guerreiro. Ainda outros. Esses são 
encontros sempre frutuosos e intelectualmente estimulantes.

A 16 de Março o país é surpreendido pela revolta das Caldas. O 
Regimento de Infantaria nº 5, das Caldas da Rainha, avança para Lisboa sob 
o comando do capitão Armando Marques Ramos. Isolado, o seu avanço é 
sustido por unidades leais ao regime, já às portas de Lisboa. A 14, Marcelo 
Caetano demitira os Generais António de Spínola e Francisco da Costa Gomes, 
respectivamente dos cargos de Chefe e Vice-Chefe de Estado Maior General 
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das Forças Armadas.
Ainda em Março de 1974, Almaça lê um “manifesto” da Comissão 

Executiva do Comité Central do PCP que lhe fora passado subtilmente 
por Santos Guerreiro num corredor da faculdade, à porta da Química. Lê 
atentamente. O texto é fora do habitual, quase inusitado. Estranho. O título é 
“Pôr fim imediato às Guerras Coloniais e conquistar as liberdades políticas é 
uma exigência nacional”. Um dos parágrafos do último ponto “unir, organizar 
e lutar” refere: “Os soldados e marinheiros, os sargentos e oficiais honestos, 
todos os verdadeiros patriotas das forças armadas (incluindo os homens 
honestos da PSP, GNR e GF), todos devem ser atraídos ao exército político 
que derrubará o fascismo. Civis e militares, católicos ou ateus, no movimento 
antifascista português cabem todos os portugueses que desejam lutar contra 
as guerras coloniais e por um Portugal livre, democrático e independente”. 
Estranho, muito estranho mesmo. Algo se passa. Pela primeira vez o PCP apela 
aos “homens honestos da PSP, GNR e GF”.

É um documento de esperança. Um apelo destes significa que o fascismo 
se aproxima do fim. Mais dois ou três anos e o regime desmorona-se, pensa 
Almaça.

Mas afinal as coisas acontecem mais depressa do que poderia parecer. 
O regime caía, impotente contra a insatisfação militar e as greves e lutas que 
grassam por todo o lado. Só na cintura industrial de Lisboa há mais de cem 
mil operários em greve. Na madrugada de 25 de Abril é dado o golpe de 
misericórdia.

Às 7:30 da manhã Almaça tem o rádio sintonizado no Rádio Clube 
Português que, estranhamente, apenas passa marchas militares. A voz 
compenetrada de um locutor transmite um comunicado:

“Aqui posto de comando das Forças Armadas.
Conforme tem sido transmitido, as Forças Armadas desencadearam, na 

madrugada de hoje, uma série de acções com vista à libertação do País do 
regime que há longo tempo o domina.

Nos seus comunicados as F. A. têm apelado para a não intervenção 
das forças policiais, com o objectivo de se evitar derramamento de sangue. 
Embora este desejo se mantenha firme, não se hesitará em responder, decidida 
e implacavelmente, a qualquer oposição que se venha a manifestar.

Consciente de que interpreta verdadeiros sentimentos da Nação, o M. F. 
A. prosseguirá na sua acção libertadora, e pede à população que se mantenha 
calma e que recolha às suas residências.
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Viva Portugal.”
É o dia há tanto esperado. O sentido do comunicado é óbvio. O Rádio 

Clube Português começa então a passar músicas proibidas pelo regime que se 
desmorona. Zeca Afonso, Zé Mário Branco, Manuel Freire, Sérgio Godinho e 
tantos outros.

Uma imensa felicidade invade a alma do cientista, do cidadão. Finalmente! 
Almaça dirá até morrer: “um dos dias mais felizes da minha vida!”.

O cientista ouve atentamente a rádio nessa manhã. Parecem abrir-se 
novos horizontes, a esperança ilumina-lhe o rosto, a liberdade renascente 
dá-lhe um novo folego e a alegria invade-o. O fascismo caiu. Nos dias que se 
seguem os clandestinos surgem à luz do dia, os presos políticos são libertados, 
os resistentes, toda a população celebra nas ruas. O 1º de Maio é a confirmação 
que faltava.

Uma sublevação militar encabeçada por oficiais de baixa patente com o 
apoio de sargentos e praças tomara o poder sem derramamento de sangue.

Na faculdade abrem-se de novo as portas da Associação de Estudantes 
encerradas pela PIDE e, com o entusiasmo estudantil, começa a preparar-se a 
sua democratização. Almaça empenha-se no movimento, na sua qualidade de 
pedagogo, de homem de cultura, de democrata.

Com frequência rodeia-se de estudantes que, na Biblioteca Geral, sentados 
no chão à sua volta, o ouvem dissertar sobre a revolução e as revoluções, sobre 
os perigos de um fascismo que é ainda um animal moribundo, sobre a vida nos 
países do campo socialista, sobre a revolução de Outubro, sobre o papel das 
vanguardas revolucionárias, sobre o pensamento de Marx.

Mas no meio do tumulto revolucionário que se vive em Portugal o cientista 
não permite o esmorecimento do seu trabalho e das suas reflexões científicas. 
Continua os estudos de fauna portuguesa, disserta sobre os Museus de Zoologia 
e as estratégias da investigação zoológica, continua as suas publicações sobre 
ciprinídeos, tem tempo para estudar os tipos de Pseudophoxinus do Museu de 
História Natural de Paris, escreve sobre a noção de população em sistemática 
zoológica, sobre conservação da natureza, subespécies e subespeciação, é 
pioneiro em 1982 na abordagem das metapopulações de origem antrópica, 
insiste nos Barbus e publica vários trabalhos sobre este género. Volta aos 
crustáceos.

Por outro lado não abandona a história da zoologia. A história fascina-o. 
Não se pode apagar a memória, pensa. É vastíssimo o seu trabalho neste 
domínio. Publica sobre a exploração zoológica de Steindachner à Península 
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Ibérica, tem tempo para escrever sobre a zoologia e a antropologia na Escola 
Politécnica e na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Escreve 
sobre o homem medieval e a biodiversidade, sobre a história da falcoaria 
em Portugal apelidando os falcoeiros de “primeiros naturalistas”. Estuda 
as perspectivas de Buffon e Lamarck sobre a origem da família humana. 
Publica também um estudo baseado nos documentos do arquivo histórico do 
Museu Bocage relativos à exploração histórico-natural angolana de Frederico 
Welwitsch. Escreve ainda sobre os peixes observados por Joaquim José da Silva 
na sua expedição a Angola. Não discura os alvores da mamalogia portuguesa, 
não deixa de lado os portugueses e o conhecimento das faunas exóticas 
dedicando-se em particular aos colonos portugueses e à natureza brasileira 
numa perspectiva pré-lineana e aos alvores da zoologia no Brasil. Estuda o 
papel de Frei Cristóvão de Lisboa na zoologia brasileira, escreve sobre a 
expedição filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira, centra-se no interesse 
dos répteis na alimentaçao no Brasil colonial. 

Publica um estudo sobre a célebre controvérsia antropológica entre 
Oliveira Martins e Eduardo Burnay, escreve sobre o Real Museu e Jardim 
Botânico da Ajuda como paradigmas da museologia de história natural do 
século XVIII, escreve sobre Augusto Nobre e a zoologia portuguesa, sobre 
as influências de Lamarck no pensamento evolucionista português, sobre 
a penetração do pensamento de Darwin na universidade portuguesa entre 
1865 e 1890 e, numa perspectiva mais generalista, sobre os naturalistas do 
século XIX. Estuda as relações entre Víctor López Seoane e o Museu Bocage. 
Escreve sobre o neo-lamarckismo em Portugal. Aborda os aspectos históricos 
das classificações zoológicas, as perspectivas históricas e filosóficas da teoria 
da evolução, o evolucionismo em Portugal, e, finalmente, regressa aos 
fundamentos da nossa cultura revendo a História dos Animais de Aristóteles 
para uma edição da Imprensa Nacional.

Mas, ao mesmo tempo que se debruça sobre a história, não deixa de 
perder de vista as suas quase obsessões científicas que são tão diversas. Deixa-
-se fascinar pelo esturjão nos rios e mares portugueses, ou pela taxonomia e 
ecologia de caranguejos decápodes.

Com Reagan e Thatcher o neoliberalismo invade até ao paroxismo o 
pensamento dominante na maioria das comunidades do Planeta. O desencanto 
e a angústia que o domina antes de 25 de Abril de 1974 reconfiguram-se nas 
novas desilusões daquilo a que chama “a revolução traída”. Vivemos numa 
sociedade gerida por uma “corja de imbecis tecnocratas sem cultura”. A 
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necessidade  de estudar História é pungente “para que se não percam as raízes 
do que somos”. Muitas vezes repete, “vivemos num mundo dominado por 
tecnocratas imbecis ao serviço do capital que querem à viva força apagar-nos a 
memória, porque um povo sem memória se torna mais submisso e obediente”.

Desespera-o a frenética competição imposta por um sistema 
profundamente pervertido pelos interesses obsessivos do lucro que “até o 
conhecimento conseguiu transformar em mercadoria, que proíbe a actividade 
mais fundamental à construção do cientista, a reflexão introspectiva”. Diz, para 
quem o quer ouvir, que “o sistema montado pelos neoliberais foi construído 
de tal forma que o cientista deixou de ter tempo para pensar e estudar, e isto 
não é inocente; o que se pretende é uma sociedade de consumidores olímpicos 
e acríticos neste imenso supermercado em que estão a transformar o nosso 
mundo”.

As aulas são importantes momentos de reflexão. Paulatinamente, um 
“conjunto de genes coadaptados a que costumamos chamar genoma” (a frase é 
dele com uma clara influência de Mayr) é a própria informação que preside a 
um processo lento mas seguro que é a síntese proteica. É, desta forma, edificado 
um organismo dotado das capacidades que permitiram a sobrevivência 
dos seus antepassados. Assim, em diálogo permanente com o ambiente, no 
organismo modela-se uma personalidade por pressão cultural. Por isto vale 
a pena ir mais atrás na história, vasculhar genes e culturas que configuram o 
indivíduo, que o configuraram.

Carlos Almaça nasce no ano da morte de Marie Curie, 1934. É crença 
popular dizer-se que quando morre alguém genial, outro alguém o substitui. 
Por isso a pertinência aqui de Marie Curie. Isto nada tem de científico. É apenas 
uma curiosidade. Depois passa a infância num ambiente bem lisboeta, o bairro 
de Campo de Ourique. Isto marca. O carimbo de Lisboa caracteriza também 
a sua maneira de estar. Campo de Ourique, ao fundo o Tejo, mais além o mar 
imenso. A mãe, Elisa com quem Jerónimo, o pai, casara em segundas núpcias 
após enviuvar. Carlos tem dois meios-irmãos, um rapaz e uma rapariga 
suficientemente mais velhos para nunca terem privado com ele.

Jerónimo, jogador que deixou imensas dívidas de jogo, é um bonitão bon 
vivant que insiste em reunir a família no dia de Natal. Não parece que o jovem 
tenha grande ligação aos pais. A figura determinante é a Tia Ló, irmã da mãe 
que, segundo ele não se cansa de repetir, o salvara de uma pneumonia quando 
tinha apenas 6 meses de vida. Esta tia terá uma longevidade assombrosa e com 
ele viverá muitos anos. Aliás, como ele repete amiúde, vive sempre rodeado de 
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mulheres – só tias são sete.
Almaça também é um jogador. Joga toda a vida, mas sempre “a feijões” 

(nunca joga a dinheiro, talvez traumatizado pelo vício do pai). Mas, quando 
joga ganha sempre. Tiro-ao-alvo, matraquilhos, ping-pong, cartas, poker, 
tudo. É surpreendente, concentra-se e ninguém o bate.

A escola primária é feita em casa com uma professora particular. 
Distingue-se com a melhor nota do exame da quarta classe do seu ano. Ganha 
um queque de prémio. Em Campo de Ourique existe uma pastelaria que tem 
uns queques deliciosos, A Tentadora logo no início da Ferreira Borges. Talvez 
venha daí o dito queque. Curiosamente, coincidência ou não na construção 
do futuro, o mais íntimo dos seus amigos, Ruy Carvalho Pinto, também 
completara a instrução primária em casa.

Depois será o Liceu Pedro Nunes. Liceu Normal. “Liceu Normal” é um 
título importante. No ano lectivo de 1930 aquela escola é classificada como 
“Liceu Normal” com a missão de apoiar a formação de professores. A sua 
designação passa então a ser “Liceu Normal de Lisboa”. Localizado ali pertinho 
de Campo de Ourique, é a escola lógica para o sobredotado menino.

Vem então a faculdade, também perto de Campo de Ourique, a Faculdade 
de Ciências de Lisboa na Rua da Escola Politécnica porque antes fora Escola 
Politécnica depois de ter sido Colégio dos Nobres e Noviciado das Cotovias. 
Um edifício com história. O microcosmos de Almaça percorre-se a pé.

1957 é um ano rico em acontecimentos. Albert Camus recebe o Nobel 
da literatura, John Lennon e Paul McCartney encontram-se pela primeira vez, 
três anos antes da formação dos Beatles. Almaça é fã dos Beatles. É publicada a 
primeira edição de “On the Road” de Jack Kerouac. A União Soviética põe em 
órbita o Sputnik 1, primeiro satélite artificial da Terra e, pouco tempo depois, o 
Sputnik 2, o primeiro satélite tripulado por um ser vivo, a desafortunada cadela 
Laika. Nesse mesmo ano morre Humphrey Bogart e o célebre matemático 
húngaro John von Neumann. Morre também Di Vittorio, presidente da 
Federação Sindical Mundial, secretário geral da CGT italiana, membro do 
Comité Central do PCI e deputado ao parlamento italiano. Joaquim Lopes de 
Oliveira e Manuel da Silva Junior são espancados até à morte nos calabouços 
da PIDE. Recrudescem as lutas estudantis em Portugal com significativas 
manifestações em Lisboa e, durante a queima das fitas, em Coimbra. Nada 
disto escapa ao jovem atento que, neste ano conturbado se licencia em Ciências 
Biológicas na FCUL. Vem então o serviço militar.

Depois faz um DEA em França, Marselha, em biologia marinha que 
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é um sucesso. É o melhor do curso. Mais tarde, no final do doutoramento, 
começa a ir com regularidade ao Museu de História Natural de Paris para 
estudar a coleção de Barbus euro-mediterraneos. Aí, dá-se com muito poucos, 
essencialmente com Daget e o casal Bauchot, que têm um grande respeito por 
ele. Na realidade, mesmo com estes, pouco convive. Nunca foi muito sociável. É 
demasiado introspectivo e reservado. Escolhe criteriosamente os seus amigos. 
Fala com afecto da Isabel do Carmo e de um encenador que vive em Évora.

Poucos são os “eleitos”, pelo menos aqueles que Almaça mais 
recorrentemente refere. Na faculdade alguns dos seus estudantes dilectos, 
os Xicos, a Mar, o Dini, a Nelinha e poucos mais. Outros colegas dos meios 
universitários portugueses? Poucos. O Bragança Gil e, sobretudo, o Ruy 
Carvalho Pinto e a sua companheira de sempre, a Fernanda. A Fernanda com 
aquela determinação, aquela voz que se houve em todo o lado, aquela sabedoria, 
aquela força anímica inegualável. Grande Mulher! Também o Catarino e o 
Galopim de Carvalho, o Ferrand de Almeida de Coimbra, a Manuela da Gama, 
o Manuel Laranjeira e, mais recentemente, o Eiras e o Amorim do Porto, bem 
como o Manuel Biscoito da Madeira. De facto, poucos tinham o privilégio de 
ser por ele referidos como “amigos”. 

Fora deste contexto, Panos Stavros Economidis, grego, que tanto escreveu 
sobre a distribuição e origem dos peixes de água doce na bacia mediterrânica, 
Juraj Holcik, eslovaco, o amigo dos ciprinídios e também dos esturjões no 
Mar Negro, Toomas Saat, estoniano, director do Estonian Marine Institute, 
Patrick Berrebi, francês que estuda filogenia e demografia da dramaticamente 
ameaçada truta-comum (Salmo trutta) e, last but not the least, o grande grande 
amigo Benigno Elvira, espanhol da Universidad Complutense de Madrid que 
se dedica à ecologia de peixes de água doce, à problemática da sua conservação 
e à sua taxonomia, filogenia e biogeografia. Contudo, evita jantares ou eventos 
sociais com os “amigos” estrangeiros: “detesto ter que comer a gemer em inglês”.

Coleccionador compulsivo de selos, durante os últimos dez anos de 
vida aproxima-se mais de alguns amigos/companheiros filatelistas. Um 
deles, francês, chega a deslocar-se a Lisboa onde se conhecem para além 
da correspondência que trocavam. Neste primeiro encontro jantam os dois 
num restaurante e em resultado de uma fácil empatia acabam por marcar um 
próximo encontro, já em família. Não chegou a acontecer.

O núcleo familiar é fundamental para a sua estabilidade. Nunca se liberta 
verdadeiramente do desgosto da perda dramática do filho mais velho, Carlos 
Miguel, embora muito raramente fale nisso. No momento em que a urna 
desaparece na cova deixa cair uma rosa que tem na mão atrás das costas e verte 
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discretamente lágrimas de desespero sentido.
Os outros filhos, Artur que nasce em 1962, Joana em 1984, Inês em 1986 

e Maria em 1987 são os seus enlevos que proteje como um mocho protege as 
suas crias.

Orgulha-se e fala amiudadas vezes da prestação do Artur na Universidade 
Aberta. Artur, o sempre curioso Artur não pára de, na sua avidez de 
conhecimento, inquirir a sabedoria do pai sobre os mais diversos assuntos. 
Numa longa noite no Gerês a conversa é a Revolução Francesa. Um diálogo 
fabuloso de conhecimentos, um diálogo entre um pai/mestre e um filho/aluno.

As meninas são as “suas princesas”. São-no sempre, até aos últimos 
momentos no hospital. Sorri discreta e silenciosamente quando, no quarto do 
hospital, elas brincam com ele, combinam códigos uma vez que ele já não pode 
falar, o mimam com beijos, lhe levam à boca um trago de água e o massajam 
para lhe aliviar o sofrimento físico. Filhas, verdadeiras heroínas, pois na sua 
profunda angústia conseguem fazer das tripas coração e deixar as lágrimas à 
porta do quarto, dia e noite, durante 2 penosos meses.

A Joana defende a sua tese de licenciatura na Faculdade. O Pai espera no 
corredor o veredito e, no momento em que sabe que a princesa tem 20 valores, 
foge para o fundo do corredor, disfarçando a emoção… provavelmente deixa 
cair uma lágrima de alegria. A Joana recebe prémios todos os anos e ele fica 
naturalmente muito feliz. Seguramente, momentos de grande alegria que 
interioriza muito como se quisesse evitar perder alguma coisa. A Joana tem 
o “bichinho” da investigação e adora falar nisso. O pai, sempre babado e com 
o seu sorriso zombateiro, diz “as meninas são mesmo Almaça! Vá lá, tiveram 
a sorte de ter uma grande Mãe, lá isso é verdade, que por sinal me ensinou a 
ser Pai”.

Com a conclusão dos cursos e mestrados da Inês e da Maria tem também 
uma imensa alegria mas acaba por não viver esses momentos da mesma forma, 
ou seja, presencialmente.

Férias nas “pousadas” com as suas quatro mulheres, como costuma 
dizer. Todos os anos, uma semana em Agosto que não dispensa e que vive 
intensamente. Repete muitas vezes “temos um país lindo e que a malta teima em 
desconhecer, prefere o estrangeiro” e deleita-se a cultivar as suas princesinhas.

O estudo da Guerra de Espanha também o atrai. É uma enciclopédia. Fala 
horas a fio sobre Manuel Azaña, presidente da república durante a guerra, sobre 
Juan Negrin que cita: “resistir é vencer”. Conhece bem o percurso de Enrique 
Lister, comandante da 11ª divisão do exército republicano espanhol. Admira 
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Dolores Ibárruri, “La Pasionaria” que lança, durante a Batalha de Madrid, a 
palavra de ordem “No Pasarán!”. O último dos seus trabalhos que apenas ficou 
esboçado, é sobre os naturalistas portugueses e a República Espanhola.

Um dos seus assuntos de conversa nos últimos tempos é a personalidade de 
Leon Trotsky cuja autobiografia anda a ler obsessivamente. “Uma inteligência 
superior”, diz. Admira Álvaro Cunhal. Refere-o sempre que quer falar de 
coragem e coerência. Também Marcel Prenant evolucionista, darwinista, 
membro do comité central do PCF. Serve-lhe para ilustrar a adequação entre 
convicções políticas e pensamento científico.

Não discura a família, não menospreza os amigos, mas trabalha muito e 
o seu mérito é reconhecido.

É Membro Correspondente da Academia das Ciências e Membro Pleno 
da Academia da Marinha. Membro da Comissão Nacional do Programa 
MAB da UNESCO. Integra a Comissão de Ecologia da União Internacional 
para a Conservação da Natureza e é também Fellow da Linnean Society of 
London. Contudo, antes ou depois de ser membro de ilustres academias, é 
sempre, intrinsecamente, um académico. Académico dedicado à reflexão, 
à investigação científica na intimidade do seu laboratório, à formação de 
pessoas às quais se usa chamar alunos e, naturalmente, ao Museu Bocage. 
Frequentemente recebe estudantes ou investigadores estrangeiros que orienta. 
Disponibiliza-lhes sempre um espaço no seu próprio gabinete. Diz que não os 
quer deixar “à solta”.

Cada ser vivo, humano ou não-humano, é mais parecido com os que 
lhe são aparentados do que com aqueles com os quais não partilha qualquer 
parentesco. Isto resulta das unidades informativas que, através dos ácidos 
nucleicos, são transmitidas de geração a geração através de mecanismos bem 
conhecidos pela ciência.

Richard Dawkins diz que a transmissão cultural é análoga à transmissão 
genética. As unidades serão os “memes” e não os genes.

Tal como os genes se propagam no “pool” genético, saltando de indivíduo 
para indivíduo através dos espermatozóides ou dos óvulos, também os 
“memes” se propagam no “pool de memes”, saltando de cérebro para cérebro. 
Um “meme” pode ser uma ideia, uma sinfonia, uma forma de expressar a arte 
ou uma forma de exprimir uma ideia.

Tal como nos genes, o sucesso dos “memes” é muito importante. Se o 
“meme” for uma ideia sobre evolução a sua difusão dependerá de quão 
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interessante e prática ela seja para a população de biólogos ou de cidadãos.
Alguns “memes”, como alguns genes, atingem um grande sucesso a curto 

prazo, espalhando-se rapidamente. Os “memes” de Darwin e Wallace estão 
bem presentes nos nossos cérebros.

Se um gene pode ser definido como uma entidade transmissível de 
uma geração a outra, um “meme” pode ser definido como uma entidade 
transmissível de um cérebro a outro. Os “memes habitam” os cérebros. A 
herança cultural é análoga à herança genética e conduz também a um processo 
de mudança evolutiva.

Se uma ideia ou um conceito tem mais sucesso que outro, torna-se mais 
comum na população e a evolução cultural ocorre. Os “maus memes” perder- 
-se-ão da mesma forma que os maus genes.

Mas atenção, os dois processos são apenas análogos, e não idênticos, 
existindo importantes diferenças entre eles. Uma das principais diferenças é a 
velocidade de difusão. A evolução genética é necessariamente lenta porque os 
genes só se replicam uma vez por geração. As frequências génicas só podem 
então mudar uma vez por geração. A mudança cultural pode ser muito mais 
rápida. Aprender é algo que pode acontecer num instante e inúmeras vezes em 
cada geração, enquanto a reprodução de um novo animal adulto pode levar 
muitos anos. Assim, a evolução genética é tipicamente um processo mais lento 
que a “evolução” cultural.

Carlos Almaça permanece connosco, porque nos legou os seus memes. 
Uma parte deles está presente da primeira à última página deste livro que é o 
modesto início da imensa homenagem que a história lhe fará.

Neste livro fala-se de Barbus sensu lato, dos pequenos mamíferos como 
modelos na avaliação da biodiversidade, de microrreservas em Entomologia, 
da história do estudo do comportamento animal, de Lineu, de Evolução 
e Sociedade, de refugia, de diversidade genética, de colecções zoológicas, 
de antropologia, da história da história natural em Portugal, de bibliotecas 
darwinianas. Ou seja, com a inevitável e por vezes angustiante perda de 
informação porque o homenageado é incomensuravelmente maior, por este 
livro deambula o pensamento almaciano fundado na Naturphilosophie de 
Oken, reconfigurado na ruptura materialista de Marx com Hegel, enriquecida 
pelos pensamentos evolucionistas de Lamarck, Wallace e Darwin. São alguns 
dos seus interesses que alguns dos seus discípulos aqui testemunham. A 
biologia, a ecologia, a biodiversidade, a biogeografia, a evolução, a conservação 
da natureza, a filosofia, a história.
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Não estamos certamente à altura, mas tentamos fazer os possíveis... 
porque ele quer.

Na madrugada de 3 de Agosto de 2010 reconfigura o enredo da história 
mudando-se para outro lado, ao mesmo tempo que em Terry, na Irlanda do 
Norte, um carro-bomba explode.

Agora Almaça tem todo o tempo do mundo. Do seu universo onírico faz 
parte a costa do Adriático. Percorrê-la de carro, “deve ser um passeio lindo, 
também!”. Fala recorrentemente desse sonho mas já não o concretiza em 
vida. Quem conhece a sua determinação não tem a mínima dúvida de que 
terá sido uma das primeiras coisas que faz depois de se passar para o outro 
lado. Narram as lendas que terá partido do Estreito de Otranto subindo a costa 
oriental de Itália, deliciando-se com as avassaladoras paisagens, com as cores 
inconfundíveis daquelas águas. Passa por Bari e pelo Golfo da Manfredonia. 
Depois de Ancona, em Rimini, ruma ao interior para contemplar a República 
de São Marino. A Serenissima Repubblica di San Marino que há muito deseja 
conhecer. Detém-se contemplativo. O cheiro a história é inebriante. O mais 
antigo Estado soberano e república constitucional do mundo fundada em 
3 de Setembro de 301, com uma constituição promulgada em 1600, a mais 
velha constituição do mundo ainda em exercício. Reflecte sobre a história da 
Europa. Regressa então à costa e continua a percorrê-la para norte. Aproxima-
-se do Golfo de Veneza. À beira da estrada um monge dominicano pede boleia. 
Almaça pára o carro e o monge senta-se a seu lado. Imediatamente lhe diz: “Nós 
declaramos esse espaço infinito, dado que não há qualquer razão, conveniência, 
possibilidade, sentido ou natureza que lhe trace um limite”. Imediatamente 
identifica Giordano Bruno, esse gigante do Renascimento. Acabam por visitar 
juntos a cidade mágica, a capital da Serenissima Repubblica di Venezia, a 
primeira capital económica do capitalismo. Num rasgado sorriso Bruno diz-
lhe “aqui também se festeja o 25 de Abril, não pela queda do fascismo em Itália, 
mas por ser o dia de São Marcos”. Detêm-se na Ponte de Rialto a contemplar a 
azáfama dos gondoleiros no Grande Canal. Perdem-se entretidos numa longa 
conversa. Almaça simpatiza com o homem, delicado, cujo olhar e expressões 
denotam uma avassaladora inteligência. Não pára de lhe fazer perguntas às 
quais Bruno responde sempre com imensa sabedoria. Do tempo o filósofo diz 
“o tempo tudo tira e tudo dá; tudo se transforma, nada se destrói”. Almaça está 
fascinado. Depois discutem política. Às perguntas de Almaça, Bruno responde 
“que ingenuidade pedir a quem tem poder para mudar o poder” e, sem tirar 
os olhos do Grande Canal, “é a prova de uma mente inferior o desejar pensar 

Um Passeio pelo Adriático
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como as massas ou como a maioria, somente porque a maioria é a maioria. 
A verdade não muda porque é, ou não é, acreditada por uma maioria das 
pessoas”. Almaça concorda e fala ao seu interlocutor da florescente Venezuela 
de Bolivar e de Chavez, assim chamada pelo navegador florentino Américo 
Vespucci por causa das aldeias palafitas que viu. Bruno fala sobre o cardeal 
Belarmino e sobre o seu próprio processo. Diz, “do que eles têm mais medo é 
do conhecimento”. Depois Almaça interroga o filósofo sobre a Peste Negra e 
a “invenção” da quarentena. Diz-lhe que costuma falar aos seus discípulos da 
quarentena como um passo de gigante na história da Medicina.

Despedem-se. Almaça não resiste a mergulhar nas águas do Lido onde 
recorda Thomas Mann. O seu permanente devaneio transporta-o da Morte em 
Veneza à Montanha Mágica que lera avidamente: “Que era a vida? Ninguém 
sabia. Ninguém conhecia o ponto donde brotava a natureza, e no qual ela se 
acendia. (...) A única coisa que se podia, talvez, afirmar a seu respeito era que 
sua estrutura devia ser de tal modo evoluída que não tinha, nem de longe, igual 
no mundo inanimado. Entre o pseudópode da ameba e o animal vertebrado 
a distância era insignificante, desprezível, em comparação com aquela que 
existe entre o fenómeno mais simples da vida e a outra parte da natureza que 
nem sequer merecia ser qualificada de morta, uma vez que era inorgânica. 
Pois a morte não era senão a negação lógica da vida; entre esta, porém, e a 
natureza inanimada abria-se um abismo por cima do qual a ciência em vão se 
empenhava em lançar uma ponte”.

Depois desse deleite apanha o barco até Murano porque a arte do vidro 
sempre o fascina.

Segue-se Trieste e depois as ilhas da Croácia. Cres, a ilha mágica. O 
cientista concentra-se na herpetofauna, sorri ao olhar de esguelha o seu 
novo companheiro de viagem sentado no carro, ao seu lado. É, como ele, 
Charles, mas Darwin. Triste, sempre enjoado, com uma dor aqui ou ali, ouve 
atentamente Almaça falar da fascinante biologia insular e das particularidades 
dos processos de especiação na bacia mediterrânica. Darwin fecha os olhos, 
imagina-se um habitante “wurmiano” daquelas paragens. Almaça fala-lhe dos 
“refúgios” que viriam a permitir a reconfiguração das faunas e floras após a 
glaciação. Sorri para Darwin, “que raio de ideia foi essa da hipótese provisória 
da pangénese?”, pergunta, mas Darwin fica calado. Depois Almaça distrai-se 
do companheiro. Toda aquela vegetação o enleva; “uma serra da Arrábida em 
ponto grande”, pensa e sorri. O companheiro fica por ali. Almaça dirige-se 
de novo ao interior. Não vai perder a oportunidade de visitar Sarajevo. Dois 

Luís Vicente
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motivos o atraiem. Em primeiro lugar a beleza da cidade, o encanto do rio 
Miljacka que a atravessa de leste para oeste, as cinco montanhas que a rodeiam 
e que fazem parte dos Alpes Dináricos. Em segundo lugar a história riquíssima 
da cidade fundada em 1461 pelos Otomanos.

Mas o acontecimento que mais desperta a sua curiosidade terá ocorrido 
na manhã de 28 de Junho de 1914. O arquiduque Francisco Fernando, herdeiro 
do Império Austro-Húngaro, e a sua esposa, a duquesa Sofia de Hohenberg são 
aí assassinados, acontecimento que contribuiria, talvez, para a deflagração da 
Primeira Grande Guerra um mês depois.

Ruma depois a Dubrovnik, delicia-se com as paisagens de Montenegro e 
admira a agressividade da costa albanesa. Albania, a Terra da Águia. Tem que 
visitar o quase mítico Lago Ohrid no sudeste, na fronteira com a Macedónia. 
Deslumbrante a variedade da flora e da fauna. “fósseis vivos”, endemismos, 
processos únicos de especiação. Naturalmente tutela da UNESCO. É pena 
Darwin ter ficado na Croácia. Demonstrar-lhe-ia que aquele lago que o fascina 
é também uma “ilha”. Acaba a viagem ali, sentando-se na margem do Ohrid em 
profunda reflexão. Está satisfeito. Realizou o sonho há tanto tempo acalentado.

Um Passeio pelo Adriático
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During the period 1965-1985, Professor Carlos Almaça produced 
a great amount of data on the Barbus group. From the end of the eighties, 
he joined a European consortium ("Barbus Roundtables") which aimed 
at developing methods and concepts, gathering numerous specialists 
from different fields like systematics and genetics, around Europe. At 
present, we may consider that the structure of Barbus sensu lato (s.l.) 
is relatively well known, even if some new results are still pending 
and other studies still needed. Barbus s.l. which was first defined on 
the trivial character of the presence of barbels around the mouth, has 
proved to include diploid, tetraploid and hexaploid lineages, themselves 
polyphyletic, which explains the difficulty to establish a comprehensive 
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taxonomy. The numerous contributions published since 1990, based 
on karyology and molecular markers gave us a clear view of the main 
attributes of the evolutionary history of this complex group. First, 
according to taxonomy rules, the "true Barbus" (Barbus sensu stricto) are 
composed of tetraploid species distributed around the Mediterranean, 
including Danubian and Mesopotamian (Tigris and Euphrates) regions. 
They are composed of a north Mediterranean lineage (Barbus subgenus) 
and a south Mediterranean lineage (Luciobarbus subgenus). Other 
tetraploid Barbus s.l. are known in South Africa. Barbus s.l. includes also 
diploid and hexaploid lineages. Diploids are widespread and diversified, 
comprising Asian (mainly south-east Asia) and African species. The 
phylogenetic relationships between diploid and polyploid species need 
yet to be described. Hexaploid Barbus s.l. probably appeared after 
hybridization between tetraploid species (as evidenced for the genus 
Capoeta). A clear and homogeneous hexaploid lineage can be followed 
from Middle East up to South Africa. This rapid African radiation 
constituted the genus Labeobarbus, the "large Barbus", occupying the 
entire continent. The present contribution develops both the known 
structure of this "Chinese puzzle" and the history of its description, 
which is not yet finished.

resumo

Durante os anos de 1965 a 1985, o Professor Carlos Almaça 
produziu uma grande quantidade de dados sobre o grupo Barbus. No 
final dos anos 80, ele aderiu ao consórcio europeu “Barbus Rountables”, 
que tinha por objectivo desenvolver métodos e conceitos, agregando 
vários especialistas de toda a Europa, de diferentes áreas como a 
sistemática e a genética. Presentemente, podemos considerar que a 
estrutura de Barbus sensu lato (s.l.) é relativamente bem conhecida, 
apesar de alguns novos resultados ainda carecerem de confirmação e  de 
estudos adicionais serem necessários. Barbus s.l. foi definido tendo por 
base um caracter trivial, a presença de barbilhos, tendo-se verificado 
que inclui linhagens diplóides, tetraplóides e hexaplóides, sendo estas 
polifiléticas, o que explica a dificuldade em estabelecer uma taxonomia. 
As numerosas contribuições publicadas desde 1990, baseadas em 
marcadores cariológicos e moleculares, permitem-nos ter um panorama 
claro da história evolutiva deste grupo complexo. Em primeiro lugar, e 
de acordo com as regras de taxonomia, os “verdadeiros Barbus” (Barbus 
sensu stricto) incluem espécies tetraplóides, com distribuição ao redor do 
Meditarrêneo, incluindo as regiões do Danúbio e da Mesopotânia (Tigre 
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If biology is a description of the living world and an attempt to 
understand its functioning, if we can think that in a remote future, all 
this living reality will be described (and hopefully before it disappears), 
the way that scientists will achieve this aim depends on women and men, 
their history, their skills, their relationships, their personality, their taste, 
their intuition...

Around the year 1980, I was a 30 years old scientist, and had to spend 
two years in Morocco, with an employment but no money for scientific 
research. I was a recent PhD specialized in fish parasitology, on protozoan 
in particular. I was unofficially welcomed in the Institut Scientifique de 
Rabat, which provided me with a bench place and a binocular. In this 
environment, the only way to obtain fish for free was to catch it, and the 
only way to fish it, was with a fishing-rod.

I spent my weekends fishing several Moroccan rivers with bread on 
my hook, and catching, beyond water turtles, the only abundant kind of 
fish in these warm-water rivers: barbels.

Asking my local colleagues to what species belonged these fish, I was 
told that barbels constituted a "Chinese puzzle" (as Myers said in 1960) 

Foreword

e Eufrates). Eles incluem a linhagem do norte do Mediterrâneo (género 
Barbus) e uma linhagem do sul do Mediterrâneo (género Luciobarbus). 
Existem Barbus s.l. tetraplóides na África do Sul. Os Barbus s.l. diplóides 
têm uma vasta distribuição e são muito diversificados, incluindo espécies 
asiáticas (em especial do sudoeste asiático) e africanas. As relações 
filogenéticas entre as espécies diplóides e poliplóides ainda estão por 
descrever. Pensa-se que os Barbus s.l. hexaplóides terão aparecido por 
hibridação entre espécies tetraplóides (conforme evidenciado para o 
género Capoeta). Uma rápida homogenização da linhagem hexaplóide 
pode ser observada do Médio Oriente para a África do Sul. Esta rápida 
radiação africana constitui o género Labeobarbus, os “grandes Barbus”, 
que se distribuem por todo o continente. A presente contribuição 
procurar desenvolver a estrutura deste “puzzle Chinês” e a história da 
sua descrição, a qual ainda não está fechada.
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and that I would better work on other parasite hosts. But I was also told 
that the only specialist on these fish was a professor in Lisbon, Carlos 
Almaça.

I sent twenty specimens in formalin to Lisbon, sure to be ignored by 
this renowned professor who should have so many other more interesting 
things to do. But in a relatively short time, if we consider the delay for 
the parcel to go and for the letter to come back, I received one of the first 
expression of international fraternity among scientists: a clear answer letter 
of Carlos, suggesting the presence of three species, determined individual 
by individual. These specimens are probably still in the collection of the 
Museu Bocage. 

Our epistolary exchanges never totally ended. This is important for 
me because it demonstrated how senior scientists help young ones and 
give them the possibility to begin a great research. This exchange is at the 
origin of all my interest in barbels and of the development of researches 
and meetings (the Barbus Roundtables) during the following twenty 
years. This article is an attempt to describe the richness of the scientific 
discoveries Carlos helped to initiate in 1980, together with Ignacio 
Doadrio from 1987. This adventure was shared by several PhD students 
and post-doctoral scientists: Annie Machordom (1987-1990), Salwa El 
Gharbi (1989-1994), Laurent Crespin (1992-1996), Anne Chenuil (1994-
1996), Costas S. Tsigenopoulos (1996-1999) and Petr Kotlík (1997-2001), 
together with several Master students.

                                                                                                P.B.

Before the nineties, the genus Barbus sensu lato (s.l.) has been attributed 
to all species of Barbinae showing two pairs of barbels (while some have a 
single pair as a secondary character state). This wide definition has been long 
maintained because over centuries, very little has been done to be more precise, 
most concepts based on morphology being disappointing, probably because of 
homoplasy and convergence. Morphological characters, however, do not allow 
these species to be classified into proper and systematically well defined genera 

GENERAL ORGANISATION OF THE GENUS BARBUS SENSU LATO
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Diploid lineages: a world still to describe

This polyphyletic lineage is widespread, complex, and includes "small 
Barbus" in Africa and Puntius in Asia, and it is still insufficiently analysed even 
in its cradle, which is thought to be in Asia. Tsigenopoulos et al. (2002b) first 
analysed together Asian and African diploid forms, using mtDNA sequences. 
They did not lead support to the general opinion that African small Barbus 
are close to Asian Puntius species (formerly considered as “Barbus”) due to 
karyological studies (Golubtsov & Krysanov, 1993; Ráb & Collares-Pereira, 
1995; Ráb et al., 1995; Tsigenopoulos et al., 2002b). Being at the basis of all 
polyploid Barbus s.l., the diploid “Barbus” present numerous independent clades 
all around Asia and Africa. A taxonomic and phylogeographic effort needs to 
be developed for the understanding of this difficult polyphyletic assemblage. 

(Howes, 1987, 1991; Banarescu, 1992; Berrebi et al., 1996).
Most of the studies concerning this group were limited to species 

listings and during the sixties, understanding any phylogenetic structure was 
considered as nearly impossible (Myers, 1960). Disentangling this monstrous 
assemblage would require reconstructing the phylogeny of the entire family 
comprising 210 genera and more than 2000 species (Liu & Chen, 2003). 

The first real progress arrived through karyology (Ráb, 1981; Collares-
Pereira & Madeira, 1990; Oellermann & Skelton, 1990), followed by molecular 
genetics using allozymes (Machordom, 1990; Machordom et al., 1995; El 
Gharbi, 1994), then mtDNA sequences (Tsigenopoulos, 1999; Kotlík, 2001). In 
summary, three ploidy levels were recorded: diploid (about 50 chromosomes), 
tetraploid (about 100 chromosomes), and hexaploid (about 150 chromosomes) 
(Agnèse et al., 1990; Berrebi et al., 1990, 1996; Oellerman & Skelton, 1990; 
Golubtsov & Krysanov, 1993; Guégan et al., 1995; Ráb et al., 1995; Naran, 1997). 
In fact, these polyploidization events seem to have occurred several times (at 
least four) in the evolution of the group, leading to the different evolutionary 
lineages that were assembled in Barbus s.l. (Machordom & Doadrio, 2001a; 
Tsigenopoulos et al., 2002b). The tree diagrammed in Fig. 1 is a compilation 
based on analyses of molecular data (Zardoya & Doadrio, 1999; Tsigenopoulos 
& Berrebi, 2000; Machordom & Doadrio, 2001a,b; Doadrio et al., 2002; Kotlík 
& Berrebi, 2002; Tsigenopoulos et al., 2002b; Berrebi & Tsigenopoulos, 2003; 
Tsigenopoulos et al., 2003; Kotlík et al., 2004; Swartz et al., 2009; Marková et 
al., 2010; Levin et al., 2012).
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Fig. 1 - Phylogeny of barbels. The topology is a compilation from published 
trees inferred from molecular data (see text for the references) and shows the 
relationships of the Palaearctic ‘true Barbus’ (Barbus sensu stricto) relative to 
the predominantly African diploid (2n), tetraploid (4n) and hexaploid (6n) 
barbels (Barbus sensu lato).
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Tetraploid lineages: several genera and sub-genera well established

Tetraploid cyprinids are reported in the genera Cyprinus, Carassius, 
Aulopyge, Tor and Schizothorax (not all species), Barbus s.l. and probably 
several other genera not yet karyotyped. Among the Barbus s.l. lineages, 
tetraploidy has been evidenced in the “true Barbus” (Berrebi & Tsigenopoulos, 
2003), which are the main target of this review (see below). This lineage is 
widespread in peri-Mediterranean region with extensions to Central and 
Northern Europe (mainly B. barbus) and Western Asia (Black and Caspian 
Seas tributaries). Tetraploidy is also found in South Africa: the Pseudobarbus 
spp. (called “red fins”, Skelton, 1980) and the “sawfin” composed of Barbus 
s.l. serra, andrewi, erubescens, calidus, trevelyani and some others. All these 
lineages show around 100 chromosomes (Collares-Pereira, 1994). Barbels, 
red fins and sawfins are thought to stem from independent tetraploidization 
events (Tsigenopoulos et al., 2002b). Most probably, these transformations 
followed hybridization (allopolyploidy, Chenuil et al., 1999). Hybridization 
occurs frequently in cyprinids but a modification of the chromosome number 
seems rare, or at least rarely conserved in evolution. These polyploidizations, 
when exceptionally conserved, are the starter of new ecological capacities for 
the new lineage as observed in tetraploid true Barbus (larger size than diploid 
ones, peri-Mediterranean radiation), hexaploid Labeobarbus (fast invasion of 
Africa and radiation, large size) and hexaploidy of genus Capoeta (rapid and 
abundant local speciations).

The entire subfamily Cyprininae including Barbinae (sensu Howes, 1991) 
or Cyprininae and Barbinae (sensu Chen et al., 1984 and Cavender & Coburn, 
1992) should be analysed together with lineages which have never been called 
Barbus but are putative relatives, like Tor or Barbodes.

Hexaploid lineages: most is known, among them the genera 
Labeobarbus and Capoeta

These lineages are relatively well studied, thanks to the syntheses of 
Tsigenopoulos et al. (2010) and Levin et al. (2012). The first lineage is placed 
in the new genus Labeobarbus (Golubtsov & Krysanov, 1993; Berrebi et al., 
1996) and is clearly centred in Africa where it radiated after its arrival around  
7 million years ago (Mya) in the Late Miocene (Tsigenopoulos et al., 2010),  
forming what is called “large Barbus” all around Africa and “yellowfish” in 
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THE TRUE BARBUS

This lineage is generally called “true Barbus” because the type species of the 
genus is Barbus barbus. The true Barbus are exclusively tetraploid species (100 
chromosomes with very few variation) distributed around the Mediterranean, 
mainly in Europe and North Africa, but also in Middle East (Berrebi, 1995). 
In fact, they may be called “Mediterranean true Barbus”, even though some of 
them live in Danubian central Europe and in drainages of the Baltic Sea and 
North Sea, and some others live in the Tigris-Euphrates system, that flows to 
the Indian Ocean. The most eastern representatives are distributed around the 
Black and Caspian Seas (e.g. B. circaucasicus and B. tauricus) (Kotlík et al., 
2004). The true Barbus probably have a close Asian origin but their radiation 
developed around the Mediterranean (Berrebi & Tsigenopoulos, 2003). 

The ecological conditions of the north and the south of the Mediterranean 
had probably never been similar, each zone allowing the isolation and the 
differentiation of distinct genera: Barbus at the north, Luciobarbus at the south 
in Middle East, North Africa and Iberian Peninsula. Both lineages belong to 
the true Barbus. 

South Africa. The western Asian origin of the genus Labeobarbus is evidenced 
by Middle East affinities with Labeobarbus species like L. canis, kosswigi and 
longiceps. 

Several species formerly considered as belonging to the genus Varicorhinus 
are in fact Labeobarbus species: V. beso in Ethiopia (Berrebi & Valiushok, 1998), 
V. maroccanus and V. issenensis in Morocco (Almaça, 1970), and V. capoeta in 
Armenia (Krysanov, 1999).

The second clearly identified hexaploid lineage constitutes the genus 
Capoeta, nested within the Luciobarbus lineage, i.e. stemming from true 
Barbus ancestors (Berrebi & Tsigenopoulos, 2003; Tsigenopoulos et al., 2010; 
Levin et al., 2012), probably in Middle East. This hexaploidization permitted 
a local radiation with more than 20 Capoeta species in Middle East while true 
Barbus are only five to eight species in this region (Turan et al., 2008; Levin 
et al., 2012). It is therefore highly probable that Labeobarbus and Capoeta are 
two genera which appeared after two independent hexaploidizations: the first 
one in East Asia and the second one in Middle East. Capoeta foundation was 
temporally posterior to that of the African Labeobarbus species (Tsigenopoulos 
et al., 2010).
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Several contact zones between the two genera are known:
- the Iberian Peninsula is inhabited by Luciobarbus species with the 

exception of two species belonging to the Barbus genus in Catalonia (B. 
haasi and B. meridionalis). The affinities between north-western African 
and Spanish true Barbus have been suggested by their sibling morphology 
(Pellegrin, 1930; Bertin & Arambourg, 1958; Almaça, 1967, 1971) and 
have been confirmed by molecular surveys (Machordom & Doadrio, 
2001b).

- at the eastern part of the Mediterranean, Greece is occupied by 
barbels of the Barbus genus with the exception of two Luciobarbus 
species: L albanicus and graecus.

- the Caspian Sea hosts at least three Barbus (circaucasicus, cyri and 
goktschaicus) and three Luciobarbus (mursa, brachycephalus and capito).

These distributions show a clear separation of the two genera at the west 
(Pyrenees Mountains) and a fuzzy limit, probably overlapping, at the east.

During the years 1990-2000, European scientists concentrated their 
researches on European barbels. Several dedicated workshops, the “Barbus 
Roundtables”, have been organized in Montpellier (France) in 1989, Liège 
(Belgium) in 1993, Liblice (Czech Republic) in 1995 and Thessaloniki (Greece) 
in 1997. New species have been genetically discovered and some of them 
described (Kotlík et al., 2002; Marková et al., 2010). These researches went 
far beyond systematics and several very interesting biological fields have been 
investigated. Among them, transcontinental phylogeography, polyploidization, 
hybridization, behaviour and ecology.

HYBRIDIZATION WITHIN AND BETWEEN PLOIDY LEVELS

Hybridizations between Barbus species have been reported several times 
in the literature showing the genomic plasticity of these polyploid organisms. It 
is thought that hybridization is at the origin of most polyploidization events in 
this group (Chenuil et al., 1999). Each hybridization has its own characteristics 
and no model is similar to another. Below are presented some of them. 

Hybrid zones are thought to result from the antagonistic action of two 
forces: dispersal, which tends to homogenise the hybridizing taxa and thus 

Hybridization of two Barbus in France
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to yield smooth shallow clines of introgression for diagnostic markers, and 
selection against hybrids, which, in contrast, produces steep clines (Barton & 
Hewitt, 1985, 1989; Barton & Gale, 1993). 

The hybridization between Barbus barbus and Barbus meridionalis 
(Berrebi et al., 1993; Crespin & Berrebi, 1994; Crespin, 1996) constitutes 
one of the rare hybrid zones among freshwater organisms (Rosenthal et al., 
2003, Jones et al., 2006; Hayden et al., 2011). In the Lergue River hybrid 
zone, most hybrids are actually recombined genotypes with few genotypes of 
first generation (F1; see Berrebi et al., 1993; Crespin, 1996). Several clines of 
different markers (allozymes and microsatellites) have been described in this 
hybrid zone (Chenuil et al., 2004), extending from the mountainous habitat 
of B. meridionalis, that B. barbus cannot reach because of its size, to the plain 
habitat where both B. barbus and B. meridionalis can coexist (Berrebi et al., 
1988). 

Two lines of evidence have suggested that selection against hybrids plays 
a major role in the Lergue hybrid zone: (1) breeding experiments have shown 
the partial and asymmetric sterility of some hybrids (Philippart & Berrebi, 
1990) and (2) an investigation of the morphology of the last ray of the dorsal fin 
has revealed abnormal structures only in natural hybrids from the hybrid zone 
(Darius & Berrebi, 1993). The patterns of introgression are also asymmetrical 
(Crespin et al., 1999) and there are marked differences in survival between 
upstream and downstream sites, suggesting an environmental gradient of 
selection along the hybrid zone (Crespin et al., 2002). A combination of capture-
recapture and genetic data from 11 surveys within two years in the center 
of the hybrid zone allowed estimating a distance range for fish movement, 
assuming changes in hybridization index were not due to natural selection on 
adults. Cohesive movements among barbels are strongly suggested to occur 
in relation with river flow variations and the displacement of the center of 
the hybrid zone was estimated to have reached 1500 m during the survey 
(Chenuil et al., 2000), higher flows corresponding to upstream to downstream 
displacements. Individual movements were not reported between stations 
distant of  1.9 km or more, but were relatively numerous at distances of about 
300-400 m (Chenuil et al., 2000). 

These two hybridizing species are not particularly closely related in 
the phylogeny (Fig. 1), and they arrived in southern France about 5 Mya 
for B. meridionalis and much more recently, not earlier than during the last 
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Hybridization of two Barbus in Spain

In the north-east of Spain, in Catalonia, several (more or less) parallel 
streams harbour two barbels belonging to the genus Barbus (and therefore, 
more related to French than to Spanish barbels which belong to the genus 
Luciobarbus). Barbus meridionalis lives in the north Catalan streams, B. haasi 
in the southern ones, and between them, in particular in the Ripoll stream, 
the present adapted form is composed of natural hybrids mostly haasi in 
their mitochondrial composition and meridionalis in their nuclear genes 
(Machordom et al., 1990). 

interglacial, for B. barbus (Persat & Berrebi, 1990; Kotlík & Berrebi, 2001). 
Despite this, behavioural studies have concluded that the maintenance of 
similar reproductive behaviours between the two species has facilitated the 
natural hybridization (Poncin et al., 1994). This original linear tension hybrid 
zone displayed an interesting pattern which, although theory predicts it should 
be observed, has never been reported yet in other hybrid zones: a differential 
introgression at autosomal loci between males and females (Chenuil et al., 
2004). When hybrid males and females are not submitted to the same intensity 
of counter selection, which appears to be the rule for species with chromosomal 
sex determination (Haldane, 1922; Coyne, 1985), clines are expected to display 
different gradients, thus, at any location except at the centre, males and females 
are expected to display different allele frequencies. This increases the selective 
load with respect to general tension zone models since more hybrids are thus 
produced than in the case of panmixia (Chenuil et al., 2004).

The Carpathian barbel, Barbus carpathicus, has only recently been 
recognised as a distinct species, whose distribution is limited to the Western 
and Eastern Carpathians (Kotlík & Berrebi, 2002; Kotlík et al., 2002). Over 
its entire distribution, the Carpathian barbel occurs sympatrically with the 
common barbel Barbus barbus. The existence of hybrids in Slovakia was 
demonstrated in the Poprad River of the Vistula River drainage based on 
protein electrophoresis (Valenta et al., 1979; Stratil et al., 1983), and Šlechtová 
et al. (1993) demonstrated using the same approach the occurrence of the 
hybrids also in the Tisza River system of the Danube River drainage. A more 
recent survey of allozyme loci, a microsatellite locus and mtDNA showed that 

Hybridization of two Barbus in the Carpathians
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In the biogeographic study of the Italian Barbus species, Tsigenopoulos 
et al. (2002a) reported for the Pellice River (tributary of the Po River), where 
B. caninus coexists with B. plebejus, two B. caninus individuals carrying six 
allozyme alleles and mitochondrial DNA (a 664bp fragment of the cytochrome 
b gene) specific for B. plebejus. Each of the allozyme alleles (except that of PGM-
2) was in a heterozygous state with a B. caninus specific allele. These alleles may 
therefore be the result of an introgression and this is supported by the mtDNA 
data, as these two individuals carried the haplotype characteristic of the larger 
B. plebejus. Furthermore, this is probably a relatively recent hybridization given 
the introgression of nuclear alleles in B. caninus population and the fact that 
mitochondrial haplotypes are identical in B. plebejus and the two B. caninus 
individuals from the Pellice River. The extent of sequence divergence among 
B. plebejus and B. caninus (8.7%) possibly indicates that introgression may 

Hybridization of two Barbus in Italy

the species produced viable and fertile hybrids in the Vistula River drainage 
as well as in the Danube River drainage (Lajbner et al., 2009). However, the 
numbers of hybrids were very low, much lower than in sympatric populations 
of B. barbus with B. meridionalis in France, and within the Vistula River 
drainage they occurred in only one of the surveyed localities. That population 
was instead composed mostly of pure individuals of both species. Bayesian 
analyses of the genotypes indicated a high frequency of F1s among the sampled 
hybrids, and some backcrossing with B. barbus but not with B. carpathicus 
(Lajbner et al., 2009). None of the hybrids carried B. carpathicus mtDNA, 
suggesting unidirectional interspecific mating with an exclusive contribution 
of B. barbus mothers. This pattern may be due to size-assortative maiting: males 
of B. carpathicus and F1 males are more likely to enter deeper the spawning 
habitat of B. barbus and find a mate among female B. barbus than vice versa. 
Moreover, if female (the heterogametic sex) hybrids are more affected than 
males by selection on viability and/or fertility as they are in B. barbus and 
B. meridionalis hybrids (Chenuil et al., 2004), it could explain the absence of 
introgression towards B. carpathicus by means of F1 females backcrossing to 
B. carpathicus males (Lajbner et al., 2009). Taken together, the available data 
provide evidence of strong constraints on hybridization of these two species 
and the lack of introgression towards B. carpathicus, despite the geographically 
broad occurrence of the hybrids (e.g. Kux & Weisz, 1958; Rolik, 1967; Krupka 
& Holčík, 1976).
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Hybridization of a tetraploid Barbus and a hexaploid Capoeta in 
Middle East

Firstly, Steinitz and Ben-Tuvia (1957) described a sterile 
hybridization between Luciobarbus longiceps and Capoeta damascina 
in Israel (respectively placed in genera Barbus and Varicorhinus in the 
original publication). Independently, Krupp (1985) suspected B. continii 
to be a hybrid between Labeobarbus canis and Luciobarbus longiceps. B. 
continii was described in Lake Kineret and considered to be close to L canis 
(Vinciguerra, 1926), while Berg (1949) suggested that B. continii should 
be close to Luciobarbus pectoralis. Other authors proposed several other 
hypotheses on these species relationships. Finally, Mir (1988) resolved 
this half century confusion by demonstrating that B. continii is not a 
valid species but a hybrid between Luciobarbus longiceps and Capoeta 
damascina (a hexaploid species of a genus stemming from the Luciobarbus 
lineage). Several authors analysed the physiological development of 
gonads of such a particular intergeneric sterile hybrid, showing that the 
gonad development is stopped at the first meiotic division, far from the 
fertility of species of the same ploidy level (van Vuren & Fishelson, 1990; 
Stoumboudi et al., 1993, 1996; Fishelson et al., 1996).

occur between lineages that were separated for several million years, having 
meanwhile accumulated pronounced morphological differences and come into 
secondary contact, with B. plebejus invading river basins probably previously 
occupied only by B. caninus (see also Tsigenopoulos & Berrebi, 2000).

Polyploidization is a basic and important evolutionary mechanism 
for evolution of entire eukaryote lineages, for their diversification and for 
speciation (Ohno, 1970; Soltis & Soltis, 1999). In fish, the occurrence of this 
phenomenon is rather scarce because of its paucity in vertebrates probably 
due to sex determination mechanisms (Müller, 1925; Basolo, 1994), while 
its role is considered as central in evolution (Hafez, 1981, Dowling & Secor, 
1997; Otto & Whitton, 2000). Polyploidy was recorded in several fish orders: 
Acipenseriformes, Salmoniformes, and in several families of the ostariophysan 
orders Cypriniformes (Cyprinidae, Catostomidae, Cobitidae), Siluriformes 

CONSEQUENCES OF POLYPLOIDIZATION IN BARBUS SENSU LATO
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The genus Barbus s.l. has also been studied as a model to infer 
biogeographic and palaeogeographic patterns. As primary freshwater fish, 
restricted to determinate basins and with limited dispersion capability, barbels 
provided some interesting data about the areas they inhabit. Several studies 
about their phylogenetic or phylogeographical relationships permitted to better 
understand patterns of distribution or past relationships among areas. In this 
way, biogeography of different areas as Balkan, Italian or Iberian peninsulas 
(Economidis & Banarescu, 1991; Karakousis et al., 1995; Machordom et al., 
1995; Callejas & Ochando, 2000; Doadrio et al., 2002; Tsigenopouplos et al., 
2002a), Danubian basin and circum Black Sea (Kotlík & Berrebi, 2001; Kotlík et 
al., 2004), Middle East (Almaça, 1991), North Africa (Machordom et al., 1998) 
or Sahara (Doadrio et al., 1998) was approached proposing different patterns, 
not always concordant. On the other hand, several palaeogeographical changes 
were considered responsible of different speciation events at different levels, 
since late epochs as the Oligocene to the last glaciations (Persat & Berrebi, 
1990; Machordom et al., 1998; Tsigenopoulos et al., 2003; Kotlík et al., 2004; 
Kotlík & Berrebi, 2007), even proposing new association between areas in the 
light of the results. For instance, phylogenetic analyses including barbels from 

BIOGEOGRAPHIC PATTERNS

(Callichthyidae), Poeciliiformes (Poeciliidae) and Atheriniformes (Klinkhard 
et al., 1995; Mable et al., 2011).

Polyploidy in fish is not a reversible process (as it is in most plants). It 
happened in general several million years ago, probably among a majority 
of counter selected polyploidizations, obviously giving the fish lineage a 
new capability for speciation and dispersion when successful. The dynamic 
evolutionary development of groups such as catostomids (Buth, 1983), 
salmonids (Allendorf & Thorgaard, 1984), Barbus (Berrebi et al., 1996), 
large size of African hexaploids barbs (Tsigenopoulos et al., 2010), Lake 
Tana Labeobarbus species flock (Berrebi & Valiushok, 1998) and Capoeta 
explosive speciation in Middle East, where about 20 species appeared by 
hexaploidization of a Luciobarbus tetraploid species (Berrebi & Tsigenopoulos, 
2003; Tsigenopoulos et al., 2010; Levin et al., 2012), should be partly a 
consequence of ancestral polyploidization. It is thought that polyploidy confers 
animals more tolerance to ecological variation because the duplication of their 
genes provides metabolic flexibility similar to a permanent high genomic 
heterozygosity (Uyeno & Smith, 1972; Otto & Whitton, 2000).



43

Evolutionary History of Barbus

CONCLUSION

It is clear that despite the great amount of data produced the last 20-30 
years for this Barbinae lineage with the description of new species and the 
rejection of others, the discovery of numerous hybridizations and the study 
of the phylogenetic and biogeographic relationships among taxa in the 
three continents, fascinating fields remain to be explored. One of the most 
prominent is the need of a global phylogeny of the group which would allow to 
better understand polyploidy and hybridization phenomena by placing them 
in a chronological context. In order to accomplish this, numerous other genera 
should be involved and, while describing the whole structure of Barbus s.l., there 
is great chance to jointly establish the entire cyprinid family phylogeny. This 
large objective is, by the way, not far, considering the numerous contributions 
recently published and the rhythm that cyprinid studies are published, 
especially by new Asian contributors that are taking the lead. A large part of 
the 320 genera of the family is already involved in these surveys (e.g. Wang et 
al., 2007; Duan et al., 2009; Tang et al., 2009; Yang & Mayden, 2010).

Furthermore, several cases of hybridization may reveal valuable 
information if they will be studied more thoroughly, in particular using 
available molecular markers from the mitochondrial and the nuclear genome 
which appear to be cross-amplifying, in most cases, among tetraploid barbels 
(Chenuil et al., 1997; Esa et al., 2011; Gante et al., 2008, 2011). 

Finally, serious efforts are needed to perform basic morphological work 
according to modern standards. Accurate descriptions of most species are still 
lacking (Berrebi et al., 1996).

Hybridization is thought to be the ignition of new genome organization and 
thus of new dynamic polyploid lineages. The propensy to hybridize, including 
intergeneric crossing, is a general character of cyprinids, but polyploidy may 

the Kabilian mountains (Algeria) and Southern Iberian Peninsula, pointed to a 
longer association during the Cenozoic of these two areas (Betic and Kabilian 
regions) than previously considered (Machordom & Doadrio, 2001b). In the 
same way, problems in the interpretation of some phenomena as the Messinian 
Salinity Crisis, at the end of the Miocene, still persist: was the drought in that 
period responsible for the isolation or connexion among areas? Studies on 
Barbus have largely contributed to a better knowledge of the evolution not only 
of the members of this group, but also of its distribution area, highlighting the 
relevance of the south-western Palaearctic palaeogeographic history.



44

Patrick Berrebi et al.

Acknowledgements

We thank Laurent Crespin for helpful comments on a draft of the 
manuscript.

References

AGNÈSE, J.-F., BERREBI, P., LÉVÊQUE, C., GUÉGAN, J. F. (1990) - Two 
lineages, diploid and tetraploid, demonstrated in African species of Barbus 
(Osteichtyes, Cyprinidae). Aquatic Living Resources, 3: 305-311.

ALLENDORF, F. W., THORGAARD, G. H. (1984) - Tetraploidy and the 
evolution of Salmonid fishes. In: Evolutionary Genetics of Fishes (TURNER, B. 
J. ed.), pp: 1-53. Plenum Press, New York.

ALMAÇA, C. (1967) - Estudo das populaçôes portuguesas do Gén. Barbus 
Cuvier, 1817 (Pisces, Cyprinidae). Revista da Faculdade de Ciências de Lisboa, 
14: 151-400.

ALMAÇA, C. (1970) - Sur un Cyprinidé nord-africain: Barbus issenensis ou 
Varicorhinus issenensis? Bulletin du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, 42: 
159-160.

ALMAÇA, C. (1971) - Sur la spéciation des barbeaux nord-africains. Bulletin 
du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, 42: 853-856.

ALMAÇA, C. (1991) - Evolutionary, biogeographical, and taxonomic remarks 
on Mesopotamian species of Barbus s. s. Arquivos do Museu Bocage Nova Serie, 
2: 63-78.

add more plasticity. Experiments of artificial interspecific crosses may help to 
confirm whether diploid species are less plastic than tetraploid or hexaploid 
ones as suggested by some studies (Otto & Whitton, 2000). The open question 
of to what extent the hybridization and polyploidization events, repeatedly 
demonstrated in cyprinid fish, are independent from each other offers a 
fascinating challenge to  open-minded scientists aiming at crossing different 
exciting scientific fields (e.g. genomics and community ecology).

This short review easily demonstrated the determinant role of some 
visionary scientists in the development of large and multi-field international 
research projects. We are grateful to regretted Professor Carlos Almaça who 
initiated the Barbus project.



45

Evolutionary History of Barbus

BANARESCU, P. (1992) - Distribution and dispersal of freshwater animals in 
North America and Eurasia. Aula-Verlag, Wiesbaden.

BARTON, N. H., GALE, K. S. (1993) - Genetic analysis of hybrid zones. In: 
Hybrid zones and the evolutionary process (HARRISON, R. G. ed.), pp: 13-45. 
Oxford University Press, New York.

BARTON, N. H., HEWITT, G. M. (1985) - Analysis of hybrid zones. Annual 
Review of Ecology and Systematics, 16: 113-148.

BARTON, N. H., HEWITT, G. M. (1989) - Adaptation, speciation and hybrid 
zones. Nature, 341: 497-503.

BASOLO, A. L. (1994) - The dynamics of Fisherian sex-ratio evolution: 
theoretical and experimental investigations. American Naturalist, 144: 473-
490.

BERG, L. S. (1949) - Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries. 
IPST Press, Jerusalem.

BERREBI, P. (1995) - Speciation of the genus Barbus in the North Mediterranean 
basin: recent advances from biochemical genetics. Biological Conservation, 72: 
237-249.

BERREBI, P., CATTANEO-BERREBI, G., LE BRUN, N. (1993) - Natural 
hybridization of two species of tetraploid barbels: Barbus meridionalis and B. 
barbus (Osteichtyes, Cyprinidae) in southern France. Biological Journal of the 
Linnean Society, 48: 319-333.

BERREBI, P., KOTTELAT, M., SKELTON, P., RÁB, P. (1996) - Systematics of 
Barbus: state of the art and heuristic comments. Folia Zoologica, 45: 5-12.

BERREBI, P., LAMY, G., CATTANEO-BERREBI, G., RENNO, J.-F. (1988) - 
Variabilité génétique de Barbus meridionalis Risso (Cyprinidae): une espèce 
tétraploïde quasi monomorphe. Bulletin Français de Pêche et de Pisciculture, 
310: 77-84.

BERREBI, P., LEVEQUE, C., CATTANEO-BERREBI, G., AGNESE, J.-F., 
GUEGAN, J.-F., MACHORDOM, A. (1990) - Diploid and tetraploid African 
Barbus (Osteichtyes, Cyprinidae): on the coding of differential gene expression. 
Aquatic Living Resources, 3: 313-323.



46

Patrick Berrebi et al.

BERREBI, P., TSIGENOPOULOS, C. (2003) - Phylogenetic organisation of the 
genus Barbus sensu stricto - A synthesis on the molecular markers data. In: 
Freshwater fishes of Europe - Cyprinidae, Vol. 5 II (BANARESCU, P. ed.), pp: 
11-22. Aula-Verlag, Wiebelsheim.

BERREBI, P., VALIUSHOK, D. (1998) - Genetic divergence among 
morphotypes of Lake Tana (Ethiopia) barbs. Biological Journal of the Linnean 
Society, 64: 369-384.

BERTIN, L., ARAMBOURG, C. (1958) - Super-ordre des Téléostéens, 
Teleostei. In: Traité de zoologie Vol. 13(3) (GRASSÉ, P. ed.), pp: 2204-2500. 
Masson et Cie, Paris. 

BUTH, D. G. (1983) - Duplicate isozyme loci in fishes: origins, distribution, 
phyletic consequences and locus nomenclature. In: Isozymes: Current topics in 
biological and medical research Vol. 10 (RATTAZZI, M. C., SCANDALIOS, J. 
G., WHITT, G. S. eds.), pp: 381-400. LISS, A. R. New York.

CALLEJAS, C., OCHANDO, M. D. (2000) - Recent radiation of Iberian barbel 
fish (Teleostei, Cyprinidae) inferred from cytochrome b genes. Journal of 
Heredity, 91: 283-288.

CAVENDER, T.  M., COBURN, M. (1992) - Phylogenetic relationships of North 
American Cyprinidae. In: Systematics, historical ecology, and North American 
freshwater fishes (MAYDEN, R. ed.), pp: 293-327. Stanford University Press, 
Stanford, CA.

CHEN, X. L., YUE, P.  Q., LIN, R. D. (1984) - Major groups within the family 
Cyprinidae and their phylogenetic relationships. Acta Zootaxonomica Sinica, 
9: 424-440.

CHENUIL, A., CRESPIN, L., POUYAUD, L., BERREBI, P. (2000) - Movements 
of adult fish in a hybrid zone revealed by microsatellite genetic analysis and 
capture-recapture data. Freshwater Biology, 43: 121-131.

CHENUIL, A., CRESPIN, L., POUYAUD, L., BERREBI, P. (2004) - Autosomal 
differences between males and females in hybrid zones: a first report from 
Barbus barbus and Barbus meridionalis (Cyprinidae). Heredity, 93: 128-134.

CHENUIL, A., DESMARAIS, E., POUYAUD, L., BERREBI, P. (1997) -. Does 
polyploidy lead to fewer and shorter microsatellites in Barbus (Teleostei: 
Cyprinidae)? Molecular Ecology, 6: 169-178.



47

Evolutionary History of Barbus

CHENUIL, A., GALTIER, N., BERREBI, P. (1999) - A test of the hypothesis of 
an autopolyploid vs. allopolyploid origin for a tetraploid lineage: application to 
the genus Barbus (Cyprinidae). Heredity, 82: 373-380.

COLLARES-PEREIRA, M. J. (1994) - Révision caryologique des barbinés et 
hypothèses concernant la plésiomorphie possible de l’état polyploïde chez les 
cyprinidés. Bulletin Français de Pêche et de Pisciculture, 334: 191-199.

COLLARES-PEREIRA, M. J., MADEIRA, J. M. (1990) - Cytotaxonomic 
studies in Iberian Cyprinids. III. Karyology of Portuguese populations of 
Barbus Cuvier, 1817, with some reconsiderations on the karyological evolution 
of Cyprinidae. Caryologia, 43: 17-26.

COYNE, J.A. (1985) - The genetic basis of Haldane’s rule. Nature, 314: 736-738.

CRESPIN, L. (1996) - Sélection et dispersion dans la zone d’hybridation entre 
Barbus barbus et Barbus meridionalis (Cyprinidae): capture / recapture et 
marqueurs allozymiques. PhD Thesis, Université Montpellier 2, Montpellier, 
France.

CRESPIN, L., BERREBI, P. (1994) - L’hybridation naturelle entre le barbeau 
commun et le barbeau méridional en France. Compte rendu de dix années de 
recherche. Bulletin Français de Pêche et de Pisciculture, 334: 177-189.

CRESPIN, L., BERREBI, P., LEBRETON, J. D. (1999) - Asymmetrical 
introgression in a freshwater fish hybrid zone as revealed by morphological 
index of hybridization. Biological Journal of the Linnean Society, 67: 57-72.

CRESPIN, L., BERREBI, P., LEBRETON, J. D. (2002) - Spatially varying natural 
selection in a fish hybrid zone. Journal of Fish Biology, 61: 696-711.

DARIUS, H., BERREBI, P. (1993) - Asymétrie et anomalies morphologiques 
dans la zone hybride de la Lergue (sud de la France): Barbus barbus x Barbus 
meridionalis. Cahiers d’Ethologie, 13: 243-244.

DOADRIO, I., BOUHADAD, R., MACHORDOM, A. (1998) - Genetic 
differentiation and biogeography in Saharan populations of the genus Barbus 
(Osteichthyes, Cyprinidae). Folia Zoologica, 47: 7-20.

DOADRIO, I., CARMONA, J. A., MACHORDOM, A. (2002) - Haplotype 
diversity and phylogenetic relationships among the Iberian barbels (Barbus, 
Cyprinidae) reveal two evolutionary lineages. Journal of Heredity, 93: 140-147.



48

Patrick Berrebi et al.

DOWLING, T. E., SECOR, C. L. (1997) - The role of hybridization and 
introgression in the diversification of animals. Annual Review of Ecology and 
Systematics, 28: 593-619.

DUAN, Z., ZHAO, K., PENG, Z., LI, J., DIOGO, R., ZHAO, W., HE, S. (2009) 
- Comparative phylogeography of the Yellow River schizothoracine fishes 
(Cyprinidae): Vicariance, expansion, and recent coalescence in response to 
the Quaternary environmental upheaval in the Tibetan Plateau. Molecular 
Phylogenetics and Evolution, 53: 1025-1031.

ECONOMIDIS, P. S., BANARESCU, P. M. (1991) - The distribution and 
origins of fresh-water fishes in the Balkan Peninsula, especially in Greece. 
Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie, 76: 257-283.

EL GHARBI, S. (1994) - Biosystématique, évolution et biogéographie dans 
les interactions hôte-parasite le modèle Barbus (Cyprinidés) Dactylogyrus 
(Monogenea). PhD Thesis, Faculté des sciences de Rabat, Morocco.

ESA, Y. B., SIRAJ, S. S., RAHIM, K. A. A., DAUD, S. K., CHONG, H. G., GUAN, 
T. S., SYUKRI, M. F. (2011) - Genetic characterization of two Mahseer species 
(Tor douronensis and Tor tambroides) using microsatellite markers from other 
cyprinids. Sains Malaysiana, 40: 1087-1095.

FISHELSON, L., GOREN, M., VAN VUREN, J., MANELIS, R. (1996) - Some 
aspects of the reproductive biology of Barbus spp., Capoeta damascina and 
their hybrids (Cyprinidae, Teleostei) in Israel. Hydrobiologia, 317: 79-88.

GANTE, H. F., ALVES, M. J., DOWLING, T. E. (2008) - Development of 
cytochrome b primers for mitotyping of barbels (Barbus spp.). Molecular 
Ecology Resources, 8: 786-789.

GANTE, H. F., ALVES, M. J., DOWLING, T. E. (2011) - Paralog-specific 
primers for the amplification of nuclear loci in tetraploid barbels (Barbus: 
Cypriniformes). Journal of Heredity, 102: 617-621.

GOLUBTSOV, A. S., KRYSANOV, E. Y. (1993) - Karyological study of some 
cyprinid species from Ethiopia. The ploidy differences between large and small 
Barbus of Africa. Journal of Fish Biology, 42: 445-455.

GUÉGAN, J.-F., RÁB, P., MACHORDOM, A., DOADRIO, I. (1995) - New 
evidence of hexaploidy in “large” African Barbus with some considerations of 
the origin of hexaploidy. Journal of Fish Biology, 47: 192-198.



49

Evolutionary History of Barbus

HAFEZ, R. (1981) - Etude sur la cytogénétique et l’évolution génétique chez 
quelques cyprinidés de la région Midi-Pyrénées. PhD Thesis, Institut National 
polytechnique de Toulouse, France.

HALDANE, J. (1922) - Sex ratio and unisexual sterility in hybrid animals. 
Journal of Genetics, 12: 101-109

HAYDEN, B., MASSA-GALLUCCI, A., CAFFREY, J., HARROD, C., 
MARIANI, S., O’GRADY, M., KELLY-QUINN, M. (2011) - Trophic dynamics 
within a hybrid zone – interactions between an abundant cyprinid hybrid and 
sympatric parental species. Freshwater Biology, 56: 1723–1735.

HOWES, G. J. (1987) - The phylogenetic position of the Yugoslavian Cyprinid 
fish genus Aulopyge Heckel, 1841, with an appraisal of the genus Barbus 
Cuvier and Cloquet, 1816, and the subfamily Cyprinidae. Bulletin of the British 
Museum of Natural History (Zoology), 52: 165-196.

HOWES, G. J. (1991) - Systematics and biogeography: an overview. In: 
Cyprinid fishes - Systematics, biology and exploitation, Vol. 3 (WINFIELD, I. J., 
NELSON, J. S. eds.), pp: 1-33. Chapman and Hall, London.

JONES, F. C., BROWN, C., PEMBERTON, J. M., BRAITHWAITE, V. A. (2006) 
- Reproductive isolation in a threespine stickleback hybrid zone. Journal of 
Evolutionary Biology, 19: 1531-44.

KARAKOUSIS, Y., MACHORDOM, A., DOADRIO, I., ECONOMIDIS, P. 
S. (1995) - Phylogenetic relationships of Barbus peloponnesius Valenciennes, 
1842 (Osteichthyes: Cyprinidae) from Greece and other species of Barbus as 
revealed by allozyme electrophoresis. Biochemical Systematics and Ecology, 4: 
365-375.

KLINKHARD, T. M., TESCHE, M., GREVEN, H. (1995) - Database of fish 
chromosomes. Westarp-Wiss, Magdeburg, Germany.

KOTLIK, P. (2001) - Phylogéographie et systématique des barbeaux d’Europe 
Centrale. PhD Thesis, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, France.

KOTLÍK, P., BERREBI, P. (2001) - Phylogeography of the barbel (Barbus 
barbus) assessed by mitochondrial DNA variation. Molecular Ecology, 10: 
2177–2185.

KOTLÍK, P., BERREBI, P. (2002) - Genetic subdivision and biogeography of the



50

Patrick Berrebi et al.

Danubian rheophilic barb Barbus petenyi inferred from phylogenetic analysis 
of mitochondrial DNA variation. Molecular Phylogenetics and Evolution, 24: 
10-18.

KOTLÍK, P., BERREBI, P. (2007) - Nested clade phylogeographical analysis of 
the barbel (Barbus barbus) mitochondrial DNA variation. In: Phylogeography 
of southern European refugia. (WEISS, S., FERRAND, N. eds.), pp 315-325. 
Springer, Dordrecht, The Netherlands.

KOTLÍK, P., BOGUTSKAYA, N. G., EKMEKÇI, F. G. (2004) - Circum Black 
Sea phylogeography of Barbus freshwater fishes: divergence in the Pontic 
glacial refugium. Molecular Ecology, 13: 87-95.

KOTLÍK, P., TSIGENOPOULOS, C. S., RÁB, P., BERREBI, P. (2002) - Two 
new Barbus species from the Danube River basin, with redescription of B. 
petenyi (Teleostei: Cyprinidae). Folia Zoologica, 51: 227-240.

KRUPKA, I., HOLČÍK, J. (1976) - On the occurrence of Barbus plebejus in the 
Propad river (Vistula basin, Czechoslovakia) with regard to its assumed hybrid 
origin. Vestnik Ceskoslovenske Spolecnosti Zoologicke, 40: 163-178.

KRUPP, F. (1985) - Barbus continii Vinciguerra 1926, a possible natural hybrid 
of Barbus canis and Barbus longiceps (Pisces: Osteichthyes: Cyprinidae). 
Senckenbergiana Biologii, 66: 9-15.

KRYSANOV, E. Y. (1999) - Karyotypes of Varicorhinus capoeta and Barbus 
goktshaicus (Cypriniformes) from Lake Sevan, Armenia. Journal of Ichtyology, 
39: 187-189.

KUX, Z., WEISZ, T. (1958) - Příspěvek k poznání ichtyofauny řeky Toplé v 
bardějovském okrese. Acta Musei Moraviae, 43: 145-174. (in Czech)

LAJBNER, Z., ŠLECHTOVÁ, V., ŠLECHTA, V., ŠVÁTORA, M., BERREBI, 
P., KOTLÍK, P. (2009) - Rare and asymmetrical hybridization of the endemic 
Barbus carpathicus with its widespread congener B. barbus. Journal of Fish 
Biology, 74: 418–436.

LEVIN, B. A., FREYHOF, J., LAJBNER, Z., PEREA, S., ABDOLI, A., 
GAFFAROGLU, M., ÖZULUG, M., RUBENYAN, H. R., SALNIKOV, V. 
B., DOADRIO, I. (2012) - Phylogenetic relationships of the algae scraping 
cyprinid genus Capoeta (Teleostei: Cyprinidae). Molecular Phylogenetics and 
Evolution, 62: 542-549.



51

Evolutionary History of Barbus

LIU, H., CHEN, Y. (2003) - Phylogeny of the East Asian cyprinids inferred 
from sequences of the mitochondrial DNA control region. Canadian Journal 
of Zoology, 81: 1938-1946.

MABLE, B. K., ALEXANDROU, M. A., TAYLOR, M.I. (2011) - Genome 
duplication in amphibians and fish: an extended synthesis. Journal of Zoology, 
284: 151-182.

MACHORDOM, A. (1990) - Filogenia y evolución del género Barbus en la 
península Ibérica mediante marcadores moleculares. PhD Thesis, Universidad 
Complutense de Madrid, Spain.

MACHORDOM, A., BERREBI, P., DOADRIO, I. (1990) - Spanish barbel 
hybridization detected using enzymatic markers: Barbus meridionalis Risso x 
Barbus haasi Mertens (Osteichthyes, Cyprinidae). Aquatic Living Resources, 3: 
295-303.

MACHORDOM, A., BOUHADAD, R., DOADRIO, I. (1998) - Variation 
and evolutionary history of North African populations of the genus Barbus 
(Osteichthyes, Cyprinidae). Diversity and Distributions, 4: 217-234.

MACHORDOM, A., DOADRIO, I. (2001a) - Evolutionary history and 
speciation modes in the cyprinid genus Barbus. Proceedings of the Royal Society 
of London B, 268: 1297-1306.

MACHORDOM, A., DOADRIO, I. (2001b) - Evidence of a Cenozoic Betic-
Kabilian connection based on freshwater fish phylogeny (Luciobarbus, 
Cyprinidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 18: 252-263.

MACHORDOM, A., DOADRIO, I., BERREBI, P. (1995) - Phylogeny and 
evolution of the genus Barbus in the Iberian Peninsula as revealed by allozyme 
electrophoresis. Journal of Fish Biology, 47: 211-236.

MARKOVÁ, S., ŠANDA, R., CRIVELLI, A. J., SHUMKA, S., WILSON, I. F., 
VUKIC, J., BERREBI, P., KOTLÍK, P. (2010) - Nuclear and mitochondrial 
DNA sequence data reveal the evolutionary history of Barbus (Cyprinidae) in 
the ancient lake systems of the Balkans. Molecular Phylogenetics and Evolution, 
55: 488-500.

MIR, S. (1988) - A new natural intergeneric cyprinid hybrid from the Jordan 
River drainage, with a key to the large barbine cyprinids of the southern 



52

Patrick Berrebi et al.

Levant. Journal of Fish Biology, 32: 931-936.

MÜLLER, H. J. (1925) - Why polyploidy is rarer in animals than in plants. 
American Naturalist, 59: 346-353.

MYERS, G. S. (1960) - Preface to any future classification of the cyprinid fishes 
of the genus Barbus. Stanford Ichthyological Bulletin, 7: 212-215.

NARAN, D. (1997) - Cytogenetic studies of Pseudobarbus and selected Barbus 
(Pisces: Cyprinidae) of South Africa. Master of Sciences PhD Thesis, Rhodes 
University, Grahamstown, South Africa.

OELLERMANN, L. K., SKELTON, P. H. (1990) - Hexaploidy in yellowfish 
species (Barbus, Pisces, Cyprinidae) from southern Africa. Journal of Fish 
Biology, 37: 105-115.

OHNO, S. (1970) - Evolution by gene duplication. Springer-Verlag, New York.

OTTO, S. P., WHITTON, J. (2000) - Polyploid incidence and evolution. Annual 
Review of Genetics, 34: 401-437.

PELLEGRIN, J. (1930) - La faune ichthyologique dulçaquicole de la Péninsule 
Ibérique. Comptes Rendus Sommaires des Séances de la Société de Biogéographie, 
56: 53-55.

PERSAT, H., BERREBI, P. (1990) - Relative ages of present populations of 
Barbus barbus and Barbus meridionalis (Cyprinidae) in southern France: 
preliminary considerations. Aquatic Living Resources, 3: 253-263.

PHILIPPART, J.-C., BERREBI, P. (1990) - Experimental hybridization of 
Barbus barbus and Barbus meridionalis: physiological, morphological, and 
genetic aspects. Aquatic Living Resources, 3: 325-332.

PONCIN, P., JEANDARME, J., BERREBI, P. (1994) - A behavioural study of 
hybridization between Barbus barbus and Barbus meridionalis. Journal of Fish 
Biology, 45: 447-451.

RÁB, P. (1981) - Karyotypes of two African barbels Barbus bariloides and 
Barbus holotaenia. Folia Zoologica, 30: 181-190.

RÁB, P., COLLARES-PEREIRA, M. J. (1995) - Chromosomes of European 
cyprinid fishes (Cyprinidae, Cypriniformes): a review. Folia Zoologica, 44: 193-
214.



53

Evolutionary History of Barbus

RÁB, P., MACHORDOM, A., PERDICES, A., GUÉGAN, J. F. (1995) -  
Karyotypes of three ‘’small’’ Barbus species (Cyprinidae) from Republic of 
Guinea (Western Africa) with a review on karyology of African small Barbus. 
Caryologia, 48: 299-307.

ROLIK, H. (1967) - O nektórych naturalnych krzyżówkach ryb karpiowatych 
(Pisces, Cyprinidae) w Polsce. Fragmenta Faunistica, 14: 153 –167. (in Polish)

ROSENTHAL, G. G., DE LA ROSA REYNA, X. F., KAZIANIS, S., STEPHENS, 
M. J., MORIZOT, D., RYAN, M. J. C., GARCÍA DE LEÓN, F. J. (2003) - 
Dissolution of sexual signal complexes in a hybrid zone between the swordtails 
Xiphophorus birchmanni and Xiphophorus malinche (Poeciliidae). Copeia, 
2003: 299‐307.

SKELTON, P. H. (1980) - Systematics and biogeography of the redfin Barbus 
species. Rhodes University, Grahamstown.

ŠLECHTOVA, V., ŠLECHTA, V., BERREBI, P. (1993) - Diversité génétique du 
genre Barbus dans les rivières tchèques et slovaques. Cahiers d’Ethologie, 13: 
207-210.

SOLTIS, D. E., SOLTIS, P. S. (1999) - Polyploidy: recurrent formation and 
genome evolution. Trends in Ecology and Evolution, 14: 348-352.

STEINITZ, H., BEN-TUVIA, A. (1957) - The hybrid of Barbus longiceps C. 
V. and Varicorhhinus damascinus C. V. (Cyprinidae, Teleostei). Bulletin of the 
Research Council of Israel, 6B: 76-188.

STOUMBOUDI, M. T., ABRAHAM, M. (1996) - The spermatogenetic process 
in Barbus longiceps, Capoeta damascina and their sterile hybrid (Teleostei, 
Cyprinidae). Journal of Fish Biology, 49: 458-468.

STOUMBOUDI, M. T., VILLWOCK, W., SELA, J., ABRAHAM, M. (1993) 
- Gonadosomatic index in Barbus longiceps, Capoeta damascina and their 
natural hybrid (Pisces, Cyprinidae), versus spermatozoan index in the parental 
males. Journal of Fish Biology, 43: 865-875.

STRATIL, A., BOBÁK, P., TOMAŠEK, V., VALENTA, M. (1983) - Transferrins 
of Barbus barbus, Barbus meridionalis petenyi and their hybrids. Genetic 
polymorphism, heterogeneity and partial characterisation. Comparative 
Biochemestry and Physiology, 76: 845-850.



54

Patrick Berrebi et al.

SWARTZ, E. R., SKELTON, P. H., BLOOMER, P. (2009) - Phylogeny and 
biogeography of the genus Pseudobarbus (Cyprinidae): Shedding light on the 
drainage history of rivers associated with the Cape Floristic Region. Molecular 
Phylogenetics and Evolution, 51: 75-84.

TANG, Q., GETAHUN, A., LIU, H. (2009) - Multiple in-to-Africa dispersals 
of labeonin fishes (Teleostei: Cyprinidae) revealed by molecular phylogenetic 
analysis. Hydrobiologia, 632: 261-271.

TSIGENOPOULOS, C. S. (1999) - Phylogéographie du genre Barbus (Poissons, 
Cyprinidae) dans les régions péri-méditerranéennes. Reconstitution des grandes 
lignées de migration au moyen des marqueurs nucléaires et mitochondriaux. 
PhD Thesis, Université Montpellier 2, Montpelier, France.

TSIGENOPOULOS, C., BERREBI, P. (2000) - Molecular phylogeny of 
North Mediterranean freshwater barbs (Genus Barbus: Cyprinidae) inferred 
from cytochrome b sequences: biogeographic and systematic implications. 
Molecular Phylogenetics and Evolution, 14: 165-179.

TSIGENOPOULOS, C. S., DURAND, J. D., ÜNLÜ, E., BERREBI, P. (2003) 
- Rapid radiation of the Mediterranean Luciobarbus species (Cyprinidae) 
after the Messinian salinity crisis of the Mediterranean Sea, inferred from 
mitochondrial phylogenetic analysis. Biological Journal of the Linnean Society, 
80: 207-222.

TSIGENOPOULOS, C. S., KASAPIDIS, P., BERREBI, P. (2010) - Phylogenetic 
relationships of hexaploid large-sized barbs (genus Labeobarbus, Cyprinidae) 
based on mtDNA data. Molecular Phylogenetics and Evolution, 56: 851-856.

TSIGENOPOULOS, C. S., KOTLÍK, P., BERREBI, P. (2002a) - Biogeography 
and pattern of gene flow among Barbus species (Teleostei: Cyprinidae) 
inhabiting the Italian Peninsula and neighbouring Adriatic drainages as 
revealed by allozyme and mitochondrial sequence data. Biological Journal of 
the Linnean Society, 75: 83-99.

TSIGENOPOULOS, C. S., RÁB, P., NARAN, D., BERREBI, P. (2002b) - 
Multiple origins of polyploidy in the phylogeny of southern African barbs 
(Cyprinidae) as inferred from mtDNA markers. Heredity, 88: 466-473.

TURAN, D., KOTTELAT, M., EKMEKÇI, F. G. (2008) - Capoeta erhani, a new 
species of cyprinid fish from Ceyhan River, Turkey (Teleostei: Cyprinidae). 



55

Evolutionary History of Barbus

Ichthyological Exploration of Freshwaters, 19: 263–270.

UYENO, T., SMITH, G. R. (1972) - Tetraploid origin of the karyotype of 
catostomid fishes. Science, 175: 644-646. 

VALENTA, M., RÁB, P., STRATIL, A., KÁLAL, L. OLIVA, O. (1979) - 
Karyotypes, heterogeneity and polymorphism of proteins in the tetraploid 
species Barbus meridionalis and its hybrids with Barbus barbus. Proceedings of 
the XVIth International Conference on Animal Blood Groups and Biochemical 
Polymorphism, Leningrad, IV: 204-214.

VAN VUREN, J., FISHELSON, L., (1990) - Ultrastructure features of the 
gonads of Capoeta damascina x Barbus canis hybrids. Proceedings of the 
Electron Microscopy Society of Southern Africa, 20: 23-24.

VINCIGUERRA, D. (1926) - Sopra una collezione di pesci della Palestina. 
Annali del Museo civico di storia naturale Giacomo Doria, 52: 210-226.

WANG, X., LI, J., HE, S. (2007) - Molecular evidence for the monophyly of 
East Asian groups of Cyprinidae (Teleostei: Cypriniformes) derived from the 
nuclear recombination activating gene 2 sequences. Molecular Phylogenetics 
and Evolution, 42: 157-170.

YANG, L., MAYDEN, R. L. (2010) - Phylogenetic relationships, subdivision, 
and biogeography of the cyprinid tribe Labeonini (sensu Rainboth, 1991) 
(Teleostei: Cypriniformes), with comments on the implications of lips and 
associated structures in the labeonin classification. Molecular Phylogenetics 
and Evolution, 54: 254-265.

ZARDOYA, R., DOADRIO, I. (1999) - Molecular evidence on the evolutionary 
and biogeographical patterns of European cyprinids. Journal of Molecular 
Evolution, 49: 227-237.



56



57

OS PEQUENOS MAMÍFEROS COMO MODELOS 
NA AVALIAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

Maria da Luz Mathias1 & Maria da Graça Ramalhinho2

1 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Departamento de Biologia Animal & 
Centro de Estudos do Ambiente e Mar. Campo Grande, Edifício C2, 1749-016 Lisboa
2 Museu Nacional de História Natural e da Ciência & Centro de Estudos do Ambiente e 
Mar. Rua da Escola Politécnica 56/58, 1250-102 Lisboa

A perda da biodiversidade é hoje em dia uma preocupação 
mundial, sendo a destruição do habitat e a fragmentação das populações 
consideradas entre as principais causas de declínio da biodiversidade. 
A perda de biodiversidade pode indirectamente influenciar o 
equilíbrio e funcionamento dos ecossistemas tanto aumentando a sua 
vulnerabilidade a factores externos como diminuindo a sua estabilidade. 
Em 2004, a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas 
sobre a diversidade biológica propôs diversos indicadores, associados 
a várias áreas focais, como ferramentas para avaliar o progresso em 
direcção à meta de suspender a perda de biodiversidade até 2010. Na 
presente análise pretende-se demonstrar a relevância dos pequenos 
mamíferos como modelos na avaliação da biodiversidade, aplicando 
indicadores de biodiversidade a estudos anteriores.

Resumo

Abstract

The loss of biodiversity is nowadays a global concern, being habit 
loss and fragmentation taken as major drivers in the distribution and 
abundance of organisms. Apart ethical problems, the loss of biodiversity 
may indirectly influence the equilibrium and functioning of ecosystems 

Professor Carlos Almaça (1934-2010) - Estado da Arte em Áreas Científicas do Seu Interesse. 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa, 2014, pp. 57-97.

Última versão recebida: 25 de Junho de 2014



58

by both increasing their vulnerability to external factors and decreasing their stability. 
In 2004, the Conference of the Parties to the UN Convention on Biological Diversity 
suggested a framework to help measuring the progress towards the 2010 Countdown 
target of suspending the loss of biodiversity. As such, biodiversity indicators, associated 
with several focal areas, were proposed. In this review we assess the relevance of 
small mammals as models in the evaluation of biodiversity by applying biodiversity 
indicators to previous studies.

Nos anos mais recentes, o desaparecimento de espécies e de áreas 
naturais, consequência da actividade humana, tem ocorrido a um ritmo sem 
precedentes. Não mencionando os problemas éticos, a perda de biodiversidade 
tem repercussões no equilíbrio e funcionamento dos ecossistemas, tornando-os 
mais vulneráveis a perturbações extrínsecas. Assim, a perda de biodiversidade 
pode comprometer a sustentabilidade ambiental, com consequências várias, 
nomeadamente económicas e sociais (Millenium Ecosystem Assessment, 2005).

Entre 1970 e 2000 a abundância média das espécies declinou 40% e a 
tendência mantém-se. A perda e a fragmentação dos habitats, associadas à 
fragmentação das populações e perda de conectividade, são das principais 
causas de declínio da biodiversidade. Outras causas relevantes são a introdução 
de espécies exóticas e a sobre-exploração. 

O reconhecimento da necessidade de acções globais concertadas para 
suster a perda da biodiversidade serviu de motivação para a elaboração, 
em 1992, no Rio de Janeiro, da Convenção da Diversidade Biológica 
(CBD-Convention on Biological Diversity, www.cbd.int/), que Portugal 
ratificou em 1993 (Dec.-Lei 21/93, de 21 de Junho). A CBD preconiza 
como objectivos fundamentais a integração da conservação e utilização 
sustentável da diversidade biológica nas estratégias, planos e programas 
internacionais e nacionais. No entanto, a implementação destas acções, terá 
que ser apoiada no diálogo entre os agentes políticos e os outros agentes da 
sociedade, em particular os investigadores que mais directamente dispõem 
das ferramentas de estudo e monitorização da biodiversidade. De facto, a 
Estratégia Comunitária em matéria de Diversidade Biológica (Comunicação 
da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, 4 de Fevereiro de 1998), 
com a qual se articula a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da 
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Biodiversidade (Resolução do Conselho de Ministros 152/2001, Declaração de 
Rectificação 20-AG/2001, de 31-10), centra-se no desenvolvimento de vários 
temas entre os quais a investigação, identificação, monitorização e intercâmbio 
de informações sobre a biodiversidade, promovendo a cooperação científica e 
técnica. Neste contexto, em 2001 a União Europeia definiu a meta de controlar 
a perda da biodiversidade até 2010 (Countdown 2010, www.countdown2010.
org). Várias acções foram desenvolvidas e, embora esta iniciativa tenha 
terminado oficialmente em Outubro de 2010, foi sugerido manter algumas 
actividades até 2020, no pressuposto generalizado de que a protecção da 
biodiversidade e do ambiente é urgente e que deve ser prioritária nas agendas 
políticas de todos os governantes. 

O conceito de biodiversidade é complexo e multidisciplinar, pelo que a 
sua avaliação não é uma tarefa fácil. Estabelecer métricas que permitam avaliar 
a biodiversidade é fundamental para que as perdas possam ser quantificadas, 
os impactos de muitas acções identificados e minimizados e os sucessos e 
insucessos de determinadas políticas referenciados. Neste âmbito, alguns 
indicadores de biodiversidade têm sido propostos. Em 2004, na 7ª Conferência 
das Partes, a CBD (decisão VII/30) propôs uma lista de indicadores para 
avaliação da biodiversidade, entre os quais a avaliação das tendências de 
crescimento e distribuição das espécies e ecossistemas, com ênfase nas 
espécies ameaçadas. A relevância destes indicadores foi assumida tanto a nível 
Europeu, pela Comissão Europeia (Conferência de Malahide 2004), como a 
nível Pan-Europeu (Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy 
2005) (www.peblds.org/).

Posteriormente, a EASAC (European Academies Science Advisory Council, 
www.easac.org) - uma comissão consultiva que inclui cientistas dos diversos 
Estados membros -, a pedido do Parlamento Europeu, analisou um conjunto 
de indicadores relacionados com diversos aspectos da biodiversidade, baseados 
nos previamente propostos, considerando a sua potencial, presente e futura 
utilidade: A user’s guide to biodiversity indicators (EASAC, 2005). 

O presente trabalho pretende evidenciar a relevância dos pequenos 
mamíferos na avaliação da biodiversidade. Considerando a proposta da EASAC, 
acima referida, seleccionámos e adaptámos alguns indicadores à análise de 
estudos anteriores, no sentido de contribuirmos para o aprofundamento de 
questões ambientais que exigem um comprometimento de diferentes agentes. 



60

Os indicadores aqui abordados consideram:

Riqueza específica

Conhecimento científico de espécies ameaçadas ou protegidas

Variação na distribuição de parâmetros populacionais de espécies   
         seleccionadas

Impacto de espécies invasoras ou pragas

Fragmentação e destruição de habitats

Diversidade genética de espécies ou populações

Qualidade da água

Qualidade do ar

INDICADORES DE BIODIVERSIDADE

Riqueza Específica

Em termos práticos a biodiversidade tende a ser quantificada como 
o número de espécies presentes numa dada área, i.e. a riqueza específica 
(e.g. Margalef, 1974). Este indicador não fornece qualquer informação 
sobre o número de indivíduos das diferentes espécies, nomeadamente a sua 
abundância, mas é de muito fácil aplicação e tem sido amplamente utilizado 
considerando a razoável informação existente na literatura científica sobre 
a riqueza específica da maioria dos grupos taxonómicos, principalmente de 
vertebrados. Por outro lado, a espécie é geralmente a unidade taxonómica 
considerada pelos legisladores e gestores ambientais e usada no discurso 
político e assim, o estatuto de conservação de uma espécie (frequentemente 
associado à raridade) também fornece uma medida de biodiversidade.

Segundo Fleming (1979) os pequenos mamíferos incluem os mamíferos 
cujo peso ou tamanho é inferior a 5Kg. Nesta categoria incluem-se os 
insectívoros (ordem Erinaceomorpha e ordem Soricomorpha), os quirópteros 
(ordem Chiroptera), os lagomorfos (ordem Lagomorpha), os roedores (ordem 
Rodentia), e alguns carnívoros (ordem Carnívora), pelo que este último grupo 
não é incluído nesta monografia. Assim sendo, considera-se que os pequenos 
mamíferos em Portugal incluem 52 espécies (ver Anexo I), sendo os morcegos 
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e os roedores os grupos de maior riqueza específica, e os lagomorfos o grupo 
menor representado, com apenas duas espécies:

Ordem Erinaceomorpha – 1 espécie

Ordem Soricomorpha – 8 espécies

Ordem Chiroptera – 27 espécies 

Ordem Lagomorpha – 2 espécies 

Ordem Rodentia – 14 espécies

O grau de estabilidade inerente a um ecossistema é relevante na análise 
das biocenoses associadas, uma vez que esta estabilidade pode variar em função 
da capacidade do ecossistema captar a energia disponível e de a transferir ao 
maior número possível de espécies. Teoricamente a estabilidade é conseguida 
quando a capacidade energética do sistema for máxima.

Nos ecossistemas antrópicos, a acção dos factores exteriores, i.e. 
a influência das actividades humanas, faz-se sentir nos seus diversos 
componentes provocando reacções em cadeia, de tal modo que o sistema ou 
colapsa ou mantém-se em equilíbrio dinâmico desempenhando os processos 
de controlo, de “feed-back” um papel fundamental. Os pequenos mamíferos, 
considerando os seus factores demográficos e bioenergéticos, podem 
considerar-se importantes componentes de controlo num ecossistema.

Neste estudo de caso relata-se o papel dos pequenos mamíferos num 
processo de ordenamento biofísico, incidindo nos concelhos de Oeiras e 
Cascais, com o objectivo de associar o valor das taxocenoses à avaliação da 
qualidade do meio. As comunidades de pequenos mamíferos foram estudadas 
através da aplicação de indicadores qualitativos, expressos em graus de valor: 
i) riqueza específica (elevada, média, reduzida), ii) abundância (rara, pouco 
abundante, abundante, muito abundante), iii) frequência (frequente, pouco 
frequente), iv) constância (constante, acessória), v) dominância (dominante, 
não-dominante) e vi) fidelidade (característica, preferente, estranha, ubiquista).

Entre outras informações a análise dos resultados indica a reduzida 

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

Estudo de Caso 1: Ordenamento biofísico de áreas de influência antrópica; 
caracterização da comunidade de pequenos mamíferos
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utilidade do ratinho-do-campo (Apodemus sylvaticus) na caracterização 
dos biótopos uma vez que a sua presença é constante em diversos habitats. 
Por outro lado, a ratazana-preta (Rattus rattus) e a ratazana-castanha (R. 
norvegicus) aparecem frequentemente associadas a cursos de água e a zonas 
onde a influência humana é mais acentuada. Nestas áreas, a riqueza específica 
é reduzida, sendo o ratinho-caseiro (Mus musculus domesticus) uma espécie 
característica. Os dados revelam ainda que o ratinho-ruivo (M. spretus) é 
dominante em áreas de gramíneas e nas orlas de terrenos cultivados (Fig. 1).

Maria da Luz Mathias & Maria da Graça Ramalhinho

Fig. 1 - Ratinho-ruivo (Mus spretus), a espécie dominante em áreas de 
gramíneas e nas orlas de terrenos cultivados (foto de A. Cerveira). 

Este tipo de abordagem e a utilização dos pequenos mamíferos como 
modelos permite-nos classificar as áreas sujeitas a avaliação de acordo com a 
sua diversidade específica, originalidade faunística e interesse de conservação 
e protecção. Assim, uma reduzida diversidade faunística pode eventualmente 
indicar um desequilíbrio do ecossistema, a originalidade faunística pode 
associar-se à análise dos indicadores qualitativos, por ex. abundância ou 
fidelidade de algumas espécies, e o interesse de conservação pode ser inferido 
através da presença das espécies em biótopos, que pelas suas características, 
possam contribuir para a sua permanência e eventual expansão (ver também 
a secção seguinte).
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Este indicador é abordado no sentido de compilar informação que possa 
vir a ser relevante na definição ou alteração no estatuto de espécies ameaçadas 
ou protegidas. Neste âmbito são referidos alguns trabalhos que utilizam como 
modelos as espécies com estatuto de ameaça referidas no Livro Vermelho 
dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005) (Fig. 2) ou em Directivas 
ratificadas por Portugal (Tabela 1). Este indicador pode também reflectir o 
sucesso de algumas políticas e práticas de conservação implementadas.

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

Fig. 2 - Estatutos de ameaça aplicados aos pequenos mamíferos no Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (adapt. Cabral et al., 2005).

No Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 25% das espécies 
indicadas possuem estatuto de ameaça (VU+EN+CR) (Vulnerable, Endangered, 
Critically Endangered), 25% são classificadas como DD (Data Deficient) ou 
seja com informação insuficiente para permitir uma avaliação mais objectiva, 
40,4% apresentam baixo risco de ameaça (NT+LC) (Near Threatened and Least 
Concern), 7,7% estão classificadas como NE (Not Evaluated ) sendo as restantes 
1,9% englobadas na categoria de NA (não aplicável) (Cabral et al., 2005). Os 
morcegos são o grupo que inclui o maior número de espécies ameaçadas (36% 
do total das espécies do grupo), e também o maior número de espécies com 
informação deficiente (38%).

Conhecimento Científico de Espécies Ameaçadas ou Protegidas
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Espécies Protecção Legal 

Criticamente em perigo 

Rhinolophus euryale – Morcego-de-ferradura-
mediterrânico 

Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna  

Rhinolophus mehelyi – Morcego-de-ferradura-
mourisco 

Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Myotis blythii – Morcego-rato-pequeno Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Pipistrellus maderensis- Morcego da Madeira Anexo IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Nyctalus azoreum – Morcego dos Açores Anexo IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Em perigo 

Myotis bechsteini – Morcego de Bechstein Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Vulnerável 

Galemys pyrenaicus – Toupeira-de-água Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Berna 

Rhinolophus ferrumequinum – Morcego-de-
ferradura-grande 

Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Rhinolophus hipposideros – Morcego-de-
ferradura-pequeno 

Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Myotis myotis - Morcego-rato-grande Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Myotis nattereri – Morcego-de-franja Anexo IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Miniopterus schreibersii – Morcego-de-
peluche 

Anexos II e IV Directiva Habitats 
Anexo II Convenção de Bona  
Anexo II Convenção de Berna 

Microtus cabrerae - Rato-de-cabrera Anexos II e IV Directiva Habitats 

Tabela 1 - Espécies de pequenos mamíferos com estatuto de ameaça.
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Quase Ameaçada 

Oryctolagus cuniculus - Coelho-bravo Anexo I - Lei de Bases Gerais da Caça 
 

- Directiva Habitats 92/43/CEE, de 21 de Maio de 1992, Anexo II: Espécies animais de 
interesse comunitário, Anexo IV: Espécies animais que exigem protecção rigorosa 
- Decreto nº 103/80, de 11 de Outubro, transposição da Convenção de Bona,  
- Decreto-Lei nº 31/95, de 18 de Agosto (aprovação do Acordo sobre a Conservação dos 
Morcegos na Europa) 
- Decreto-Lei nº 316/89, de 22 de Setembro, transposição da Convenção de Berna 
- Decreto-Lei nº 202/2004, de 18 de Agosto, que regulamenta a Lei nº 173/99, de 21 de 
Setembro, Lei de Bases Gerais da Caça 

Tabela 2 - Espécies de pequenos mamíferos endémicos da Península Ibérica.

A informação insuficiente (DD) para muitas espécies de mamíferos 
resulta da falta de estudos de monitorização continuada que permitam 
identificar limites de distribuição e tendências populacionais que indiquem 
padrões de abundância.

Os roedores são o grupo de mamíferos que inclui o menor número de 
espécies ameaçadas (apenas uma, o rato-de-cabrera Microtus cabrerae), o que 
traduz o razoável conhecimento da maioria das espécies, o qual indica para 
muitas espécies uma abundância relativa elevada. 

Algumas das espécies referidas como ameaçadas apresentam 
características que as tornam particularmente sensíveis (Tabela 2): e.g. Sorex 
granarius, endemismo ibérico, com uma distribuição restrita e informação 
muito escassa em relação aos parâmetros populacionais; Nyctalus azoreum e 
Microtus cabrerae, endemismos em Portugal e Península Ibérica, com estatuto 
de ameaça (Criticamente em Perigo e Vulnerável, respectivamente); Galemys 
pyrenaicus, uma espécie residente em Portugal que se caracteriza por um 
declínio populacional acentuado nos últimos anos. Ainda de referir o caso 
particular do coelho-bravo, presentemente com uma distribuição descontínua 
a nível nacional, em grande parte devido a uma pressão cinegética desadequada.
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Aspectos morfológicos: Tamanho pequeno (cerca de 4 cm de comprimento 
e 6 g de peso), coloração geral acastanhada; 

Distribuição: Arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias;
Habitat: Edifícios abandonados em zonas urbanas e rurais, fissuras das 

rochas, orlas de floresta; 
Dieta: Insectos (borboletas nocturnas e mosquitos); 
Reprodução: Locais de reprodução desconhecidos; padrão de reprodução 

desconhecido.

O morcego da Madeira é uma espécie endémica da Macaronésia, residente 
nos arquipélagos da Madeira e Açores. No arquipélago da Madeira é a espécie 
de morcegos mais frequente, embora tenha sido estimada uma reduzida 
dimensão populacional (inferior a 1000 indivíduos). Foram observados, na 
ilha da Madeira, entre os 50 metros de altitude (Funchal) e os 1007 metros no 
maciço montanhoso central (Encumeada), e na ilha de Porto Santo entre os 340 
e os 500 m em áreas com coberto vegetal arbóreo (Pico Castelo). Nos Açores 
é pouco abundante. Os principais factores de ameaça incluem a destruição de 
abrigos, a perturbação das colónias e as práticas agrícolas, nomeadamente o 
aumento da utilização de herbicidas e pesticidas. 

Preconiza-se a instalação de caixas de abrigo, identificação dos tipos 
de abrigos e dos habitats de alimentação mais importantes e um programa 
continuado de monitorização das populações como medidas de conservação.

Estudo de Caso 2: Pipistrellus maderensis -  O Morcego da Madeira

O rato-de-cabrera é um roedor endémico e ameaçado na Península 
Ibérica. Em Portugal a espécie ocorre em Trás-os-Montes, Beira Interior, 
Ribatejo, Estremadura, Alto Alentejo e sudoeste Alentejano e Algarvio, em 
áreas de precipitação média (600-1200 mm), humidade média (≤ 85 %) e de 
solos ácidos ou neutros (pH 3-7). A uma escala local a espécie prefere áreas de 
gramíneas altas frequentemente associadas a montados.

Os padrões energéticos (metabolismo e termorregulação) foram 
estudados em Microtus cabrerae com base na medição do consumo de oxigénio 
por unidade de tempo a diferentes temperaturas com o objectivo de avaliar as 
condições ambientais mais favoráveis à presença da espécie.

Estudo de Caso 3: Contribuição para a definição de uma estratégia de 
conservação para o rato-de-cabrera (Microtus cabrerae)
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Fig. 3 - Taxa metabólica basal em função da temperatura ambiente (in Mathias 
et al., 2003).

Fig. 4 - Temperatura corporal em função da temperatura ambiente (in Mathias 
et al., 2003).

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

Obtiveram-se valores baixos da taxa metabólica basal (1,13 mlO2. g
-1. h-1) e 

registou-se o limite inferior da zona termoneutral em aproximadamente 33,5 ºC 
(Figs. 3 e 4). Os dados revelam que o rato-de-cabrera desenvolveu uma notável 
adaptação para a conservação de energia e redução do custo metabólico da 
termorregulação a temperaturas elevadas, mantendo a temperatura do corpo 
próxima da temperatura ambiente e aliando uma taxa metabólica reduzida a 
uma condutância elevada. 
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Variação na Distribuição e parâmetros populacionais 
de Espécies Seleccionadas

Espécies e populações constituem componentes essenciais da 
biodiversidade. Populações viáveis indicam a presença de habitats e 
ecossistemas adequados às suas exigências biológicas e ecológicas. Assim, a 
variação na abundância e na distribuição de espécies seleccionadas pode ser 
considerada um relevante indicador na avaliação da perda da biodiversidade, 
considerando o seu significado biológico. Estão identificadas várias situações 
que podem conduzir a variações na abundância e na distribuição das espécies 
e populações, sendo das mais significativas as alterações de uso do solo, 
conduzindo à fragmentação ou perda dos habitats preferenciais, a introdução 
de exóticas ou as alterações climáticas (Dormann, 2007; Hannah, 2011). Na 
descrição dos trabalhos realizados no âmbito deste indicador esta relação 
causa-efeito é considerada embora as informações sejam complementares às 
de outros indicadores. Os estudos de caso descritos consideram vários modelos 
e diversos factores ambientais susceptíveis de regularem e.g. a abundância e a 
sobrevivência das espécies.

Maria da Luz Mathias & Maria da Graça Ramalhinho

Na Natureza, o decréscimo da taxa metabólica no período mais 
desvantajoso (de temperatura ambiental mais elevada) conduz a uma maior 
eficiência digestiva quando a disponibilidade e qualidade da vegetação são 
reduzidas e o custo energético de procura de alimento mais elevado.

Além disso, a experiência mostrou que, durante o Verão, a actividade 
dos animais é reduzida, e como meio de controlar os gastos energéticos, os 
ratos de Cabrera associam o período reprodutor a períodos de temperatura 
moderada e humidade elevada, no início da Primavera e Outono. Estes dados 
representam uma primeira contribuição para a compreensão das necessidades 
fisiológicas de M. cabrerae, indispensável na definição de uma estratégia de 
conservação para a espécie.

Usualmente os musaranhos ocorrem em comunidades multi-específicas 
no mesmo habitat. Nessas comunidades, devido às suas elevadas necessidades 

Estudo de Caso 4: Expansão do nicho ecológico do musaranho-de-água 
(Neomys anomalus) em Portugal
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Fig. 5 - Perfis de mergulho de Neomys anomalus e classificação de acordo com 
o grau de dificuldade: fácil, médio, difícil (in Soares & Rychlik, 2009).

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

energéticas, a competição interespecífica pode ser relevante na segregação do 
nicho ecológico das espécies. Por exemplo, em populações coexistindo no 
mesmo local (e.g. no norte da Europa), a segregação do nicho ecológico entre 
o musaranho-de-água-do-norte Neomys fodiens e o musaranho-de-água-
mediterrânico N. anomalus é clara, ocorrendo N. fodiens mais próximo de 
cursos de água do que N. anomalus.

Associado à ausência do competidor directo N. fodiens, um estudo 
recente em Portugal, identificou uma alteração no comportamento de N. 
anomalus, traduzida na expansão do seu nicho ecológico. Esta alteração 
traduz-se comparativamente no melhor desempenho nos comportamentos 
de natação e mergulho da espécie, nomeadamente, uma menor frequência de 
batimentos das patas e uma maior diversidade de perfis de mergulho (Fig. 5) 
e, na detecção de alimento a maior profundidade. Esta investigação sugere que 
na ausência da espécie dominante N. fodiens, as populações alopátricas de N. 
anomalus podem utilizar duas estratégias na procura de alimento: explorarem 
preferencialmente locais de água pouco profunda ou mergulharem activamente 
em zonas de águas mais profundas, alargando assim o seu nicho ecológico. 
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Fig. 6 - Plantas características de dunas costeiras mais consumidas pelo coelho-
bravo, Ammophila arenaria (A) e Ononis natrix (B) (fotos de J.A. Quartau).

Maria da Luz Mathias & Maria da Graça Ramalhinho

O coelho-bravo é uma espécie cinegética, considerada Quase Ameaçada 
em Portugal, devido ao acentuado decréscimo populacional dos últimos 
anos, justificado pela pressão de exploração e efeito de agentes patogénicos 
(mixomatose e DHV). Também se admite o impacto negativo de uma 
continuada perda de habitat preferencial (matos, terrenos agrícolas, pastagens) 
na dinâmica das populações. No entanto, ainda são pouco conhecidos alguns 
aspectos da bio-ecologia da espécie em Portugal, nomeadamente relacionados 
com a dieta e impacto sobre a vegetação em habitats naturais.

Estudo de caso 5: A dieta do coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) em 
habitats costeiros

A

B
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O rato-cego (Microtus lusitanicus) e o rato-cego-mediterrânico (Microtus 
duodecimcostatus) (Fig. 7), são espécies gémeas, com hábitos fossadores 
e distribuição europeia restrita. Em Portugal, o rato-cego ocorre no norte 
e centro, enquanto o rato-cego-mediterrânico ocupa o centro e sul do país. 
No entanto, apesar de numa escala nacional as espécies co-ocorrerem em 

Estudo de Caso 6: Distribuição nacional dos ratos-cegos (Microtus 
lusitanicus e Microtus duodecimcostatus)

O coelho-bravo é uma espécie cinegética, considerada Quase Ameaçada 
em Portugal, devido ao acentuado decréscimo populacional dos últimos 
anos, justificado pela pressão de exploração e efeito de agentes patogénicos 
(mixomatose e DHV). Também se admite o impacto negativo de uma 
continuada perda de habitat preferencial (matos, terrenos agrícolas, pastagens) 
na dinâmica das populações. No entanto, ainda são pouco conhecidos alguns 
aspectos da bio-ecologia da espécie em Portugal, nomeadamente relacionados 
com a dieta e impacto sobre a vegetação em habitats naturais.

Este estudo descreve a dieta de duas populações de coelho-bravo, 
habitando uma área de dunas e uma área de matos, inseridas numa área 
protegida do litoral-centro do país. Os resultados obtidos, baseados na 
análise microscópica de fragmentos das epidermes das plantas consumidas e 
recuperados nos dejectos, revelaram que a dieta ao longo do ano se baseia 
fundamentalmente no consumo de gramíneas e dicotiledóneas. Também se 
verificou que apenas cerca de 10% das plantas disponíveis são consumidas, 
e estas não correspondem necessariamente às plantas mais abundantes no 
habitat. Esta situação, já relatada noutros estudos, indica que a dieta dos 
coelhos pode ser influenciada pela digestibilidade, qualidade nutritiva e 
conteúdo proteico e hídrico das plantas.

Nas dunas costeiras, ao longo do ano são consumidas fundamentalmente 
quatro espécies características: Ammophila arenaria (Fig. 6A), Dactylis 
glomerata, Ononis natrix (Fig. 6B) e Holcus lanatus. Em matos, as plantas mais 
representadas na dieta são: Cistus salvifolius, Cistus crispus e Ulex parviflorus. 

Nos habitats costeiros estudados, o impacto trófico do coelho sobre 
plantas endémicas é muito reduzido embora o consumo de plantas raras 
ou caracteristicamente costeiras seja superior nas dunas, indicando que 
potencialmente este habitat pode ser mais vulnerável ao impacto trófico do 
coelho-bravo. 
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Fig. 7 - Ratos-cegos em Portugal: Microtus lusitanicus (A) e M. duodecimcostatus (B) 
(fotos de A. Cerveira).

simpatria no centro do país, as informações disponíveis não permitiam definir 
claramente os limites da área de sobreposição das duas espécies e quais os 
factores ambientais responsáveis pela sua segregação no norte e no sul do 
território nacional.

Neste estudo consideraram-se os efeitos das características ambientais 
e do solo e a autocorrelação espacial na distribuição das espécies a uma 
escala nacional com o objectivo de clarificar os limites das áreas de simpatria 
e alopatria das espécies (Fig. 8). Os resultados obtidos revelaram que a 
distribuição nacional de ambas as espécies é influenciada principalmente 
pela autocorrelação espacial, e em menor grau por factores ambientais ou 
relativos ao tipo de solo. A distribuição do rato-cego no norte e centro do 

A

B
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Fig. 8 - Ocorrência em simpatria de Microtus lusitanicus e M. duodecimcostatus 
(negro e cinzento-escuro) e limites da distribuição alopátrica para M. 
lusitanicus (cinzento-claro) e M. duodecimcostatus (cinzento) (in Santos et al., 
2009).

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

Assim, foi possível definir uma área de simpatria reduzida no sudoeste e 
centro do país, fragmentada em quatro sub-áreas. A distribuição alopátrica do 
rato-cego estende-se desde o Minho e Trás-os-Montes até à serra de Monchique 
(Algarve) e a Elvas, a oeste e este, respectivamente. Esta área de distribuição 
é descontínua entre Grândola e Sines. A área de distribuição do rato-cego-
mediterrânico estende-se desde o Algarve até Alcochete a oeste e Idanha-
a-Nova a este, correspondendo às áreas de maior influência mediterrânica. 
Também para esta espécie, a área de distribuição é descontínua na região da 
serra de São Mamede (Alto Alentejo).

país é determinada por factores como elevada precipitação anual, geada 
frequente, abundância de cambissolos, litossolos pouco abundantes, ausência 
de solonshaks e acidez do solo. O rato-cego-mediterrânico ocorre no centro e 
sul do país em zonas de solos moderadamente ácidos, com abundância de lito- 
e luvissolos, cambissolos pouco abundantes, baixa precipitação anual e geada 
pouco frequente. 
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Impacto de Espécies Invasoras ou Pragas

Estão bem documentados, na literatura científica, os impactos negativos 
sobre a biodiversidade resultantes da introdução voluntária ou involuntária 
de espécies exóticas, sendo dos casos mais paradigmáticos os efeitos nefastos 
da introdução do coelho na Austrália ou na ilha de Porto Santo (França, 1913; 
Mathias, 1992). Por norma, as situações só são documentadas quando começam 
a ser evidentes os prejuízos a elas associados, o que acontece normalmente 
quando as espécies invasoras atingem o estatuto de praga. 

São conhecidas várias definições de praga mas é consensual que uma 
espécie é considerada praga quando atinge uma densidade populacional 
susceptível de causar prejuízos económicos e/ou para a saúde pública (Baumler 
et al., 1987; Yudelman et al., 1998). Nas circunstâncias em que os prejuízos 
exigem um controlo da praga os custos financeiros associados às acções a 
implementar são usualmente muito elevados. As acções de controlo envolvem 
e.g. o estudo biológico e ecológico, o mais exaustivo possível, da espécie praga, 
o estudo dos efeitos negativos na flora e na fauna locais e da sua repercussão no 
ecossistema e a identificação das espécies locais mais susceptíveis à invasão. O 
estudo de caso documentado relata a adaptação do ratinho-caseiro às condições 
ambientais locais na ilha de Porto Santo, onde a espécie foi introduzida pelos 
primeiros colonos no séc XV, e onde atinge frequentemente a dimensão de 
praga, em particular nas áreas agrícolas.

A ilha de Porto Santo é a ilha mais antiga do arquipélago da Madeira. 
O clima de Porto Santo, contrariamente ao da ilha da Madeira, é árido, a 
pluviosidade é muito baixa comparada com a Madeira, e as fontes naturais 
de água são escassas. A introdução do coelho-bravo nas primeiras fases da 
colonização humana é considerada a principal causa de degradação da 
vegetação nativa da ilha, que hoje em dia está representada fundamentalmente 
por vegetação xerófila rasteira, associada a solos arenosos, pobres em nutrientes 
e muito erodidos, devido à ocorrência de ventos fortes, principalmente durante 
o Verão (Fig.9).

Estudo de Caso 7: Adaptação energética do ratinho-caseiro (Mus musculus 
domesticus) às condições ambientais da ilha de Porto Santo (arquipélago 
da Madeira)
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Fig.9 - Erosão eólica agravada por herbivoria em Porto Santo (foto de J.A. 
Quartau).

O ratinho-caseiro (Mus musculus domesticus) é uma espécie de 
distribuição global que ocupa consequentemente uma grande variedade de 
regiões bioclimáticas, o que sugere uma notável plasticidade fisiológica na 
adaptação a diferenciadas condições ambientais. 

Na ilha de Porto Santo o ratinho-caseiro foi introduzido pelos primeiros 
colonos, há cerca de 600 anos, e ocupa toda a ilha, atingindo ocasionalmente 
densidades populacionais muito elevadas. Este estudo investiga as estratégias 
fisiológicas adoptadas pela espécie em Porto Santo (consumo de alimento e 
metabolismo basal) que lhe permitem sobreviver e atingir elevadas abundâncias 
em condições ambientais de aparente escassez de alimento e água. O estudo 
revelou (Fig. 10) que, em comparação com os ratinhos do continente, onde as 
condições ambientais são bastante diferentes, os ratinhos de Porto Santo obtêm 
cerca de menos 18% de energia dos alimentos do que no continente (1.53 vs. 
1.87 kJ/g/d) e a sua taxa metabólica basal (BMR) representa apenas cerca de 
56% do valor previsto com base na massa corporal (1.16 mlO2/g/h), enquanto 
que a BMR dos ratinhos no continente se aproxima do valor esperado (87% ou 
1.80mlO2/g/h). 

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade
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Fig. 10 - Variação diária da massa corporal e do consumo energético em Mus 
musculus domesticus da ilha de Porto Santo e do continente (in Mathias et al., 
2004).

Fig. 11 - Influência da temperatura ambiente no consumo de energia em Mus 
musculus domesticus da ilha de Porto Santo e do continente (in Mathias et al., 
2004).
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Um valor de BMR inferior ao previsto permite um baixo custo energético 
de manutenção e pode indicar uma adaptação a habitats pouco produtivos 
onde o custo energético de procura de alimento pode ser elevado (Fig. 11). 
No entanto, quando comparados com os seus próprios requisitos de energia 
mínima (BMR), os ratinhos de Porto Santo revelaram um consumo de energia 
metabolizável ligeiramente superior ao dos ratinhos do continente (1.6 e 1.2 
= BMR, respectivamente) o que sugere que a produção de biomassa não é tão 
limitada como poderia indicar a sua baixa BMR.

Em conclusão, os ratinhos-caseiros de Porto Santo, provavelmente como 
resultado da aridez ambiental, parecem seguir o que se define como uma 
estratégia energética “frugal”, que permite a manutenção a baixo custo, em 
oposição a uma estratégia de “desperdício” dos ratinhos do continente. Os 
ratinhos insulares consomem e gastam menos energia, em valores absolutos, 
do que os conspecíficos do continente, mas a eficiência metabólica dos seus 
processos fisiológicos é semelhante, como demonstrado pela semelhante massa 
corporal, pela relação energia dispendida-energia consumida e pela relação 
energia diária consumida-variação diária da massa corporal. Esta estratégia 
adaptativa explica como densidades elevadas podem ocorrer em condições 
ambientais aparentemente adversas.

Fragmentação e Destruição de Habitats

As alterações de uso do solo são presentemente a causa mais relevante da 
perda de habitat e aumento da fragmentação de muitas populações (e.g. Pereira 
et al., 2004). Este aumento da fragmentação conduz à redução da conectividade 
entre populações e à redução da viabilidade das metapopulações numa 
escala espacial alargada. Num futuro próximo é de prever que as alterações 
climáticas, conduzindo por exemplo a marcados fenómenos de inundação 
e seca, possam também vir a influenciar a fragmentação das populações e a 
perda de conectividade (Hannah, 2011) com consequências imprevisíveis para 
a biodiversidade (Pereira et al., 2010).

Outro factor importante a considerar neste contexto, mais frequente do 
que seria desejável, é a acção do fogo. Alguns trabalhos têm sido desenvolvidos 
sobre o impacto do fogo, principalmente na vegetação e, em particular, 
no acompanhamento da recuperação das comunidades após o fogo ou 
recolonização de áreas ardidas. No âmbito deste indicador refere-se um estudo 
realizado com o objectivo de identificar o impacto do fogo na conectividade 
entre populações, o qual poderá eventualmente ser relacionado com alterações 
climáticas de curto prazo (Proença et al., 2010). 
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Fig. 12 - Recolonização de colónias de Microtus cabrerae numa área de 
montado ardida (colónias reocupadas, + colónias não-reocupadas) (in Rosário 
& Mathias, 2007).

Maria da Luz Mathias & Maria da Graça Ramalhinho

Os fogos e as áreas afectadas pelos fogos têm aumentado nos últimos 
anos em Portugal, com impacto quase desconhecido sobre a fauna associada 
a essas áreas. Em particular, a distância a áreas similares não-ardidas não tem 
sido relacionada com o tempo de recolonização e capacidade de dispersão das 
diversas espécies de animais e plantas.

O presente estudo incide sobre a monitorização da recolonização de 
uma área de montado pelo rato-de-cabrera, após um fogo severo. A biologia 
e ecologia desta espécie são pouco conhecidas. Nomeadamente é reduzida a 
informação acerca da relação entre a presença da espécie e as características 
fenológicas e estruturais da vegetação. Por outro lado, a distribuição do rato-de-
cabrera é fragmentada e era no início do estudo desconhecida qual a distância 
mínima entre fragmentos que permite a colonização de novos fragmentos e a 
manutenção de populações viáveis.

Estudo de Caso 8: Recolonização pós-fogo de uma área de montado pelo 
rato-de-cabrera (Microtus cabrerae)
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A área ardida monitorizada inclui-se numa das mais relevantes 
formações de montado em Portugal, no sul do país, e albergava previamente 
ao fogo 18 colónias de rato-de-cabrera. Mensalmente por um período de um 
ano foi observada a recuperação da vegetação (com base em 22 variáveis) e 
a recolonização das colónias (Fig. 12). Durante os primeiros oito meses do 
estudo todas as colónias permaneceram não-ocupadas mas após um ano 60% 
das colónias tinham sido reocupadas. As variáveis ambientais relacionadas 
directamente com a estrutura e composição da vegetação e indirectamente 
com a protecção e alimentação das colónias revelaram-se determinantes na 
recolonização pelos ratos-de-cabrera (altura e diversidade da vegetação, 
percentagem de solo não-coberto). A distância às áreas similares não-ardidas 
foi também relevante por condicionar o tempo de recolonização. Este estudo 
permitiu definir a distância percorrida para a reocupação das colónias entre 
0.009 e 1.36 Km, valores semelhantes às distâncias de dispersão de outros 
pequenos mamíferos.

Os resultados obtidos foram corroborados por estudos posteriores que 
indicam que a ocorrência e persistência de colónias de rato-de-cabrera pode 
ser explicada não só pelo tamanho e isolamento de parcelas de habitat, de 
acordo com a teoria das metapopulações, mas também pela composição da 
vegetação.

Diversidade Genética de Espécies ou Populações Seleccionadas
O conceito de espécie é definido como um conjunto de indivíduos com 

características estruturais e funcionais semelhantes e cariótipos idênticos o 
que permite reproduzirem-se entre si dando origem a descendentes férteis. 
Estudos citológicos revelando o número cromossómico, a sua estrutura 
e morfologia têm contribuído significativamente para a compreensão da 
filogenia e sistemática dos pequenos mamíferos. 

No entanto, muitas vezes, ocorrem mutações genéticas conduzindo ao 
estabelecimento de novos genes que contribuem para aumentar a variabilidade 
genética das populações. Se as novas mutações forem adaptativas em resposta 
a novos ambientes físicos e bióticos elas serão mantidas, estabelecendo uma 
maior diversidade genética. As mutações cromossómicas, que podem ser 
estruturais ou numéricas, são resultantes de rearranjos do ADN podendo 
afectar uma determinada região do cromossoma, um cromossoma inteiro 
ou todo o complemento cromossómico. Embora na maioria das espécies o 
número cromossómico seja constante, muitas vezes ocorre uma variação 
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devido a rearranjos (fusões e fissões) que podem desempenhar um papel 
relevante na especiação. Os híbridos resultantes de indivíduos com 
complementos cromossómicos diferentes produzem gâmetas disfuncionais 
com baixa taxa reprodutiva (Ayala, 2005; Britton-Davidian, 2010). Esta 
sobredominância dos híbridos gera uma barreira parcial ao fluxo genético 
entre populações, favorecendo a evolução do isolamento reprodutivo através 
de processos selectivos. A desvantagem dos heterozigóticos resulta da 
segregação incorrecta dos cromossomas durante a meiose, levando à formação 
de gâmetas aneuploides e a mortalidade embrionária (King, 1993; Marchetti 
et al., 1999). Novos taxa derivados da diversidade cromossómica através da 
fixação de fusões Robertsonianas estão descritos por vários autores (Searle & 
Wójcik, 1998; Piálek et al., 2005).

A ilha da Madeira é formada por altas montanhas íngremes separadas 
por vales mais ou menos profundos onde se estabeleceram as populações 
humanas e as espécies comensais associadas, tal como o ratinho-caseiro. 
Esta configuração, promovendo o isolamento entre populações, é propícia 
à ocorrência de fenómenos de radiação evolutiva. Assim, a especificidade 
topográfica da ilha restringiu fortemente as deslocações dos ratinhos-caseiros, 
conduzindo à sua diferenciação populacional, devido ao isolamento geográfico 
e à deriva genética. Neste estudo, descrevem-se as seis raças cromossómicas de 
Mus musculus da ilha da Madeira e a sua distribuição (Fig. 13). 

As raças constituíram-se por fusão dos cromossomas a nível do 
centrómero (fusões Robertsonianas) a partir do cariótipo standard 2n=40, 
apresentando as raças com maior número de fusões, números cromossómicos 
de 2n=22 e 2n=24 (Fig. 14). 

A variação cromossómica encontrada neste estudo indica que as 
populações de ratinho-caseiro estiveram isoladas durante o tempo suficiente 
para permitir que as fusões Robertsonianas se tenham acumulado devido, 
sobretudo, à deriva genética. Com efeito, quando a ilha foi colonizada no séc 
XV, as populações humanas estabeleceram-se nos vales e os deslocamentos 
entre estes seriam raramente efectuados devido à configuração acidentada da 
ilha. Este estudo revelou, assim, a ocorrência de uma rápida taxa de radiação 
evolutiva que ocorreu em menos de 500 anos devido a uma eficaz evolução 
cromossómica apoiada no isolamento populacional, dando origem a uma 
notável diferenciação cromossómica nos ratinhos-caseiros na ilha da Madeira.

Estudo de Caso 9: Rápida evolução cromossómica nos ratinhos-caseiros 
(Mus musculus domesticus) na ilha da Madeira 
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Fig. 13 - Distribuição das raças cromossómicas na ilha da Madeira (in Britton-
Davidian et al., 2000).

Fig. 14 - Cariótipos de fêmeas de ratinhos-caseiros das duas raças da ilha da 
Madeira que apresentam maior número de fusões Robertsonianas (2n=22 e 
2n=24) (in Britton-Davidian et al., 2000).

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade
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Fig. 15 - Distribuição das raças cromossómicas do leirão (Eliomys quercinus) 
em França e países vizinhos.    Raça 2n=48;   Raça 2n=50; .  Raça 2n=54;   Raça 
2n=52.

Maria da Luz Mathias & Maria da Graça Ramalhinho

O leirão (Eliomys quercinus) é um roedor florestal que apresenta 
longos períodos de hibernação durante o inverno. Esta espécie apresenta 
uma diversidade surpreendentemente grande de raças cromossómicas cuja 
distribuição geográfica permite a identificação dos padrões setentrionais da 
recolonização pós-glacial da espécie. Neste projecto surgiram novos dados a 
partir de espécimes capturados em Portugal, Formentera, França (perto da 
costa, Maciço Central, Pirinéus e Alpes), Bélgica, Alemanha, Itália (Alpes) e 
Aústria. Em Portugal e Pirinéus ocorrem indivíduos com 2n=48 cromossomas 
assim como em Formentera (Espanha). Na cadeia alpina francesa, italiana e 
suiça, ocorrem indivíduos com o cariótipo 2n=54. Animais com o cariótipo 
2n=48 (do tipo ibérico) encontram-se no sul de França, na região a sul do 

Estudo de Caso 10: Zoogeografia das raças cromossómicas do leirão, 
Eliomys quercinus



83

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

Qualidade da Água

As principais fontes de poluição dos rios, lagos, ribeiros e toalhas de 
água - águas superficiais e subterrâneas - são as águas residuais resultantes 
da indústria, da agricultura e das actividades domésticas. As águas residuais 
contêm frequentemente elevadas quantidades de sais minerais, substâncias 
não bio-degradáveis, fertilizantes, pesticidas, detergentes, metais pesados e 
micróbios, que tornam a água imprópria para abastecimento público e põem 
em causa a vida dos seres vivos dependentes das massas de água (Goudie, 
1986; Hughes, 1996).

Vários estudos têm focado a avaliação da qualidade da água de rios e 
ribeiros junto a explorações mineiras ou minas desactivadas, utilizando como 
modelos pequenos mamíferos com hábitos ripícolas (Apodemus sylvaticus, 
o ratinho-do-campo, Mus spretus, o ratinho-ruivo e Crocidura russula, 
o musaranho-comum). A hipótese de que uma concentração elevada de 
metais pesados e outros compostos inorgânicos possa alterar a homeostase 
dos diferentes processos fisiológicos nos organismos foi testada com base 
na utilização de diversos marcadores (morfológicos, fisiológicos, genéticos). 
Todos os modelos se revelaram bons indicadores in situ da qualidade ambiental 
(Nunes et al., 2001a,b; Mathias et al., 2007). 

Os trabalhos realizados também confirmaram que nas áreas circundantes 
a minas abandonadas, quando não sujeitas a planos de requalificação, podem 
ocorrer concentrações demasiado elevadas de poluentes, com consequências 
indesejáveis para a saúde dos organismos vivos, incluindo o homem (Marques 
et al., 2007; Sanchez-Chardi et al., 2007). Por outro lado, também as minas 
em laboração devem ter em atenção o regulamento em vigor para que a 
concentração dos diversos poluentes nas áreas circundantes, e em particular 
nas zonas ripícolas e nos cursos de água que recebem os efluentes resultantes 
da laboração, não ultrapasse os valores permitidos por lei.

Maciço Central, a norte dos Pirinéus e na costa central do Atlântico. Animais 
com o cariótipo 2n=50 ocorrem na região a norte do Maciço Central. Nos 
Alpes italianos e Aústria encontram-se indivíduos com o cariótipo 2n=52. 
Estes factos revelaram que nem os Pirinéus, nem os Alpes constituem uma 
barreira biogeográfica para o leirão, e sugerem que a população do sul da 
França surge como o resultado de uma recolonização pós-glacial a partir 
Península Ibérica (Fig. 15).
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Os mecanismos bioquímicos, como por exemplo os sistemas antioxidantes, 
são particularmente relevantes na manutenção do equilíbrio redox e no 
controlo dos efeitos deletérios de poluentes ambientais. Estes mecanismos 
incluem enzimas como superóxido dismutase (SOD), glutationo S-transferase 
(GST) e outros, localizados em diferentes compartimentos celulares nos tecidos 
dos vertebrados, apesar de evidenciarem em geral maior actividade no fígado, 
o principal órgão de metabolismo xenobiótico e transformação enzimática de 
espécies reactivas de oxigénio.

O ratinho-ruivo (Mus spretus) é uma espécie amplamente distribuída 
e tem sido considerada como um bom modelo na avaliação da qualidade 
ambiental. No presente estudo os efeitos da exposição ambiental a metais 
pesados (Mn, Fe, Cu, Zn) e selénio (Se) na actividade hepática de enzimas 
antioxidantes (SOD e GST) foram avaliados sazonalmente em populações de 
ratinhos-ruivos habitando as margens de uma ribeira junto a uma mina de 
cobre em laboração, no sul do país (Figs. 16 e 17). Uma população ripícola da 
mesma espécie, de uma área não poluída, foi considerada como referência.

A análise dos resultados evidenciou diferentes padrões de variação 
sazonal nas concentrações hepáticas de metais e selénio nas duas populações 
estudadas. As alterações nos ratinhos expostos, em relação aos dados de 
referência, podem não só traduzir a influência de factores ambientais na 
circulação dos elementos, como por exemplo pluviosidade ou temperatura, 
que por sua vez podem regular a disponibilidade e qualidade dos alimentos 
para os ratinhos, mas também a influência de factores endógenos como a 
actividade sexual. Estes resultados, em especial a elevada variabilidade nos 
dados recolhidos em ratinhos expostos a metais pesados e selénio, combinada 
com as associações entre marcadores bioquímicos e metais pesados, podem 
sugerir stress bioquímico devido à diminuição da qualidade ambiental e 
confirma a utilidade da espécie como modelo in situ.

Estudo de Caso 11: Acumulação hepática de elementos e actividade 
enzimática em populações ripícolas de ratinhos-ruivos (Mus spretus) 
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Fig. 16 - Análise discriminante da variação sazonal dos conteúdos hepáticos 
de elementos em Mus spretus de duas populações: área poluída (símbolos 
abertos), área de referência (símbolos negros) (A-Outono, losangos, W-Inverno 
quadrados, Sp-Primavera círculos, S-Verão triângulos) (in Viegas-Crespo et 
al., 2003).
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Fig. 17 - Análise discriminante da variação sazonal das actividades de SOD e 
GST em Mus spretus de duas populações (símbolos como na Fig. 14 (in Viegas-
-Crespo et al., 2003).
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A análise dos efeitos fisiológicos da exposição crónica a metais pesados 
através do uso de biomarcadores de toxicidade subletal tem-se revelado de 
enorme utilidade na estimativa do impacto da poluição ambiental. Estes efeitos 
incluem alterações genotóxicas, enzimáticas, hematológicas e histológicas que 
geralmente ocorrem quando concentrações elevadas de metais se acumulam 
nos organismos.

No presente estudo estes efeitos são quantificados no musaranho-
comum (Crocidura russula) habitando uma área ripícola nas imediações de 
uma mina abandonada, no sul de Portugal (Fig. 18). As minas abandonadas 
podem constituir sérios problemas ambientais quando a laboração cessa sem 
que qualquer plano de mitigação dos danos ambientais que podem advir 
da continuada e não-controlada circulação de poluentes no ambiente seja 
previamente implementado.

Assim, os principais objectivos do estudo foram, para além da avaliação 
da adequação de pequenos mamíferos insectívoros como bioindicadores, a 
avaliação ecotoxicológica do impacto de uma mina abandonada, em particular 
sobre a qualidade da água da ribeira mais próxima, através da análise de efeitos 
fisiológicos nos musaranhos. Os resultados indicam acumulação de metais 
nos tecidos dos musaranhos, acima de níveis tóxicos, e algumas alterações 
fisiológicas traduzidas nomeadamente no aumento do número de micronúcleos 
e decréscimo da actividade de glutationo-S-transferase e alterações citológicas 
no fígado (Fig. 19).

Este estudo confirma a utilidade dos modelos testados na avaliação 
da contaminação ambiental e o risco potencial que representam as minas 
abandonadas, não sujeitas a planos de mitigação ou reconversão ambiental, 
para os diferentes componentes dos ecossistemas, incluindo os componentes 
não-bióticos como os solos ou os cursos de água.

Estudo de Caso 12: Biomarcadores de poluição por metais pesados no 
musaranho-comum (Crocidura russula)
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Fig. 18 - Musaranho-comum (Crocidura russula), uma espécie modelo na 
avaliação da qualidade ambiental.
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Fig. 19 - Secções de tecido hepático de Crocidura russula mostrando: (A, B) 
apoptose, (C, D) degeneração e necrose, (E) parênquima com vacuolização 
e (F) tecido hepático normal (escala 50 µm) (in Sanchez-Chardi et al., 2008).
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Qualidade do Ar

Vários estudos realizados em todo o mundo concluíram que o número 
de mortes prematuras anuais devido aos efeitos da poluição atmosférica é 
consideravelmente mais elevado do que as mortes relacionadas com acidentes 
rodoviários (Chen et al., 2005; Nurkiewicz et al., 2006; Brook, 2007). Existem 
vários processos que afectam os níveis de poluição atmosférica. Um desses 
processos é a emissão dos poluentes a partir de fontes antropogénicas 
resultantes por exemplo de actividades industriais ou do tráfego automóvel. 
Porém, as emissões podem também resultar de fontes naturais, nomeadamente 
de erupções vulcânicas ou de incêndios florestais.

De entre os poluentes identificados como os mais difundidos e graves 
encontram-se as partículas, i.e. matéria particulada, que se encontram em 
suspensão na atmosfera. Estudos epidemiológicos realizados nos últimos 30 
anos revelaram uma forte relação entre exposições a curto e/ou longo prazo 
de matéria particulada e doenças cardiovasculares e cardiopulmonares, 
culminando muitas vezes em doenças oncogénicas 

Nos últimos anos tem sido dada grande relevância aos efeitos adversos 
da matéria particulada na saúde humana, tendo sido realizados vários estudos 
epidemiológicos correlacionando as partículas em suspensão com doenças do 
foro pulmonar. As exposições, a curto e/ou a longo termo, das partículas em 
suspensão causam efeitos que podem ir desde anomalias menores no sistema 
respiratório até a graves problemas oncogénicos que podem levar à morte 
precoce. 

Neste estudo, foram usados biomarcadores geneticos e o ratinho-
ruivo (Mus spretus), como bioindicador, contribuindo para um melhor 
conhecimento do risco associado à poluição atmosférica. Foram utilizadas 
duas técnicas citogenéticas, o teste dos micronúcleos e o ensaio do cometa, que 
se revelaram boas ferramentas na avaliação dos danos genotóxicos provocados 
pelas partículas em suspensão. Foi ainda levada a cabo análise de tecidos 
pulmonares e traqueais em microscopia electrónica a fim de se detectar danos 
nas populações de ratinhos-ruivos analisadas.

Como resultado (Fig. 20), verificou-se que a frequência de eritrócitos 

Estudo de caso 13: Efeitos genotóxicos em Mus spretus resultantes da 
inalação de matéria particulada
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Fig. 21 - Observações preliminares em microscopia electrónica de transmissão 
do tecido pulmonar (A) revelaram a presença de (setas) macrófagos (B e C) 
que podem conter partículas ingeridas.

policromáticos micronucleados (MNPCE) em cada 1000 eritrócitos 
policromáticos (PCE) dos animais capturados, revelaram um aumento 
significativo entre uma zona mais poluída (Paio Pires) (4,14 ± 2,23), 
considerando as concentrações de partículas inaláveis e uma zona menos 
poluída (Lourinhã) (1,10 ± 1,29).

Os resultados das observações ao microscópio electrónico de transmissão 
revelaram a presença de macrófagos contendo possíveis partículas acumuladas 
nos pulmões (Fig. 21).
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Fig. 20 - A. Micronúcleo com coloração de laranja da acridina (seta) num 
eritrócito policromático. B. Gráfico representando o número de micronúcleos 
nas duas áreas. MNPCE/1000PCE, eritrócitos policromáticos micronucleados 
por 1000 eritrócitos policromáticos; * estatisticamente diferente da Lourinhã 
(p<0,05). 
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Com este estudo verificou-se que os animais capturados na área com 
elevadas concentrações de matéria particulada apresentaram uma percentagem 
significativamente mais elevada de anomalias genéticas do que o grupo 
capturado na área onde os índices de poluição eram mais baixos. Assim, as 
diferenças significativas entre locais de amostragem indicaram que os animais 
foram submetidos a diferentes intensidades de agentes genotóxicos. 

Estes resultados alertaram para a necessidade da monitorização da 
poluição ar.

Pequenos Mamíferos como Modelos na Avaliação da Biodiversidade

Cerca de 90% das espécies de mamíferos têm dimensões reduzidas (peso 
corporal inferior a 5kg) (Fleming, 1979) e englobam-se na designação genérica 
de pequenos mamíferos. As dimensões reduzidas caracterizam os mamíferos 
das ordens Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Lagomorpha e 
Rodentia. 

Trabalhos prévios indicam o extraordinário potencial deste grupo de 
mamíferos como bioindicadores, considerando a diversidade de habitats 
que ocupam, os diferentes modos de vida (e.g. semi-aquático, fossador, ou 
tipicamente endógeo) e as diferentes estratégias adaptativas que desenvolvem 
(e.g. rápida renovação das populações, hibernação torpor, necessidades 
energéticas reduzidas) para ultrapassar alterações ambientais cíclicas (e.g. 
calor, frio) ou inesperadas (e.g. fogo). Assim, o resultado de diversos estudos, 
realizados com diferentes objectivos e distintas abordagens metodológicas 
revelam que os pequenos mamíferos são excelentes barómetros do “estado de 
saúde” do ambiente por contribuírem para identificar alterações no uso do 
solo, alterações climáticas, relações interespecíficas ou a directa influência de 
actividades antrópicas.

Neste trabalho compilámos vários estudos que trouxeram novos dados 
sobre a distribuição, ecologia e evolução dos pequenos mamíferos para 
entendermos os padrões e processos subjacentes à sua biodiversidade.

Através dos estudos apresentados verificamos que a biodiversidade destes 
pequenos mamíferos é o resultado da interacção da sua história evolutiva com 
as presentes condições ambientais e ecológicas (alterações climáticas, poluição, 
desflorestações, culturas intensivas, etc.), permitindo que algumas espécies se 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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possam expandir a sua área de distribuição enquanto que outras regridem, 
devido à alteração das condições  propícias ou adversas  para o estabelecimento 
da espécie.
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Ordem Erinaceomorpha 
Erinaceus europaeus – ouriço-cacheiro
Ordem Soricomorpha
Sorex minutus – musaranho-anão-de-dentes-vermelhos
Sorex granarius – musaranho-de-dentes-vermelhos 
Neomys anomalus – musaranho-de-água
Crocidura russula - musaranho-comum; musaranho-de-dentes-brancos
Crocidura suaveolens - musaranho-de-dentes-brancos-pequeno
Suncus etruscus – musaranho-anão-de-dentes-brancos
Galemys pyrenaicus – toupeira-de-água
Talpa occidentalis - toupeira 
Ordem Chiroptera 
Rhinolophus ferrumequinum – morcego-de-ferradura-grande
Rhinolophus hipposideros – morcego-de-ferradura-pequeno
Rhinolophus euryale – morcego-de-ferradura-mediterrânico
Rhinolophus mehelyi – morcego-de-ferradura-mourisco
Myotis bechsteini – morcego de Bechstein
Myotis myotis - morcego-rato-grande
Myotis blythii – morcego-rato-pequeno
Myotis nattereri – morcego-de-franja
Myotis emarginatus – morcego-lanudo
Myotis mystacinus – morcego-de-bigodes
Myotis daubentonii – morcego-de-água
Pipistrellus pipistrellus – morcego-anão
Pipistrellus nathusii – morcego de Nathusius
Pipistrellus kuhlii – morcego de Kuhl

ANEXO I - Lista de Pequenos Mamíferos de Portugal
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Pipistrellus maderensis- morcego da Madeira
Pipistrellus pygmaeus – morcego-pigmeu
Hypsugo savii – morcego de Savi
Nyctalus leisleri – morcego-arborícola-pequeno
Nyctalus azoreum – morcego dos Açores
Nyctalus noctula – morcego-arborícola-grande
Nyctalus lasiopterus – morcego-arborícola-gigante
Eptesicus serotinus – morcego-hortelão
Barbastella barbastellus – morcego-negro
Plecotus auritus – morcego-orelhudo-castanho
Plecotus austriacus – morcego-orelhudo-cinzento
Miniopterus schreibersii – morcego-de-peluche
Tadarida teniotis – morcego-rabudo
Ordem Lagomorpha 
Oryctolagus cuniculus – coelho-bravo
Lepus granatensis - lebre
Ordem Rodentia
Sciurus vulgaris – esquilo
Arvicola terrestris – rato-dos-lameiros
Arvicola sapidus – rato-de-água
Microtus cabrerae - rato-de-cabrera
Microtus arvalis – (s/ nome vernáculo em português)
Microtus agrestis – rato-do-campo-de-rabo-curto
Microtus lusitanicus – rato-cego
Microtus duodecimcostatus – rato-cego-mediterrânico
Apodemus sylvaticus - rato-do-campo; ratinho-do-campo
Rattus rattus – rato-preto; ratazana-preta
Rattus norvegicus – ratazana; ratazana-castanha
Mus (musculus) domesticus – rato-caseiro; ratinho-caseiro
Mus spretus – rato-das-hortas; ratinho-ruivo
Eliomys quercinus - leirão
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MICRORRESERVAS EM ENTOMOLOGIA:  UMA ABORDAGEM 
À CONSERVAÇÃO DE EURYPHARA CONTENTEI 

(INSECTA, HEMIPTERA, CICADOIDEA) EM PORTUGAL

José Alberto Quartau1 & Paula Cristina Simões2

Centro de Biologia Ambiental, Departamento de Biologia Animal, Faculdade de 
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Após referência à elevada diversidade entomológica do nosso 
território e aos factores que terão concorrido para a mesma, é feita uma 
análise geral das treze espécies de cicadídeos lusitânicos. É chamada 
a atenção de que praticamente todas estas espécies possuem hoje 
distribuições mais ou menos fragmentadas, dando-se ênfase à situação 
de Euryphara contentei, uma das mais raras e ameaçadas cigarras do 
nosso país. Em resultado de extensivo trabalho de campo conduzido 
durante os últimos anos, E. contentei apenas foi encontrada em quatro 
pequenas áreas residuais, nomeadamente junto a Beringel e a Sousel, no 
Alentejo. Alguns destes refúgios são pequenas manchas de vegetação 
adjacentes a bermas de estradas, ou mesmo das próprias bermas. É 
feita seguidamente uma breve discussão das limitações e eventuais 
benefícios das chamadas microrreservas entomológicas. Por outro lado, 
tendo em conta as vantagens que poderão advir da protecção dessas 
pequenas parcelas de vegetação, especialmente quando em mosaico, é 
feita a proposta da criação  de microrreservas nos quatro sítios onde E. 
contentei sobrevive. Finalmente, chama-se a atenção para a necessidade 
de prospecções no terreno mais extensas e detalhadas, bem como para 
a vantagem de se encetarem eventuais acções de gestão envolvendo o 
aumento da conectividade entre os quatro biótopos já identificados 
e outros a descobrir, nomeadamente através da implementação de 
corredores ecológicos e da própria translocação de exemplares.

Resumo

Professor Carlos Almaça (1934-2010) - Estado da Arte em Áreas Científicas do Seu Interesse. 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa, 2014, pp. 99-119.

Última versão recebida: 18 de Dezembro de 2013
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Dedicado ao Professor Doutor Carlos Almaça, a quem os problemas 
da conservação da fauna lusitânica tanto interessavam.

Abstract

This paper briefly summarizes multiple factors, mostly ecological 
and historical, responsible for the hot-spot character of Portugal  with 
respect to insect biodiversity and endemicity. It treats specifically the 
Cicadoidea, giving the distributional status of each of the thirteen 
recorded cicada species. Attention is called to the fact that most 
Portuguese cicadas nowadays have a scattered distribution, which in 
a few cases makes the species extremely vulnerable. A good example 
of this is Euryphara contentei, one of the rarest and most endangered 
cicadas present in Portugal and whose status is here discussed.

Extensive field-work during the recent years recorded E. contentei  
in just four small residual patches of vegetation, specifically in the areas 
of Beringel and Sousel, in the Alentejo province. Some of these refuges 
are small fragments of vegetation by roads or even narrow paths with 
grass and other herbaceous plants along their sides where this cicada was 
found. Limitations and eventual benefits of the so called entomological 
microreserves are briefly discussed and evaluated. On the other hand 
and having in mind the expected conservation benefits from the 
protection of such mosaics of vegetational patches, the authors suggest 
the urgent need to convert the four biotopes where E. contentei occurs 
into microreserves. Finally, emphasis is given to the fact that we are 
badly in need of further field-work and that management procedures to 
increase connectivity should be tested with respect of their conservation 
value, such as the implementation of ecological corridors and the 
translocation of specimens.

Portugal possui uma entomofauna rica e diversa que se estima rondar as 
30 000 espécies (Quartau & Carvalho, 1998), muitas das quais apenas devem 
ocorrer na Península Ibérica e outras mesmo só em Portugal. Por exemplo, da 
ordem dos Coleópteros estão referidas para Portugal cerca de 3 700 espécies 
(Serrano, 2000), das quais só de Carabóides ou de Estafilinídeos  são endémicas, 
respectivamente, 110 e 174 (Serrano, 2002; Silva et al., 2006).

INTRODUÇÃO
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Tão significativa biodiversidade, associada por sua vez a um considerável 
grau de endemismo ibérico, e mesmo lusitânico, é seguramente o resultado da 
acção conjunta de variados factores. Estes incorporam não apenas elementos 
de carácter ecológico, mas também histórico e geográfico e podem ser 
enumerados como se segue: (i) a ausência em grande parte do nosso território, 
durante as últimas glaciações, duma capa permanente de gelos, o que terá 
permitido a sobrevivência de diversas espécies arcaicas; (ii) a proximidade e 
um isolamento recente (Pliocénico) em relação ao norte de África, de onde 
muitas espécies lusitânicas terão migrado; e (iii) o carácter insular da própria 
Península Ibérica, de que se destaca um isolamento antigo (Oligocénico) 
relativamente à restante Europa pelos Pirinéus e que terá estimulado a 
divergência e evolução de endemismos ibéricos (Quartau & Carvalho, 1998). 
Elemento não menos relevante, é ainda a considerável variedade de fisionomias 
ecológicas que caracterizam o nosso território e para o que concorreram, 
entre outros aspectos, o seu carácter geográfico fortemente acidentado, 
nomeadamente a norte do rio Tejo, bem como uma acentuada influência 
climática do Mediterrâneo, especialmente no sul, de que resultou uma gradual 
passagem de paisagens termo-mediterrânicas do Algarve às atlânticas do 
Noroeste (Ribeiro, 1945; Almaça, 1991).  

Como Quartau & Carvalho (1998) pertinentemente notaram, é inegável 
que todos estes factores terão facultado a persistência em Portugal de insectos 
pré-Quaternários, o estabelecimento de outros durante os períodos Plio-
Plistocénico e a formação local de diversos endemismos, o que terá concorrido 
para uma biodiversidade entomológica actual considerável e quiçá singular.

Infelizmente, como aliás está a suceder a nível global, também entre 
nós esta fauna tem sido severamente lesada em consequência, sobretudo, da 
acção humana. Na verdade, este impacto tem sido devastador: a paisagem em 
praticamente todo o território está fortemente alterada e fragmentada, como 
consequência,  fundamentalmente, de uma agricultura intensiva e extensiva, 
bem como de uma urbanização excessiva e desordenada.

Não é de estranhar, assim, que a maioria dos insectos lusitânicos possuam 
hoje uma distribuição descontínua e fragmentada, por vezes reduzida a 
pequenas manchas residuais, o que, naturalmente, põe em risco a sobrevivência 
de muitas populações e mesmo espécies a curto e médio prazo.
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Um caso paradigmático desta situação é o que sucede com as cigarras 
(Hemiptera, Cicadoidea) que ocorrem em Portugal. Estes curiosos insectos 
caracterizam-se por emitirem, por vezes durante horas seguidas, sinais acústicos 
de maior ou menor amplitude, que, nas espécies de maiores dimensões, são 
audíveis a distâncias consideráveis. São apenas os machos que emitem estes 
sons, que funcionam fundamentalmente para atrair as fêmeas ou congregar 
elementos de ambos os sexos com vista à reprodução (e.g. Bennet-Clark, 1998; 
Quartau et al., 1999; Simões et al., 2000). Estes sinais, gerados pela vibração 
de pequenas áreas estriadas da cutícula ao nível dorsal do primeiro segmento 
abdominal (os tímbalos), são característicos de cada espécie, pelo que actuam, 
na prática, como verdadeiros bilhetes de identidade específica. Também 
curiosos são os estádios imaturos (as ninfas) que possuem vida subterrânea, 
em alguns casos envolvendo vários anos de crescimento (Quartau, 1995). 

Das cerca de vinte espécies, que foram referidas pelos diversos autores 
sobre esta fauna, apenas treze foram recentemente confirmadas como 
ocorrendo em Portugal (Quartau & Fonseca, 1988; Sueur et al., 2004). Se bem 
que a distribuição actual destes insectos esteja, por norma, fragmentada, há 
duas espécies que são ainda muito abundantes e ocorrem em praticamente 
todo o país: são elas Cicada orni, talvez a cigarra europeia mais comum, e 
Tettigettalna argentata, igualmente presente em outros países europeus como 
França e Itália (e.g. Nast, 1972; Puissant & Sueur, 2010). Igualmente ainda 
abundantes, se bem que com uma distribuição mais ou menos regionalizada, são 
as seguintes espécies: (i) Cicada barbara lusitanica, que ocorre especialmente 
no Algarve e em diversas áreas no Alentejo, na península de Setúbal, Beira 
Litoral e em Trás-os-Montes (Boulard, 1982, 1985; Quartau, 1988), (ii) 
Tibicina garricola, típica do “garrigue” da Arrábida e da Serra de Aire, e T. 
quadrisignata, presente no Alto Alentejo e na Beira Alta  (Quartau et al., 2001; 
Quartau & Simões, 2003), (iii) Tettigettalna estrellae, que ocorre em grande 
parte do norte do país (Boulard, 1982; Sueur et al., 2004), (iv) Tettigettalna 
josei e T. mariae, ambas restringidas ao Algarve (Boulard, 1982; Quartau & 
Boulard, 1995), (v) Tympanistalna gastrica com isolados referidos para a área 
da linha do Estoril, Arrábida e Baixo Alentejo (e.g. Quartau & Fonseca, 1988; 
Sueur et al., 2004) e ainda ocorrendo na Serra de Aire e ao sul de Coimbra 
(J.A. Quartau, dados não publicados), e, finalmente, (vi) Lyristes plebejus, que 
ocorre em várias zonas do país (Baixo Alentejo, Alto Alentejo, Estremadura 

BREVE ANÁLISE DOS CICADÍDEOS DE PORTUGAL
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e Ribatejo) (Lallemand, 1928; Boulard, 1982; Quartau & Fonseca, 1988), mas 
quase sempre com efectivos populacionais muito baixos, à excepção de alguns 
biótopos da serra de Aire (J.A. Quartau, dados não publicados). Este facto 
terá levado Seabra (1941), alguns decénios atrás, a considerar esta espécie 
como rara, pois eram limitadíssimos os exemplares encontrados nas colecções 
disponíveis. Finalmente, há a referir três espécies com populações reduzidas a 
efectivos vestigiais, de facto muito raras e com distribuições  muito localizadas, 
certamente correspondentes a áreas relíquias, a saber, Tibicina tomentosa, 
apenas encontrada uma vez em Mértola e Raposeira (Algarve), Melampsalta 
varipes, também apenas com duas confirmações respectivamente em Monsanto 
(Lisboa) e Raposeira (Algarve) e Euryphara contentei (Figs. 1 e 2), descrita 
originalmente de um diminuto biótopo isolado da área de Ferreira do Alentejo 
(Quartau & Fonseca, 1988; Quartau & Simões, 2004; Sueur et al., 2004). Esta 
última espécie foi posteriormente encontrada pelo primeiro autor perto de 
Beringel, bem como em pequenos biótopos altamente localizados perto de 
Sousel. Por se tratar de um dos cicadídeos de Portugal mais raros e ameaçados, 
cuja distribuição tem sido investigada com alguma regularidade durante o 
último decénio, foi a espécie aqui eleita para uma análise circunstanciada da 
sua eventual conservação.

Fig. 1 –  Macho de Euryphara contentei, vista lateral (Insecta, Hemiptera, 
Cicadoidea) (foto de J.A. Quartau).
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As microrreservas são pequenas áreas protegidas com vista à preservação 
de habitats naturais, bem como de espécies da fauna e flora de particular 
interesse por serem considarados raros, ameaçados ou em perigo de extinção. 
O conceito de microrreserva surgiu em 1992 e foi inicialmente proposto 
e implementado por Emílio Lagunas Lumbreras  com o apoio do Governo 
Autónomo da Comunidade Valenciana. Entretanto,  foram já criadas em 
Espanha mais de uma centena de microrreservas, especialmente a nível 
florístico, estando o conceito a generalizar-se também por toda a Europa, 
(Lagunas, 1994,  2001). No que respeita especificamente aos insectos (e 
artrópodes terrestres no geral), vários autores têm-se pronunciado no sentido 
de as microrreservas poderem igualmente ajudar a conservar alguns aspectos 
da sua biodiversidade (e.g. Shafer, 1995; Vandergast et al., 2008). Entre nós há 
já a referir um recente projecto da Quercus, que teve o apoio da paróquia local, 
e que concedeu à rara e ameaçada borboleta azul  (Phengaris alcon, Lycaenidae) 
uma microrreserva na serra de Montemuro (Geraldes, 2012). Por outro lado, é 
de salientar que a conservação da entomofauna do meio cavernícola também 
poderia beneficiar grandemente com a criação de microrreservas. Dois 
pertinentes exemplos são, de acordo com o Professor Dr. Artur Serrano (com. 
pess.), um carabídeo do género Trechus encontrado recentemente num algar 
da serra de Montejunto (Reboleira et al., 2010) e um estafilinídeo endémico 
do género Medon descrito por aquele distinto entomologista (Serrano, 1993) 
de uma gruta da Madeira, caverna que, malgrado recomendações feitas em 
contrário pelo mesmo, acabou por ser intervencionada para fins turísticos. 

Há que ter em conta, porém, que o isolamento das pequenas populações 
inerentes às microrreservas pode conduzir a uma quebra da variabilidade 
genética, a qual, associada à concomitante endogamia, pode comprometer quer 
o sucesso reprodutor, quer o potencial adaptativo de tais populações, e, assim,  
pôr em risco a sua  sobrevivência (Keller & Largiader, 2003; Reed & Frankham, 
2003; Spielman et al., 2004). Por outro lado, também são ainda escassos os 
dados disponíveis sobre o sucesso das microrreservas na conservação de 
insectos, especialmente a longo prazo (Vandergast et al., 2008), pelo que há o 
maior interesse em testar a sua eficácia. 

A CONSERVAÇÃO DE EURYPHARA CONTENTEI

Microrreservas
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Euryphara contentei (Figs. 1 e 2) é uma pequena e interessante cigarra 
que foi encontrada pela primeira vez, em 1978, num pequeno biótopo junto à 
estrada nacional 121, perto de Ferreira do Alentejo (Alentejo). Foi colector o Sr. 
António José Contente, funcionário da então Estação Agronómica Nacional, 
tendo mais tarde esta espécie sido descrita, com base nesse material seco, por 
Boulard (1982). Este autor não teve, portanto, acesso nem às particularidades 
do habitat, nem aos sinais acústicos produzidos por esta pequena cigarra. Aliás, 
só muito mais tarde viria Boulard (1995) a descrever tais sinais, e de modo 
muito sumário, com base num único macho desta cigarra, que gravou em 
Zaragoza (Espanha), uma vez que esta espécie demonstrou ser um endemismo 
ibérico. 

Euryphara contentei

Fig. 2 –  Macho de Euryphara contentei, vista dorsal (Insecta, Hemiptera, 
Cicadoidea) (foto J.A. Quartau).
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No que se refere às populações portuguesas, foi intensivo trabalho de 
campo, especialmente a partir de 2001, primeiramente realizado pelo primeiro 
autor e em colaboração com Genage André, técnico do Departamento de 
Biologia Animal, que permitiu localizar esse biótopo original (Sítio 1, Fig 3, 
Tabela 1), bem como um outro na mesma área, num pequeno olival, antes 
de Beringel,  adjacente à berma da mesma estrada nacional 121 (Sítio 2, Fig. 
4, Tabela 1). Só mais tarde  realizaram os autores (Quartau & Simões, 2004) 
a primeira análise acústica dos chamados “sons de chamamento” dessas 
populações, tendo em 2010 voltado a encontrar E. contentei numa terceira 
parcela, igualmente perto de Beringel, envolvendo fundamentalmente um 
pequeno olival e azinhal e adquirida recentemente pela ONG Quercus. Esta 
organização tem preservado aquele biótopo de quaisquer intervenções humanas, 
gerindo-o como uma pequena reserva desde o ano 2008 -  a microrreserva dos 
Colmeais (Sítio 3, Fig. 5, Tabela 1). Toda a grande área envolvente destes três 
fragmentos residuais, e numa extensão considerável, está fortemente alterada 
por uma agricultura intensiva, fundamentalmente constituída por olival e 
culturas de girassol e de milho, entre outras. Praticamente em todos os olivais 
de toda aquela região, à excepção da microrreserva dos Colmeais, o substrato 
herbáceo é regularmente removido, pelo que as condições ecológicas, que 
poderiam manter este cicadídeo, há muito desapareceram. Esta prática é levada 
ao extremo em grandes áreas do país, nomeadamente no meio florestal, e, ao 
não permitir a persistência de algumas manchas de vegetação semi-natural 
(ou mesmo natural), que permitiriam a sua sobrevivência, pode pôr em grave 
risco a biodiversidade em geral dos insectos lusitânicos, que é considerável e 
ainda está muito mal conhecida (Quartau & Carvalho, 1998; Quartau, 2009; 
Quartau & Mathias, 2010). De facto, quer na grande área envolvendo aquelas 
três parcelas junto a Beringel, quer igualmente em regiões consideráveis em 
redor de Évora e Montemor-o-Novo, por um lado, bem como de Portalegre, 
Crato e Monforte, por outro, decorrente de regular trabalho de campo levado 
a cabo especialmente pelo primeiro autor,  nunca esta cigarra foi encontrada, 
à excepção dos dois sítios que se referem a seguir. Esses biótopos, igualmente 
muito reduzidos e localizados, são, respectivamente, uma berma da estrada 
nacional 245, que liga Estremoz a Sousel, junto à localidade da Venda da Porca 
(Sítio 4, Fig. 7, Tabela 1), e junto a uma  antiga casa de cantoneiros a  1,5 km de 
Sousel, (Sítio 5, Fig. 8, Tabela 1). Estes factos são bem sugestivos de E. contentei  
ser hoje uma espécie muito rara e ameaçada no nosso país.
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Quadro 1 –  Biótopos altamente localizados onde se verificou ocorrer 
Euryphara contentei (Insecta, Hemiptera, Cicadoidea).
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Fig. 3 –  Vegetação herbácea junto à estrada nacional 121, a cerca de 6 km do 
desvio para Ferreira do Alentejo, na direcção de Beja  (Sítio 1, cf. descrição no 
Quadro 1) (foto J.A. Quartau).

Fig. 4 –  Pequeno olival com azinheiras, junto à estrada nacional 121, a cerca 
de 700 m de Beringel (Sítio 2, cf. descrição no Quadro 1) (foto M.L. Mathias).
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Fig. 5 –  Microrreserva dos Colmeais. Notar a grande riqueza florística do 
estrato herbáceo (Sítio 3, cf. descrição no Quadro 1) (foto J.A. Quartau).

Fig. 6 – Perfil acústico do som de chamamento de Euryphara contentei (Insecta, 
Hemiptera, Cicadoidea). À esquerda - espectro de frequências (frequência vs. 
amplitude); à direita em cima - oscilograma (amplitude vs. tempo); à direita 
em baixo - espectrograma (frequência vs. tempo) (análise PCS).  
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Fig. 7 –  Vegetação herbácea da berma do lado nascente na estrada nacional 
245, logo a seguir à saída da Venda da Porca, no sentido de Sousel (Sítio 4, cf. 
descrição no Quadro 1) (foto J.A. Quartau).

É de notar que todos estes biótopos se caracterizam por possuirem 
em comum um subcoberto do tipo herbáceo misto (Figs. 3-5, 7-9), sendo 
os machos desta espécie tipicamente do tipo “mobile singers”, isto é cantam 
quando pousados em folhas ou raminhos a uns 20 -100 cm do solo, de onde 
repetidamente voam para pousar novamente em poleiros similares e de aí 
prosseguirem com o seu típico canto de chamamento (Fig. 6).  
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Fig. 8 –  Vegetação herbácea junto à estrada nacional 245, a cerca de 1,5 km de 
Sousel, junto a antiga casa de cantoneiros (Sítio 5, cf. descrição no Quadro 1) 
(foto J.A. Quartau).

Microrreservas em Entomologia

Fig. 9 –  Estrato herbáceo da microrreserva dos Colmeais, caracterizado 
por uma notável diversidade florística, a que está associada uma variada 
entomofauna (Sítio 3, cf. descrição no Quadro 1) (foto J.A. Quartau).
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A conservação dos insectos e dos invertebrados em geral é matéria que 
tem sido largamente negligenciada e cuja implementação enferma ainda de 
várias dificuldades e constrangimentos (e.g. New, 1999, 2009; Leather, 2009), se 
bem que cada vez mais comece a existir uma maior e mais esclarecida percepção 
sobre a importância desta matéria, de que têm resultado propostas das mais 
diversas iniciativas no sentido de superar tais obstáculos (e.g. Quartau, 2009; 
Quartau & Mathias, 2010; Cardoso et al., 2011). Com especial pertinência para 
a matéria aqui em análise, são já  conhecidos casos em que as próprias bermas de 
estradas poderão ter relevância na conservação de insectos muito raros e com 
distribuições muito localizadas. Um bom exemplo é-nos relatado por Samways 
(1989) sobre o tetigoniídeo Metrioptera fedtschenkoi azami, extremamente raro 
em França. Este ortóptero apenas sobrevive em biótopos (“patches”) altamente 
localizados no sul de França, representando a vegetação herbácea das bermas 
de algumas estradas e valas verdadeiros fragmentos dos últimos refúgios onde 
este tetigoniídeo ainda sobrevive (Dr. Eric Sardet, com. pess.).

É certo que tais biótopos altamente localizados enfermam de várias 
limitações quanto ao seu valor conservacionista, derivadas das suas áreas 
reduzidíssimas, bem como do seu isolamento face a outros  fragmentos 
de vegetação favorável, o que dificulta a dispersão recíproca e favorece a 
endogamia dos insectos associados. Acresce ainda que tais áreas fragmentadas 
são preferencialmente colonizadas por espécies generalistas e de distribuição 
generalizada. Porém, podem,  mesmo assim, ser fulcrais para a manutenção de 
populações de alguns insectos estenotópicos e muito raros, como é o caso do 
ortóptero referido por Samways (1989, 1994).

Pelo que respeita à cigarra aqui em análise, os raros habitats onde os adultos 
ainda podem ser observados, especialmente em meados e fins de Junho, altura 
em que os machos fazem ouvir o seu canto de chamamento (Fig. 6), incluem 
igualmente alguns reduzidos espaços de vegetação herbácea adjacentes às 
bermas, ou mesmo constituídos pelas próprias bermas, de algumas estradas 
do Alentejo. Havendo manchas de vegetação adequada, susceptíveis de 
colonização por esta espécie, é expectável que as bermas possam funcionar 
ecologicamente como corredores, nomeadamente nos locais onde as mesmas 
sustentam uma maior diversidade de vegetação semi-natural. 

DISCUSSÃO

José Alberto Quartau & Paula Cristina Simões
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Curiosamente, apesar da cigarra em análise ser, naturalmente, um insecto 
voador, apenas no Sítio 5 (Fig. 8) se encontraram exemplares de E. contentei 
na vegetação de ambos os lados da estrada. Certamente que não se tratará de 
uma menor capacidade de dispersão desta cigarra, mas tão só do facto de a 
vegetação natural estar, no geral, tão degradada, que só em alguns sítios ainda 
oferece as condições necessárias para a sua sobrevivência.

Uma outra questão crucial sobre a sobrevivência desta cigarra, 
nomeadamente junto da localidade da Venda da Porca (Sítio 4), onde a 
vegetação favorável a E contentei apenas existe em locais muito localizados 
das bermas, reside na limpeza da vegetação que os serviços camarários e/
ou da junta de freguesia procedem naquelas. Se tal intervenção for feita com 
regularidade e destruir toda a vegetação no local, é de esperar que E. contentei 
corra ali o risco de se extinguir.

À semelhança dos resultados obtidos por Vandergast et al. (2008) com 
um grilídeo endémico da Califórnia, é muito provável que a protecção de 
pequenas reservas isoladas possa fazer amortecer, pelo menos a curto e médio 
prazo, a perda da biodiversidade em pequenos refúgios como é o caso de E. 
contentei.

Para além da necessidade de se fazerem prospecções mais vastas e 
detalhadas, incluindo igualmente os espaços geográficos que medeiam as 
localidades onde esta cigarra foi encontrada e, assim, encontrar novos biótopos 
contendo a mesma, os autores são da opinião que devem ser tomadas, com 
urgência, medidas com vista à sua conservação. Estas deverão consistir, para 
já, na criação de um mosaico de microrreservas nos quatro sítios mencionados, 
à semelhança, aliás, do que a Quercus fez em relação à ameaçada borboleta 
azul, bem como na sua pequena parcela dos Colmeais (Sítio 3). Esta última 
microrreserva, como foi dito atrás, compreende um pequeno lote de olival e 
azinhal que aquela organização adquiriu e vedou e onde se deu uma notável 
recuperação, quer no estrato herbáceo, quer nas comunidades de insectos que 
lhes estão associadas (Figs. 5 e 9). De salientar que  E. contentei bem como uma 
diversa entomofauna dos mais diversos grupos, incluindo um outro cicadídeo 
(Tettigettalna argentata), estão também ali presentes  (Figs. 10 e 11). 
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Fig. 10 –  Lepidóptero licenídeo (Polyommatus icarus) presente na microrreserva 
dos Colmeais (Sítio 3, cf. descrição no Quadro 1) (foto J.A. Quartau).

Fig. 11 –  Hemíptero cicadídeo (Tettigettalna argentata) igualmente presente 
na microrreserva dos Colmeais (Sítio 3, cf. descrição no Quadro 1) (foto J.A. 
Quartau).
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É ainda de notar que, para além do seu valor directamente conservacionista, 
tais microrreservas poderão ser também lugares de eleição para investigar  
tópicos que mais interessam à conservação de insectos, nomeadamente, se 
ocorre nesses biótopos isolados aumento acentuado de diferenciação genética 
e/ou perda da diversidade genética (por exemplo, envolvendo análises 
correntes de DNA). Por outro lado, e tendo em mente prazos mais alargados, as 
microrreservas poderão ainda servir para testar a eficácia de eventuais acções 
de gestão, como sejam o aumento da conectividade entre esses fragmentos 
isolados através da implementação de corredores ecológicos e da própria 
translocação de exemplares. O objectivo será, deste modo, investigar se tais 
procedimentos conseguem proteger efectivamente os principais componentes 
das comunidades de artrópodes presentes nesses pequenos biótopos. 

Exceptuando acções de gestão, como as que atrás se enunciaram, é de 
referir que os custos inerentes à criação e manutenção de tais microrreservas 
são praticamente insignificantes. No que respeita ao Sítio 4, por exemplo, seria 
apenas necessária uma gestão adequada à manutenção desta cigarra, a saber, 
passar a abolir a limpeza da vegetação da berma do lado nascente em cerca 
de uns meros 50-100m, onde a cigarra sobrevive. Quanto aos Sítios 1, 2 e 5, 
as despesas seriam também sem grande significado, à excepção da montagem 
inicial de vedações e da sua manutenção, para além da eventual aquisição 
dessas pequenas parcelas de terreno. 

Agradecimentos

Agradecemos ao Professor Dr. Artur Serrano (Departamento de Biologia 
Animal, Faculdade de Ciências de Lisboa) o acesso a bibliografia especializada, 
ao Professor Allen F. Sanborn (Barry University, School of Natural and Health 
Sciences, Florida, USA) a revisão do inglês, ao Dr. Eric Sardet (Insecta-
Antenne Rhône-Alpes, Sanilhac, França) informação actualizada sobre o 
tetigoniídeo Metrioptera fedtschenkoi azami, à Professora Dra. Ana Isabel 
Correia (Departamento de Biologia Vegetal, Faculdade de Ciências de Lisboa) 
a identificação de plantas da área de Sousel, ao Professor Dr. Jorge Palmeirim 
(Departamento de Biologia Animal, Faculdade de Ciências de Lisboa) 
informação concernente a microrreservas em Portugal  e ao Dr. Eduardo 
Marabuto a identificação dum lepidóptero da microrreserva dos Colmeais. 
Os nossos agradecimentos, ainda, ao Dr. José Paula Martins, da Quercus, que  
nos proporcionou uma visita à microrreserva dos Colmeais e, por fim, à Dra. 
Victória Fernandes e à Dra. Maria Luísa Candeias, por nos esclarecerem sobre 
a grafia correcta de microrreserva. 

Microrreservas em Entomologia



116

BOULARD, M. M. (1982) - Les cigales du Portugal, contribution a leur étude 
(Hom. Cicadidae). Annales de la Société entomologique de France, 18: 181-198. 

BOULARD, M. M. (1985) - Signalisation nouvelles pour la faune des cigales 
lusitaniennes (Homoptera Cicadoidea). L’ entomologiste, 41: 33-34.

BOULARD, M. M. (1995) - Postures de cymbalisation, cymbalisations et cartes 
dídentité acoustique de cigales. 1 Généralités et espèces méditerranéennes 
(Homoptera, Cicadoidea). EPHE Biologie et Evolution des Insectes, 7/8: 1-72. 

CARDOSO, P., ERWIN, T. L., BORGES, P. A. V., NEW, T. R. (2011) - The 
seven impediments in invertebrate conservation and how to overcome them. 
Biological Conservation, 144: 2647-2655.

GERALDES, H. (2012). Uma micro-reserva para proteger a borboleta azul que 
imita formigas. (http://ecosfera.publico.pt)

KELLER, I., LARGIADER, C. R. (2003) - Recent habitat fragmentation caused 
by major roads leads to reduction of gene flow and loss of genetic variability in 
ground beetles. Proceedings of the Royal Society of London, Biological Sciences, 
270: 417-423.

LAGUNAS, E. (1994) - El programa de creación de la red de microrreservas 
vegetales de la Comunidad Valenciana. In: Libro de Resúmenes, XIV Jornadas 
de Fitosociología. Bilbao, 14-16 Septiembre 1994 (LOIDI, J. ed.), pp: 73. 
Universidad del País Vasco, Bilbao.

LAGUNAS, E. (2001) - The micro-reserves as a tool for conservation of 
threatened plants in Europe. Nature and Environment, 121: 120 pp.

LALLEMAND, V. (1928) -  Liste d`homoptères du Portugal recueillis par 
Mr. de Seabra. Memórias e Estudos do Museu Zoológico da Universidade de 
Coimbra (Série I) 28: 1-10.

José Alberto Quartau & Paula Cristina Simões

Referências

ALMAÇA, C. (1991) - Introdução. In: Portugal Moderno (Fauna) 
(RODRIGUES, P. D., CRESPO, E. G. eds.), pp: 9-12. Enciclopédia Temática 
Pomo.

BENNET-CLARK, H. C. (1998) - How cicadas make their noise. Scientific 
American, 278: 36-39.



117

LEATHER, S. R. (2009) - Institutional vertebratism threatens UK food security. 
Trends in Ecology and Evolution, 24: 413-414.

NAST, J. (1972) - Palaeartic Auchenorrhyncha (Homoptera), an annotated 
checklist. Polish Scientific Publications, Warszawa.

NEW, T. R. (1999) - Untangling the web: spiders and the challenges of 
invertebrate conservation. Journal of Insect Conservation, 3: 251-256.

NEW, T. R. (2009) - Insect Species Conservation. Cambridge University Press, 
Cambridge.

PUISSANT, S., SUEUR, J. (2010) -  A hotspot for Mediterranean cicadas 
(Insecta: Hemiptera: Cicadidae): new genera, species and songs from southern 
Spain. Systematics and Biodiversity, 8: 555-574.  

QUARTAU, J. A. (1988) - A numerical taxonomic analysis of interspecific 
morphological differences in two closely related species of Cicada (Homoptera, 
Cicadidade) in Portugal. Great Basin Naturalist Memoirs, 12: 171-181.

QUARTAU, J. A.  (1995) - Cigarras esses insectos quase desconhecidos. Correio 
da Natureza, 38: 19-33.  

QUARTAU, J. A. (2009) - Preventative fire procedures in Mediterranean woods 
are destroying their insect biodiversity: a plea to the EU Governments. Journal 
of Insect Conservation, 13: 267-270. 

QUARTAU, J. A., BOULARD, M. M. (1995) -  Tettigetta mariae n. sp. nouvelle 
cigale lusitanienne. EPHE Biologie et Evolution des Insectes, 7-8: 105-110. 

QUARTAU, J. A., CARVALHO, E. L. (1998) -  Contribuição para o melhor 
conhecimento dos insectos em Portugal: chaves para a determinação das 
ordens. Museu Nacional de História Natural, Publicações avulsas, 5: 1-23. 

QUARTAU, J. A., FONSECA, P. J. (1988) - An annotated check-list of the 
species of cicadas known to occur in Portugal (Homoptera: Cicadoidea). In: 
Proceedings of the 6th Auchenorrhyncha Workshop (VIDANO, C., ARZONE, 
A. eds.), pp: 367-375. Torino.

QUARTAU, J. A., MATHIAS, M. L. (2010) - Insects of the undestorey in 
Western Mediterranean forest landscapes: a rich biodiversity under threat. In:  
Insect Habitats: Characteristics, Diversity and  Management (HARRIS, E. L.,  
DAVIES, N.E. eds.), pp: 133-142. Nova Science Publishers, Inc., New York.

Microrreservas em Entomologia



118

QUARTAU, J. A., REBELO, M. T. SIMÕES, P. C. FERNANDES, T. M. 
CLARIDGE, M. F. DROSOPOULOS, S., MORGAN, J. C. (1999) -  Acoustic 
signals of populations of Cicada orni L. in Portugal and Greece (Hemiptera: 
Auchenorrhyncha: Cicadomorpha: Cicadidae). Reichenbachia Staatliches 
Museum fur Tierkunde Dresden, 33: 71-80. 

QUARTAU, J. A., SIMÕES, P. C. REBELO, M. T., ANDRÉ, G. (2001) -  On 
two species of the genus Tibicina Amyot, 1847 (Hemiptera, Cicadoidea) in 
Portugal, with one new record. Arquivos do Museu Bocage, 3: 401-412. 

QUARTAU, J. A., SIMÕES, P. C. (2003) -  Bioacoustic and morphological 
differentiation  in two allopatric species of the genus Tibicina Amyot 
(Hemiptera, Cicadoidea) in Portugal. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 50: 
113-119. 

QUARTAU, J. A., SIMÕES, P. C. (2004) -  First description of the calling 
song produced by Euryphara contentei  Boulard, 1982 (Insecta: Hemiptera, 
Cicadoidea) in Portugal. Arquivos do Museu Bocage, 3: 563-572.  

REBOLEIRA, A. S. P. S., ORTUÑO, V. M., GONÇALVES, F., OROMI, P. (2010) 
- A hypogean new species of Trechus Clairville, 1806 (Coleoptera, Carabidae) 
from Portugal and considerations about the T. fulvus species group. Zootaxa, 
2689: 15-26.

REED, D. H., FRANKHAM, R. (2003) - Correlation between fitness and 
genetic diversity. Conservation Biology, 17: 230-237.

RIBEIRO, O. (1945) - Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Coimbra Editora, 
Coimbra. 

SAMWAYS, M. (1989) - Insect conservation and landscape ecology: a case-
history of bush crickets (Tettigoniidae) in southern France. Environmental 
Conservation, 16: 217-226.

SAMWAYS, M. (1994.) - Insect Conservation Biology. Chapman & Hall, 
London.

SEABRA, A. F. 1941. Contribuições para o inventário da fauna lusitânica. 
Insecta. Homoptera (Cicadoideae e Fulgoroideae). Memórias e Estudos do 
Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, 121: 1-14.

SERRANO, A. R. M. (1993) - Medon vicentensis n. sp., a new species of eyeless 
rove beetle (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) from a cave in the island 

José Alberto Quartau & Paula Cristina Simões



119

of Madeira. Bocagiana, 165: 1-7.

SERRANO, A. R. M. (2000) - Estado do conhecimento dos Coleópteros 
(Insecta) em Portugal. In: Proyecto de Red Iberoamericana de Biogeografía y 
Entomología Sistemática, PrIBES 2000 (MARTIN PIERA, F., MORRONE, J. J., 
MELIC, A. eds.), pp: 155-170. Monografias Tercer Milenio, Zaragoza.

SERRANO, A. R. M. (2002) - Os coleópteros carabóides endémicos da península 
Ibérica em Portugal (Coleoptera: Caraboidea): padrões de distribuição e 
tentativa de ordenação das áreas protegidas. IV. Escenarios Biogeográficos del 
Proyecto Pribes 2002. In: Proyecto de Red Iberoamericana de Biogeografía y 
Entomología Sistemática, PrIBES 2002 (COSTA, C., VANIN, S. A., LOBO, J. 
M., MELIC, A. eds.), pp: 277-293. Monografias Tercer Milenio, Zaragoza.

SHAFER, C. L. (1995) - Value and shortcomings of small reserves. Bioscience, 
45: 80-88.

SILVA, P. M., SILVA, I. F., BOIEIRO, M., AGUIAR, C. A. S., SERRANO, A. R. 
M. (2006) - Four new records to the rove-beetle fauna of Portugal (Coleoptera, 
Staphylinidae). Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, 39 : 397-399.

SIMÕES, P. C., BOULARD, M. M. REBELO, M. T. DROSOPOULOS, S. 
CLARIDGE, M. F. MORGAN, J. C., QUARTAU, J. A. (2000) -  Differences in 
the male calling songs of two sibling species of Cicada (Hemiptera: Cicadoidea) 
in Greece. European Journal of Entomology, 97: 437-440. 

SPIELMAN, D., BROOK, B. W., BRISCOE, D. A., FRANKHAM, R. (2004) 
- Does inbreeding and loss of genetic diversity decrease disease resistance? 
Conservation Genetics, 5: 439-448.

SUEUR, J., PUISSANT, S., SIMÕES, P. C., SEABRA, S., BOULARD, M. M., 
QUARTAU, J. A. (2004) -  Cicadas from Portugal: revised list of species with 
eco-ethological data (Hemiptera: Cicadidae). Insect Sistematics and Evolution, 
35: 177-187. 

VANDERGAST, A. G., LEWALLEN, E. A., DEAS, J., BOHONAK, A. J., 
WEISSMAN, D. B., FISHER, R. N. (2008) - Loss of genetic connectivity and 
diversity in urban microreserves in a southern California endemic Jerusalem 
cricket (Orthoptera: Stenopelmatidae: Stenopelmatus n. sp. “santa monica”). 
Journal of Insect Conservation, 13: 329-345. 

Microrreservas em Entomologia



120



121

SOBRE A HISTÓRIA DO ESTUDO 
DO COMPORTAMENTO ANIMAL

Luís Vicente

As minhas incursões na disciplina de História do Pensamento 
Biológico começaram há anos com um desafio do Prof. Carlos Almaça 
para que introduzisse no programa um bloco de aulas sobre a história 
do estudo do comportamento animal que eu ministraria. Mais tarde 
sugeriu-me que escrevesse sobre o assunto, o que, por uma ou outra 
razão, nunca veio a acontecer. Assim, nesta homenagem ao saudoso 
amigo e mestre, será este tema que finalmente abordarei por escrito, 
respondendo assim à sua proposta.

Resumo

Professor Carlos Almaça (1934-2010) - Estado da Arte em Áreas Científicas do Seu Interesse. 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa, 2014, pp. 121-160.

Abstract

My forays into the discipline of History of Biological Thought 
began years ago with a challenge of Prof. Carlos Almaça to introduce, 
in the program, a block of lessons on the history of the study of animal 
behaviour, lectured by me. Later he suggested I  should write about this 
topic, which, for a reason or another, never came to pass. So, in this 
tribute to my late friend and master, I will finally discuss this theme, 
thus fulfilling his proposal. 
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Porque está aquele animal a fazer aquilo? É a questão fundamental que 
se coloca aos estudiosos do comportamento. O comportamento é uma das 
manifestações mais importantes da vida animal. É a ponte entre os aspectos 
moleculares e fisiológicos da Biologia e o aspecto ecológico – é o elo entre 
organismos e ambiente, entre o sistema nervoso e o ecossistema. Pode dizer-
-se que o comportamento é a propriedade do organismo interagir com o seu 
ambiente.

Nenhuma disciplina científica é estanque, ou sobrevive isolada. Não é 
independente, nem da sociedade onde se desenvolve, nem das outras áreas 
científicas, nem sequer da história dos homens. A Ciência, quer considerada 
como um todo, quer cada uma das suas divisões taxonómicas, vive em 
permanente diálogo e interacção com o “meio” e com o passado, e determina 
o futuro.

Em grande parte, a tese que configura este texto é que a pressão social é o 
constrangimento determinante que tende a configurar a Ciência. Neste sentido 
e na área do comportamento animal, ambientes sociais mais conservadores 
sobrevalorizam o determinismo genético, enquanto sociedades em mudança 
se preocupam mais com o que pode ser adquirido por pressão social. Aliás, é 
este o debate epistemológico de toda a história da filosofia ocidental – inatismo 
versus construtivismo. Veremos como e porquê.

O comportamento animal, interagindo e servindo-se de outros campos 
científicos dentro e fora da Biologia, é ele próprio uma área da Biologia.

Entre finais do séc. XIX e inícios do séc. XX começam a delinear-se duas 
escolas que abordam diferentemente o estudo do comportamento animal. 
A perspectiva dita “etológica”, de tradição naturalista e que se preocupa 
fundamentalmente com o estudo comparado do comportamento animal na 
natureza, em particular na sua vertente pressupostamente hereditária, e a 
perspectiva da chamada “psicologia experimental” que se dedica a estudos 
laboratoriais de comportamento animal, centrando-se sobretudo em questões 
relacionadas com a aprendizagem.

Mais recentemente, o desenvolvimento da Etologia com a integração de 
novos conhecimentos e ferramentas, principalmente das áreas da ecologia e 
da genética, levou a que muitos autores considerassem a existência de um 
salto qualitativo na abordagem do comportamento animal, permitindo-         
-se considerar um novo domínio científico que inicialmente denominaram 

O QUE É O COMPORTAMENTO ANIMAL?

Luís Vicente
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O comportamento dos animais é uma curiosidade antiga. Era uma questão 
de sobrevivência possuir conhecimentos fiáveis sobre o comportamento dos 
animais que poderiam constituir uma ameaça, ou sobre os hábitos dos que 
se caçavam ou pescavam, ou ainda sobre os que se mantinham em rebanhos. 
Nas pinturas rupestres de Altamira (de 30000 aC a 12000 aC) e de Lascaux (de 
15000 aC a 10000 aC) essa curiosidade é já patente.

Depois, nos textos de Heródoto (484-425 aC), no Fédon de Platão (428-
347 aC), na História dos Animais de Aristóteles (384-322 aC), na História 
Natural de Plínio o Antigo (23-79), nos textos de Plutarco (46-125) e de Galeno 
(131-201), ou já na Idade Média, no Livro dos Animais de Al-Jahiz (780-869), 
nos escritos de Avicena (980-1037) e de Averróis (1126-1198), na majestosa 
obra De Arte Venandi Cum Avibus de Frederico II von Hohenstaufen (1194-
1250) ou em De Animalibus de Alberto Magno (1193-1280) são evidenciados 
interessantes conhecimentos sobre comportamento animal. No Renascimento, 
com a Histoire Naturelle des Estranges Poissons Marins (1551) e também com 
a Histoire de la Nature des Oiseaux (1555), ambas de Pierre Belon (1517-
1564), com os textos ictiológicos de Guillaume Rondelet (1507-1566), com 
a Historia Animalium de Konrad Gesner (1515-1565), ainda com os escritos 
do fundador da zoologia moderna John Ray (1627-1705) ou também com as 
observações sobre o comportamento dos morcegos de Lazzaro Spallanzani 
(1729-1799), esses conhecimentos começam a sistematizar-se e a adquirir 
identidade científica.

Com efeito, será a partir do Renascimento que as ciências da natureza 
iniciam o seu processo de independência. A “História Natural” (denominação 
corrente nos séculos XVIII e XIX) tinha um carácter fundamentalmente 
descritivo, de acumulação e estruturação de informação. Os naturalistas 
ocidentais dedicavam-se à descrição das floras e faunas dos seus próprios 
países e das terras que iam sendo descobertas e colonizadas. Acumulado um 
razoável conhecimento da diversidade biológica do Planeta, colocavam-se 
importantes desafios aos naturalistas. Os dados careciam de compreensão e a 
colheita de dados passaria progressivamente a ter como objectivo a resolução 

ATÉ AO RENASCIMENTO

Sobre a História do Estudo do Comportamento Animal

“eco-etologia” e posteriormente “ecologia comportamental”. Outros, com 
referências nas ciências cognitivas, vieram também a fundar um novo domínio 
de síntese entre estas e a Etologia, que denominaram “Etologia Cognitiva”.
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de problemas determinados. Terá sido este o grande salto qualitativo das 
Ciências da Vida no Ocidente: a passagem de uma perspectiva descritiva a 
uma perspectiva interpretativa.

Naturalmente, a reflexão sobre os conhecimentos acumulados começou 
a gerar problemas. Refira-se que em Ciência um problema (no sentido de 
Khun) pode ser despoletado por observações anteriores, mas também pela 
tomada de consciência de lacunas num determinado conhecimento. Por 
exemplo, o estudo da distribuição geográfica de uma certa espécie levanta 
o problema da causalidade dessa mesma distribuição. O teste às hipóteses 
geradas pela formulação de um modelo sobre a origem monofilética de um 
determinado grupo leva o naturalista a procurar características de particular 
significado filogenético nas espécies do grupo que estuda. Em resumo, um 
problema científico pode ser definido como a diferença entre o que se sabe e o 
que se deseja ou necessita de saber, ou seja, o interesse dum problema é função 
da própria dissemelhança entre o conhecido e o desconhecido.

É sempre reducionista tentar explicar as origens de uma dada corrente 
de pensamento ou de uma determinada área científica por um ou poucos 
acontecimentos que cronologicamente as antecederam. Os antecedentes 
históricos são sempre diversos e multifacetados, pois é a conjugação e a 
interacção entre fenómenos sociais, pensamentos filosóficos, actos políticos, 
etc., que determina a evolução do pensamento.

Já com Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788), e a 
publicação dos primeiros volumes da sua História Natural em 1749, a 
abordagem naturalista ao comportamento dos animais começara a tomar 
forma.

Mas, ao falar-se da história recente do pensamento científico na área do 
comportamento animal deverão referir-se, entre outras influências próximas, 
as de quatro grandes pensadores: Lamarck, Darwin, Marx e Freud.

Em 1793, em pleno tumulto revolucionário, o Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris vê a luz do dia. Lamarck (1744-1829), reconhecido 
botânico, escolhe a cadeira… des animaux sans vertèbres... zoologie des insectes, 
vers et animaux microscopiques. É de salientar que Lamarck foi um destacado 
revolucionário que aderiu com entusiasmo à Revolução Francesa, tendo 

O PARADIGMA CONCEPTUAL NA ABORDAGEM HISTÓRICA 
E AS FONTES IDEOLÓGICAS

Luís Vicente
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militado no Clube dos Jacobinos, o mais radical dos grupos políticos nesse 
tempo.

Lamarck apresenta pela primeira vez em 1800 a sua teoria sobre a 
transformação das espécies no seu Discours d’ouverture du cours de l’an VIII (do 
calendário revolucionário). Para o professor do Muséum “... foram os hábitos, 
a maneira de viver e todas as circunstâncias influentes que, com o tempo, 
constituíram a forma do corpo e das partes dos animais. Com novas formas, 
novas faculdades foram adquiridas, e, pouco a pouco, a natureza chegou ao 
estado em que nós a vemos actualmente.”

Lamarck expõe a sua teoria do transformismo na sua obra Philosophie 
Zoologique, obra fundadora da Biologia publicada em 1809. Aqui está 
omnipresente a ideia do comportamento como motor de evolução e é 
apresentado o conceito de estímulo externo como desencadeador do 
comportamento.

Cinquenta anos depois, em 24 de Novembro de 1859 Charles Darwin 
(1809-1882) publica On the Origin of Species, onde expõe a ideia de evolução 
por selecção natural que partilhava com Alfred Russell Wallace e, em 1872, 
publica The Expression of the Emotions in Man and Animals, uma abordagem 
científica e sistemática do comportamento animal e humano do ponto de vista 
da Biologia Evolutiva (abordagem essa, aliás, já esboçada no capítulo 8 do seu 
livro On the Origin of Species).

Para Darwin, dado que os humanos evoluíram a partir de outros 
animais, a mente humana apenas difere em complexidade da daqueles (Lei da 
Continuidade). É nesta abordagem das raízes do comportamento humano que 
Darwin postula a continuidade intelectual do mundo vivo.

Entretanto Karl Marx (1818-1883), na sua ruptura com o idealismo de 
Hegel, formula o primado da matéria. Por exemplo, em 1873, no posfácio à 
2ª edição alemã do Kapital, Marx postula que a vida é um produto da matéria 
e o pensamento um produto não só do cérebro, mas também das condições 
históricas concretas. Ou seja, “o pensamento é o reflexo do movimento 
real transportado e transposto no cérebro humano”. A matéria determina a 
consciência. O comportamento tem um substrato material, resulta da actividade 
nervosa que tem uma base material, o sistema nervoso, mas também da própria 
experiência, da interacção dialéctica entre o próprio sistema nervoso e o meio.

Refira-se que Lamarck já tinha, antes de Marx, sublinhado o primado da 
matéria no seu Système analytique des connaissances positives de l’homme..., 

Sobre a História do Estudo do Comportamento Animal



126

de 1820. Não fora tão longe como Marx, não considerara a importância da 
História na génese do pensamento, mas já defendia que “o pensamento não 
é seguramente um objecto metafísico (...); é, pelo contrário, um fenómeno 
orgânico e, consequentemente, inteiramente físico.”

Por seu lado, Sigmund Freud (1856-1939) terá sido o primeiro a 
sublinhar a espontaneidade dos instintos e a analisar os motivos subjectivos 
do comportamento social do Homem, adoptando o ponto de vista das ciências 
naturais. É o primeiro a falar dos “motores inconscientes da vida do sujeito“ 
(veja-se a título de exemplo o seu trabalho de 1905, Three Essays on the Theory 
of Sexuality).

Temos então os ingredientes necessários à construção de um paradigma 
e ao nascimento de uma Ciência: o comportamento tem um substrato 
material que é o sistema nervoso (Lamarck e Marx), resulta de um processo 
histórico (Marx), é uma resposta a estímulos exteriores (Lamarck), tem 
motores inconscientes (Freud) mas constrói-se na interacção dialéctica entre 
o organismo e o meio (Lamarck, Darwin e Marx). Os seres vivos evoluem 
(Lamarck e Darwin), o comportamento é o motor (ou um dos motores) 
dessa evolução (Lamarck e Darwin), e o comportamento também evolui em 
ressonância com a morfologia (Lamarck e Darwin).

Assim, a conjugação das ideias destes quatro pensadores, Lamarck, 
Darwin, Marx e Freud, vai constituir a base conceptual da moderna ciência do 
comportamento animal.

Luís Vicente

Em 1910, na Alemanha, Oscar Heinroth (1871-1945) fez observações em 
patos e gansos, demonstrando a existência nos comportamentos de homologias 
a todos os níveis comparáveis às que se observam nos caracteres morfológicos.

E que Alemanha é esta onde Heinroth funda, de facto, a Etologia? É a 
orgulhosa Alemanha do II Reich, territorialmente reforçada graças à vitória de 
Sedan a 2 de Setembro de 1870 e à rendição de Paris a 28 de Janeiro de 1871. 
O seu território europeu abrange então 540.858 km2: 1300 km de Memel à 
fronteira suíça, 760 de Trèves a Breslau, e 900 da fronteira dinamarquesa à 
fronteira austríaca ao sul de Munique.

No II Reich a burguesia alemã está bem individualizada. São funcionários, 
professores universitários, juristas, médicos, engenheiros, industriais, 
comerciantes, sem esquecer os membros do clero, pelo menos os da Igreja 

A ETOLOGIA NOS ALVORES DO SÉCULO XX



127

Sobre a História do Estudo do Comportamento Animal

Luterana, constituindo um meio onde as desigualdades de riqueza não 
ofuscam a identidade profunda do estilo de vida e, mais ainda, da concepção 
geral que se tem da sociedade e do Estado. Naturalmente inclinada a respeitar 
os poderes estabelecidos, a burguesia alemã constitui um dos mais sólidos 
apoios do II Reich.

Ao longo deste período, o sucesso da economia alemã leva ao 
desenvolvimento de uma mentalidade que poderemos classificar de 
imperialista, marcada por duas vertentes, uma económica e outra cultural. 
Trata-se de facto, não só de um imenso império económico, mas também 
cultural.

Durante o II Reich, a Alemanha, está orgulhosa da sua cultura, onde vê 
um dos elementos da sua proeminência. Para além dos inúmeros nomes da 
Ciência e da arte, é preciso mencionar a organização perfeccionista do trabalho 
científico nas universidades e laboratórios e a riqueza da vida musical.

E é neste contexto de patriotismo, de riqueza e de estabilidade aparente 
que nasce Oscar Heinroth o qual, em 1910 (ou 1911), identifica o fenómeno 
de imprinting em aves precociais, denominando-o prägung, que significa 
impressão ou estampagem com carimbo ou impressora de prensa tipo 
Gutenberg.

Observando os anatídeos, Heinroth reconheceu nestas aves movimentos 
expressivos que se revelaram idênticos em todos os membros de uma mesma 
espécie. Considerou estes esquemas motores como caracteres hereditários 
específicos, podendo ser utilizados como critérios taxonómicos da mesma 
forma que os caracteres morfológicos. As observações de Heinroth e da sua 
mulher foram publicadas entre 1925 e 1933, em quatro volumes, sob o título Die 
Vögel Mitteleuropas (As Aves da Europa Central), obra fundamental que viria a 
dar um impulso sem precedentes à observação sistemática do comportamento 
de numerosas formas animais.

É tal a sua importância, que numa carta a Heinroth, Konrad Lorenz 
expressa o seu entusiasmo: “Tem noção de que é o verdadeiro fundador de 
uma Ciência, da Psicologia Animal como ramo da Biologia? (...) o seu livro 
suscitou em mim numerosos projectos para o futuro.”.

Assim, a Etologia nasce das observações levadas a cabo por zoólogos que 
abordam o estudo das “estruturas comportamentais” numa perspectiva da 
sistemática.

Em 1973, o alemão Karl von Frisch (1886-1982), o austríaco Konrad 
Lorenz (1903-1989) e o holandês Nikolaas Tinbergen (1907-1988) partilhavam 
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o prémio Nobel da Medicina e Fisiologia pelas suas descobertas relativas à 
origem e organização dos padrões de comportamento social e individual. Com 
as suas descobertas tornam-se os fundadores oficiais de uma nova disciplina 
da Biologia – a Etologia. A Etologia (do grego ethos = hábito) é o estudo 
comparado do comportamento animal na natureza. 

Luís Vicente

A Etologia é herdeira da História Natural dos séculos XVIII e XIX e terá 
surgido da necessidade sentida pelos naturalistas, numa fase essencialmente 
descritiva do mundo vivo, de ampliar o âmbito dos caracteres taxonómicos 
utilizados na classificação animal. Procura fenótipos não-morfológicos, mas 
operacionais nas actividades classificativas. É a história desta busca que é 
a história dos alvores da Etologia e é a esta procura que o termo “etologia” 
inicialmente se vincula.

Surgindo assim como disciplina acessória da taxonomia animal, a Etologia, 
naturalmente, começou por se preocupar mais com os comportamentos 
estereotipados que se consideravam geneticamente determinados e com a sua 
evolução, do que com os comportamentos aprendidos e com a sua causalidade, 
em que as determinações ambientais poderiam ser mais valorizadas. É, de facto, 
aquilo que tem vinculação genética que terá valor evolutivo e que começou por 
ser considerado pelos pioneiros da Etologia.

As suas fontes históricas mais próximas encontra-as a Etologia dita 
“clássica” (ou objectivista) nos trabalhos dos prémios Nobel da Medicina e 
Fisiologia de 1973.

Konrad Lorenz dedicou-se sobretudo a estudos sobre comportamento 
de anatídeos e sobre o papel das experiências precoces na modulação do 
comportamento adulto (imprinting). O termo imprinting refere-se a um 
processo de impregnação que possibilita aos indivíduos aprenderem certas 
características dos seus conspecíficos. A função biológica evidente é permitir, 
durante um período precoce de sensibilidade, o estabelecimento de vínculos 
entre os jovens e os seus progenitores. Este fenómeno pode também interferir, 
de uma forma mais geral, nos processos de reconhecimento entre indivíduos 
aparentados, de reconhecimento específico e de escolha de parceiro sexual. O 
conceito de imprinting fomentou numerosos estudos comparativos, incluindo 
na espécie humana, e está na origem do conceito de vinculação desenvolvido 
nos anos 60 e 70 do século passado a partir dos trabalhos de John Bowlby.

A ETOLOGIA – “ESCOLA OBJECTIVISTA”
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Sobre a História do Estudo do Comportamento Animal

Nikolaas Tinbergen contribuiu de forma igualmente importante para 
a actual biologia do comportamento. Estudou os mecanismos de percepção 
dos estímulos ambientais e demonstrou que alguns destes possuem um papel 
desencadeador de comportamentos. Apresentou também a primeira síntese 
moderna sobre a abordagem etológica do comportamento. Formulou os 
diferentes objectivos a atingir pela Etologia: descrever os comportamentos, 
estudar os mecanismos internos que lhes são subjacentes (percepção e integração 
de informação, bases motivacionais, etc.), estudar o desenvolvimento dos 
comportamentos ao longo da vida, determinar as funções adaptativas sociais e 
ecológicas do comportamento e compreender a evolução dos comportamentos 
e o seu papel nos processos evolutivos.

Contrariamente a outras abordagens objectivas do comportamento (por 
exemplo a abordagem behaviorista), a abordagem etológica reclama como 
objectivo o conhecimento dos mecanismos comportamentais.

Em 1963 Tinbergen publicaria On aims and methods of ethology. Neste 
artigo o autor enfatiza a necessidade de compreensão do comportamento 
através de abordagens diversas. Uma abordagem filogenética (evolução), 
uma adaptativa (função), uma outra ontogenética (ontogenia) e uma última 
mecânica (causalidade).

Portanto, o núcleo conceptual do “programa” etológico (sensu Lakatos, 
1974), consiste em assumir que todo o comportamento tem uma história 
evolutiva, uma função biológica, um mecanismo neuronal subjacente e uma 
história ontogenética, e que estas interagem de muitas formas.

Karl von Frisch desenvolveu os seus estudos sobre abelhas numa linha 
paralela às de Lorenz e Tinbergen. Descobriu comportamentos e mecanismos 
fisiológicos novos, como por exemplo a dança das abelhas que lhes permite 
comunicar informações sobre o seu ambiente, a capacidade de aprendizagem 
e a percepção da luz polarizada que favorece a orientação em relação ao Sol 
mesmo com céu encoberto.

Certos modelos de organização do sistema nervoso central propostos nos 
anos 50 do século passado perderam a sua actualidade mas, pelo contrário, 
outros conceitos foram confirmados pelos resultados recentes da neurobiologia 
integrativa e da neuropsicologia. Por exemplo, em muitas espécies animais 
(incluindo o Homem), existem vias neuronais especializadas que intervêm no 
reconhecimento da face. No homem estas vias neuronais distribuem-se em 
três regiões cefálicas principais tratando diferentes aspectos perceptivos.
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Assinale-se que a palavra “etologia” tinha já sido usada por John Stuart 
Mill (1806-1873) em 1843 para se referir estritamente ao estudo do carácter 
humano e da sua formação, bem como por Isidore Geoffroy Saint-Hillaire 
(1805-1861) que introduz o termo para descrever o estudo dos animais no 
seu habitat natural e ainda por William Morton Wheeler (1865-1937) que 
em 1902 utiliza o termo já no seu sentido actual. Esta só se tornará de facto 
conceptualmente mais abrangente e adquirirá foros de ciência preditiva com 
Frisch, Lorenz e Tinbergen.

Como foi referido, Heinroth, um ornitólogo alemão a trabalhar no zoo de 
Berlim durante o II Reich defendeu que as atitudes e movimentos que podemos 
observar nos animais são diferentes de espécie para espécie e constituem 
caracteres que permitem uma identificação específica tão discriminante 
como os caracteres morfológicos, tais como a forma, a coloração e os índices 
biométricos obtidos pela medida relativa de certos segmentos do corpo.

Dito de outra forma, a organização sensório-motora dos actos é parte 
integrante do fenótipo e constitui assim uma expressão macroscópica das 
potencialidades genéticas da espécie. Comportamento é fenótipo! Num 
ambiente social conservador como foi o do II Reich, o que foi valorizado foi o 
que podia ser interpretado como hereditário.

Do outro lado do Atlântico, já em 1898, Charles Otis Whitman (1842-
1910) constatara que os columbídeos executavam movimentos característicos 
que diferiam de espécie para espécie e que pareciam exclusivamente 
determinados por factores de ordem interna (a que chamou “movimentos 
endógenos”). Com estas observações concluiu que estas formas específicas 
de conduta apresentavam uma constância comparável à dos caracteres 
morfológicos classicamente utilizados pelos sistematas. Esta descoberta 
atribuía um lugar importante aos estereótipos comportamentais na filogenia 
e permitia utilizá-los como verdadeiros critérios taxonómicos. Para Whitman 
“o instinto e a estrutura devem ser estudados do ponto de vista filético (…) 
os instintos, como as estruturas, têm uma filogenia (…) o principal suporte 
de estudo da filogenia do instinto deve ser o comparativo”. Os trabalhos de 
Whitman apenas foram publicados em 1918 pelo seu estudante e continuador 
Wallace Craig (1876-1954).

Assim, Whitman e Heinroth chegaram, independentemente um do 
outro, a conclusões idênticas: a invariabilidade específica de certos padrões 
comportamentais permite o estabelecimento de homologias e tem interesse 
taxonómico. Os etólogos aperceberam-se assim do carácter rígido e 
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estereotipado das coordenações motoras.
Neste contexto, os comportamentos característicos de cada espécie, 

para os quais se aceita, como para as característica físicas específicas, um 
fundo hereditário, devem ser compreendidos numa perspectiva evolutiva e 
comparada, em termos de filiações, de divergências evolutivas e de adaptações.

Uma das características fundamentais da Etologia, desde o seu início 
histórico, é que o animal, ou conjunto de animais em estudo, devem ser 
considerados na totalidade das suas acções e interacções e observados no seu 
“mundo próprio”. É aí que os comportamentos adquirem valor funcional e 
encontram sentido adaptativo.

Um acontecimento histórico que importa referir é a publicação em 1914, 
nos Proceedings of the Zoological Society of London daquele que é considerado 
o primeiro artigo científico na área da Etologia: “The courtship habits of the 
Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) with an adition to the theory of sexual 
selection” (Proc. Zool. Soc. Lond., 2: 491-562), da autoria de Julian Sorell 
Huxley (1887-1975). Neste artigo Huxley refere o comportamento nupcial do 
mergulhão-de-crista constatando, como Whitman e Heinroth, a importância 
do comportamento no domínio da taxonomia. Neto do fervoroso darwinista 
Thomas Huxley e irmão de Aldous Huxley (o autor de Admirável Mundo 
Novo), Julian foi o primeiro a notar que as paradas nupciais derivam de 
acções quotidianas do animal. Assim, nos mergulhões-de-crista, a oferenda 
de algumas ervas aquáticas acompanhada por movimentos que evocam a 
alimentação dos juvenis tornou-se, sob uma forma mais estereotipada, num 
elemento indispensável para a união do casal. A este processo de evolução que 
faz de um comportamento banal um sinal específico facilmente identificável, 
Huxley chamou “ritualização”.

Torna-se então possível definir comportamento animal no universo 
conceptual da Etologia. Para Konrad Lorenz o “comportamento animal 
consiste numa série de movimentos estereotipados, regularmente repetidos (ou 
combinações de movimentos), tão característicos da espécie, como qualquer 
outro carácter taxonómico”. A estes comportamentos, com estas características, 
Lorenz chama “padrões fixos de acção”, afirmando que são provocados por um 
(ou poucos) aspectos chave do ambiente, ou “estímulos-sinal”, e reforçando 
a sua fixidez equivalente à de qualquer carácter morfológico utilizado em 
taxonomia.

A partir de Lorenz, aquela a que hoje chamamos a “abordagem clássica” 
(ou objectivista), concentra-se nas bases evolutivas do comportamento 
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animal. Havendo a ideia de que a selecção natural só poderia actuar no que 
era geneticamente determinado, parecia natural que o interesse dos etólogos 
preocupados com a evolução do comportamento se concentrasse nos padrões 
comportamentais supostamente hereditários.

Questões relacionadas com o desenvolvimento do comportamento 
foram também consideradas de grande importância. De facto a Etologia 
clássica demonstrou o papel da aprendizagem precoce na adaptação (escolha 
de parceiro sexual, escolha de habitat, desenvolvimento do canto em certas 
aves, etc.) ao longo da ontogenia comportamental.

No contexto da ontogenia do comportamento interessa ainda referir o 
contributo de John Paul Scott (1909-2000), discípulo dilecto de Sewall Wright. 
Há um velho dito dos etólogos que afirma: “se o cão é o melhor amigo do 
Homem, Scott foi certamente o melhor amigo do cão”. Para os etólogos, John 
Paul Scott foi o prémio Nobel que faltou. O seu contributo em nada fica atrás 
dos de Lorenz, Tinbergen ou Frisch.

Referindo-se à sua manifesta falta de notoriedade, em 1994 Scott 
escreveu: ”So much of what I’ve done has become common knowledge. No one 
realizes someone had to document when puppies first open their eyes. It’s actually 
gratifying that so many are familiar with my results – even if they don’t know 
how they came about.”

Os seus principais interesses científicos foram a genética do 
comportamento, a ontogenia e o comportamento social. Foram importantes 
os seus estudos sobre o comportamento social do ratinho-doméstico (Mus 
domesticus).

Com John Fuller desenvolveu um programa de investigação em cães 
realizando uma longa série de trabalhos sobre genética e ontogenia do 
comportamento. Introduziu o conceito de período crítico e foi o pai da teoria 
geral sobre o papel da experiência precoce na organização do comportamento. 
Criou a expressão “período crítico de socialização” e introduziu nas ciências do 
comportamento o termo “sociobiologia”.

Foi monumental o que nos deixou sobre a genética e o comportamento do 
cão. Escolheu criteriosamente cinco raças para os seus estudos: basenji, beagle, 
cocker spaniel, pastor Shetland e fox-terrier. Descobriu o período crítico para 
a vinculação no cão, da mesma forma que Lorenz descobriu o imprinting no 
ganso.

Foi Scott que identificou os seis períodos do desenvolvimento 
comportamental do cão e outros mamíferos: neonatal, de transição, de 
socialização, juvenil, púbere e parental. O cão (Canis lupus familiaris), se não 
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foi o primeiro, terá sido um dos primeiros animais a ser domesticados pelo 
Homem. Uma das questões fundamentais que se colocavam aos etólogos 
era “porquê?”. Porquê, no sentido de “porque será possível a domesticação?” 
ou “porque será que uns animais são facilmente domesticáveis e outros 
não?”. Para responder a esta questão Scott descobre um novo fenómeno 
comportamental: o “duplo imprinting” – um imprinting primário à própria 
espécie e, sequencialmente, um imprinting secundário a outra espécie, no caso 
da domesticação, ao Homem.

Numa época em que o conhecimento dos genomas, em particular do 
humano, revela de forma inesperada o pequeno número de genes implicados 
(cerca de 38000 para o Homem), é primordial saber de que forma estes 
genes interagem com os factores ambientais para produzir a diversidade 
fenotípica observada. Neste contexto postgenómico, a Etologia tem um papel 
fundamental a desempenhar para explicitar as interacções genes-ambiente 
no domínio do comportamento. Esta linha deverá desenvolver-se sem 
negligenciar o contributo importante da aprendizagem social no decurso do 
desenvolvimento individual.

A Etologia estuda, portanto, comparativamente os comportamentos dos 
animais, num quadro de referência neodarwinista.

Mas a Etologia que, como vimos, é uma das abordagens possíveis no 
estudo do comportamento animal, nasce de observações de campo conduzidas 
por zoólogos que abordam o estudo do comportamento numa perspectiva 
taxonómica e, consequentemente, num contexto evolutivo. É uma tentativa de 
compreender o comportamento dos animais no seu ambiente natural. Outras 
abordagens existem.

As ciências do comportamento nasciam então dos dois lados do Atlântico, 
a partir de três pólos fundamentais: como já foi referido, na Alemanha do II 
Reich com Heinroth, nos jovens Estados Unidos da América, por um lado 
com Whitman que se revia na escola etológica germânica, mas também com 
Watson que criava o Behaviorismo, e na velha e tumultuosa Rússia czarista 
onde Pavlov iniciava a Reflexologia.

Na América o contexto sociopolítico era diferente do da velha Europa. 
Nos alvores do século XIX diferenças essenciais separavam já o Velho do Novo 
Mundo. A Europa era predominantemente conservadora, enquanto a América 
atravessava um importante período de emancipação e afirmação.

A PSICOLOGIA COMPARADA
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A América, jovem, cheia de vida, resplandecia de dinamismo, encontrava-
-se na vanguarda do progresso humano. Andrew Jackson (presidente dos 
Estados Unidos entre 1829 e 1837) defendia que uma ordem social que 
protegesse os ricos em detrimento dos pobres era imoral, nociva e repugnante. 
A igualdade política sobre a qual se devia construir a sociedade americana 
pressupunha igualdade económica. A doutrina de Jackson veio acentuar ainda 
mais a tensão entre o capital e o trabalho.

Para Jackson o caminho era que os Estados Unidos formassem um único 
país do Atlântico ao Pacífico, um país cujas riquezas seriam repartidas por 
todos, no espírito de uma profunda democracia. Totalmente entregues aos seus 
próprios interesses e aos seus problemas, os americanos voltavam as costas ao 
Velho Mundo. Proclamavam oficialmente a independência total da República 
Norte-Americana. É no rescaldo desta política revolucionária, neste grande 
país em cisão com a velha e conservadora Europa que se veio a desenvolver a 
Psicologia Experimental, à qual também se usa chamar Psicologia Comparada1, 
ou ainda Behaviorismo. 

Mas vejamos os antecedentes. Já na antiguidade Aristóteles (384-322 
AC) tinha reconhecido quatro processos de associação de ideias: semelhança, 
diferença, continuidade temporal e contiguidade espacial. John Locke 
(1632-1704) e David Hume (1711-1776), filósofos empiristas do iluminismo 
britânico, debruçando-se sobre o problema da aprendizagem, postularam 
que a mente aprende combinando simples e irredutíveis elementos por 
associação. As suas teses ficaram conhecidas por “associacionismo”. Mais 
tarde nos Estados Unidos, William James (1842-1910) estabeleceria na 
universidade de Harvard o primeiro laboratório de Psicologia Experimental 
(1875). Fortemente influenciado pelo pensamento de Darwin, James seria 
o fundador da Psicologia Funcional: “a mente é uma parte utilitária e 
funcional do organismo”. O pensamento evolucionista de Darwin estabelece 
claramente uma ligação entre a estrutura e a função. O “funcionalismo” 
de James enfatiza a natureza interactiva da mente e do corpo. Para ele os 
processos mentais são funcionais na medida em que auxiliam os indivíduos 
nas suas tentativas de se adaptarem ao seu ambiente: “Man, whatever else 
he may be, is primarily a practical being, whose mind is given him to aid in 
adapting him to this world’s life.”.

1 A expressão Psicologia Comparada foi utilizada pela primeira vez por Pierre Flourens em 1864, 
significando o estudo dos animais em laboratório (Marie Jean Pierre Flourens, 1794–1867, foi 
um importante fisiologista francês que demonstrou a existência de um centro respiratório na 
medula espinal dos vertebrados, e a função do cerebelo na coordenação muscular).
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Importa também referir Jacques Loeb (1859-1924), alemão de nascimento, 
formado na Universidade de Estrasburgo e a ensinar, a partir de 1886, na 
universidade de Wurzbourg. Em Wurzbourg, Loeb torna-se amigo do botânico 
Julius von Sachs (1832-1897) ao qual Darwin tinha confiado o seu filho Francis. 
Sachs referiu a Loeb um assunto que muito lhe interessava, o dos movimentos 
das plantas denominados “tropismos”. O “fototropismo”, por exemplo, sob 
a acção da luz, ou o “geotropismo”, em relação com a gravidade. Em 1891 
Loeb foi para os Estados Unidos (Universidade de Chicago e Universidade 
da Califórnia). Associacionista no sentido de Locke e Hume, envolveu-
se na psicologia quando comparou a actividade dos animais aos tropismos 
observados nas plantas que lhe tinham sido mostrados por Sachs. Procurando 
uma explicação simples para os fenómenos comportamentais, isenta de 
termos então considerados dúbios como “consciência”, Loeb considerou 
os animais estruturados de forma a reagir, positiva ou negativamente, a 
estímulos energéticos, mecânicos e químicos. Desenvolveu assim uma teoria 
do comportamento animal baseada no conceito de tropismo, um movimento 
involuntário forçado, determinado pela influência de um determinado 
estímulo. Para ele a resposta de um animal seria função directa e autónoma 
de um estímulo. Por outras palavras, o comportamento seria forçado por 
um estímulo e não requereria qualquer explicação em termos de consciência 
animal. Portanto, para Loeb, todo o comportamento poderia ser explicado em 
termos de reacções físico-químicas a estímulos.

A palavra tropismo conserva-se hoje em dia para designar os movimentos 
de orientação dos animais que vivem fixos, e o termo “taxia” veio qualificar nos 
animais que se deslocam livremente, os movimentos de orientação em relação 
a um estímulo fixo. Por exemplo, “fototaxia”, “quimiotaxia” e “geotaxia”.

Outro nome determinante neste contexto é o de John Dewey (1859-
1952). Formou-se na Universidade de Vermont e leccionou nas universidades 
de Michigan, Chicago e Columbia. Fortemente influenciado pelos textos 
darwinistas de Thomas Henry Huxley (1825-1895), o histórico bulldog 
de Darwin, Dewey cedo aderiu ao darwinismo. A teoria da evolução por 
selecção natural exercia uma longa e persistente influência no pensamento de 
Dewey, sugerindo-lhe a inconsistência dos modelos estáticos da natureza e a 
importância da interacção entre organismo e ambiente.

Em finais do século XIX nos Estados Unidos, Edward Lee Thorndike 
(1874-1949) dedicar-se-ia inicialmente ao estudo das capacidades de 
aprendizagem dos pintos, e posteriormente ao comportamento de gatos. Com 
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o apoio de William James, Thorndike desenvolveu os seus estudos. Com base 
nos seus trabalhos sobre gatos generalizou a todo o reino animal uma “lei do 
efeito”, considerando que qualquer comportamento, por mais complexo que 
se apresentasse, apareceria sempre por acaso, e instalar-se-ia em função das 
suas consequências. Por exemplo, um animal que vire acidentalmente uma 
pedra e encontre um insecto comestível, repetirá essa acção. Essa acção será 
“reforçada“ se, sob outras pedras, voltar a encontrar insectos comestíveis.

Mas o grande nome da Psicologia Experimental americana é o do 
fundador do Behaviorismo. John Broadus Watson (1878-1958) foi delinquente 
juvenil, depois diplomado em Psicologia e a seguir professor na Universidade 
de Chicago onde tinha sido aluno atento de Loeb e Dewey. Watson defendia que 
a Psicologia nada teria a ver com a “mente”, ou com a “consciência” humana. A 
Psicologia apenas teria a ver com o comportamento e, neste sentido, o Homem 
poderia ser estudado objectivamente como os outros animais. Watson, 
fortemente influenciado por Pavlov, defenderia que os humanos apenas 
reagiam a estímulos da mesma forma que os outros animais.

Em 1920, Watson abandonou compulsivamente o meio académico. 
Teve a infelicidade de responder aos estímulos emitidos por uma das suas 
estudantes, tendo o seu comportamento sido positivamente reforçado por 
algumas recompensas subsequentes. A sua mulher tentou recondicioná-
lo a outros sentimentos através de reforços negativos sob a forma de cartas 
anónimas, o que não resultou. Acabou por tornar-se publicista, condicionando 
muitos americanos ao consumo de certos produtos.

Para J. B. Watson, o papel da hereditariedade no comportamento 
humano seria negligenciável. Defendia que o comportamento era socialmente 
condicionado, negando a existência de instintos no Homem e recusando um 
carácter hereditário aos aspectos mentais. A psicologia do comportamento 
que Watson exporia pela primeira vez em 1913, não se pode compreender 
sem estudar os seus antecedentes, como os já referidos William James, Jacques 
Loeb e John Dewey.

Em 1890, William James (1842-1910) aplicara já à Psicologia, nos seus 
Principles of Psychology, a teoria evolutiva de Wallace e Darwin. Em 1896, John 
Dewey exporia a ideia de que no par E-R (estímulo-resposta) E e R apenas 
adquirem significado pela acção recíproca de um sobre o outro, e inseparáveis 
do contexto no qual aparecem como E e R. O arco reflexo seria “um acto global, 
uma coordenação sensório-motora”, sendo E e R funções. Dewey em 1898 e 
James em 1904 defendiam que a consciência não existe ou, mais precisamente, 
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que não poderia ser objecto da Psicologia. O Behaviorismo de Watson é assim 
herdeiro do pragmatismo experimental e da Psicologia Funcional de James e 
de Dewey, psicologia do comportamento e não da consciência.

Assim, o Behaviorismo de Watson seria uma síntese entre o 
associacionismo de Locke e Hume, o funcionalismo de James e o darwinismo, 
fortemente influenciado por Loeb e Dewey.

Por último deverá ser referido o contributo mais recente de Burrhus 
Frederic Skinner (1904-1990) que leccionou Psicologia nas universidades de 
Minnesota, Indiana e Harvard.

Skinner nasceu a 20 de Março de 1904 na pequena cidade de Susquehanna 
na Pennsylvania. Através do estudo de pombos desenvolveu os conceitos 
de “condicionamento operante” e de “moldagem” (do anglo-saxónico, 
shaping). Ao contrário do condicionamento clássico de Pavlov, em que um 
comportamento existente (e.g. salivação perante comida) é associado a um 
novo estímulo (e.g. toque de um sino), o “condicionamento operante” é uma 
forma de aprendizagem que se baseia em premiar um acto, que pode ou não 
ter inicialmente sido praticado por acaso.

Possivelmente o conjunto mais importante de experiências sobre este 
tipo de aprendizagem foi realizado por Skinner e pelos seus colaboradores. A 
ferramenta clássica é a chamada “caixa de Skinner”. Uma “caixa de Skinner” 
é uma gaiola contendo um mecanismo que consiste numa pequena alavanca 
ligada a um alimentador. Quando o animal acciona essa alavanca, obtém como 
recompensa uma pequena porção de alimento. Se um rato é colocado numa 
destas caixas, desenvolve inicialmente uma intensa actividade exploratória. 
Ocasionalmente, por mero acaso, pressiona a alavanca e o alimento é 
fornecido. Observa-se que ao fim de algum tempo, o animal passa a accionar 
voluntariamente a alavanca, a fim de obter a recompensa alimentar. 

Quando o comportamento tem consequências favoráveis a probabilidade 
de que seja repetido aumenta. Isto resulta do facto de o animal aprender a 
executar um comportamento para ser recompensado.

Este tipo de aprendizagem chama-se “condicionamento operante” 
para enfatizar que o animal “opera” (interfere) no ambiente para produzir 
consequências. O condicionamento deverá ser espontâneo (não estimulado) 
e o resultado favorável, ou “reforço”, deve seguir-se de imediato, permitindo 
o estabelecimento de uma relação causal. No condicionamento operante o 
comportamento é então afectado pelas suas consequências. Por definição, 
o estímulo que altera a probabilidade de um comportamento ser repetido 
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denomina-se “reforço”. “Positivo”, se aumenta a probabilidade de repetição, 
“negativo”, se aumenta a probabilidade de não-repetição.

Herdeiro da tradição behaviorista, Skinner considerou todas as formas 
complexas de comportamento compostas de elementos simples, musculares 
e glandulares, que poderiam ser observados e medidos. Para ele seria 
fundamental a objectividade nos estudos comportamentais, a qual poderia ser 
concretizada através da correcta utilização de ferramentas estatísticas.

Assim, o ambiente social da América revolucionária onde dominava uma 
filosofia concordante com a transformação da sociedade, veio a favorecer o 
primado do adquirido sobre o geneticamente determinado.

Luís Vicente

Retorne-se à velha Europa. Na capital russa eclode uma revolução a 
22 (9) de Janeiro de 1905. A grande crise económica da primeira década do 
século XIX atinge sobretudo o proletariado e o campesinato. Os estudantes, 
descontentes, também se manifestam em Moscovo, Kharkov e Kiev em 1901, 
preparando um terreno de agitação sobre o qual, a partir de 1903 (greve de 
Rostov) se alicerça a acção dos comités revolucionários cujas reivindicações 
deixaram de ser profissionais e passaram a ser políticas. A tensão social acentua-
-se e o governo vacila, tornando-se impotente para a suster. Prefiguram-se os 
acontecimentos de 1917. Revoltas camponesas, motins militares e o nascimento 
dos sovietes de marinheiros e operários em São Petersburgo e em Moscovo 
que tentam organizar um poder político, marcam os últimos meses de 1905. 
Enquanto o soviete de São Petersburgo (dominado pelos mencheviques e 
presidido por Trotsky) constitui um governo revolucionário, o de Moscovo 
decreta a insurreição popular armada e será esmagado pelo exército czarista 
em Dezembro. Uma feroz repressão faz recuar o movimento contestatário, 
mas a revolução já está inexoravelmente em marcha. A partir de 1910 o 
movimento operário reconstitui-se e leva atrás de si, em 1912, uma massa de 
mais de 700.000 trabalhadores, entre os quais uma elite politizada que segue as 
palavras de ordem dos partidos revolucionários. As greves e as manifestações 
operárias, como as revoltas camponesas, revelam o carácter político de uma 
agitação organizada favorecida pelos excessos de poder.

Concomitante com esta agitação revolucionária que abala a grande Rússia, 
desenvolve-se um imenso capital cultural. Nas universidades (Moscovo, São 
Petersburgo, Kiev, Tartu, Kharkov, Kazan, Odessa criada em 1865, Tomsk em 
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1888, Saratov em 1909), o número de estudantes ultrapassa os 34.000 ao qual 
se juntam os alunos das escolas superiores, cerca de 400.000. O recenseamento 
de 1897 mostra que 22% da população sabia ler e escrever, atingindo nas 
cidades os 50%. Pela sua elite, a Rússia participava no progresso científico 
internacional. Tem os seus sábios de reputação mundial, o químico Mendeleev 
(1834-1907), o biólogo Metchnikov (1845-1926), prémio Nobel em 1908, o 
físico Iablotchkov (1847-1894), e o fisiologista Pavlov (1849-1936), prémio 
Nobel em 1904.

É Pavlov o pai do comportamento animal russo. Também ele, como 
Watson na América, valorizaria a componente não hereditária dos processos 
comportamentais, dando particular importância ao papel do ambiente na sua 
modulação.

Ivan Petrovitch Pavlov nasceu no dia 4 (pelo calendário antigo, que 
corresponde ao dia 17 do actual) de Setembro de 1849, na velha cidade russa de 
Riazan, quase a duas centenas e meia de quilómetros a sudoeste de Moscovo.

Em 1904 recebe o prémio Nobel da Medicina, pela primeira vez atribuído 
a uma personalidade russa e também pela primeira vez a um fisiologista.

O regime czarista impôs-lhe uma vida de dificuldades financeiras e 
miséria, pois considerava-o “avançado de ideias” e por isso perigoso.

Só com a revolução de 1917 as circunstâncias viriam a mudar, contava 
Pavlov já 68 anos. No Inverno de 1919, quando a jovem república se debatia 
com gravíssimos problemas, entre os quais a fome, uma comissão presidida 
pelo escritor Maximo Gorki dirige-se, por influência de Lenine, a Pavlov com o 
fim de criar rapidamente melhores condições de vida e de trabalho ao cientista. 
E a 24 de Janeiro de 1921 é publicado o histórico decreto assinado por Lenine: 
“tendo em atenção os méritos científicos perfeitamente excepcionais do 
académico I. P. Pavlov que são de enorme importância para os trabalhadores 
de todo o mundo, o Soviete dos Comissários do Povo decretou organizar, em 
conformidade com a proposta do Soviete de Petrogrado, uma comissão especial 
com plenos poderes e composta pelo camarada Maximo Gorki, pelo director 
dos estabelecimentos de ensino superior de Petrogrado, camarada Kristi, pelo 
membro da junta administrativa do Soviete de Petrogrado, camarada Kaplun. 
Esta comissão fica encarregada de no mais curto prazo criar as condições mais 
favoráveis ao trabalho científico do académico Pavlov e seus colaboradores”. No 
referido decreto, para além da criação de condições de investigação a Pavlov 
e de vida digna para ele e sua família, decide-se “encomendar à Editorial do 
Estado uma edição de luxo, impressa na melhor tipografia da república, da 
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obra científica já realizada pelo académico Pavlov, e bem assim da recolha dos 
resultados dos seus trabalhos nos últimos 20 anos, ficando os direitos editoriais 
reservados ao académico Pavlov, tanto na Rússia como no estrangeiro”.

Pavlov, quando estudava a fisiologia digestiva dos cães, observou que, 
enquanto lhes preparava o alimento, estes salivavam. Ocorreu-lhe que os 
animais teriam aprendido a associar o cheiro da comida à própria comida. Esta 
observação levá-lo-ia a formular a célebre “hipótese do reflexo condicionado”.

Segundo o próprio Pavlov, “o equilíbrio de um dado organismo (homeostasia) 
e, por conseguinte, a sua integridade são assegurados pelos reflexos simples, 
como a tosse, por exemplo, quando um corpo estranho penetra nos órgãos 
respiratórios, assim como pelos mais complicados, designados vulgarmente 
por instintos (...) Estes reflexos tanto são desencadeados por agentes internos, 
que surgem no próprio organismo, como por agentes externos, o que garante 
a perfeição do equilíbrio. Mas o equilíbrio assegurado pelos reflexos só seria 
perfeito se o meio exterior fosse constante. Como o meio exterior, para além 
da sua extrema diversidade, está ainda em estado de movimento contínuo, os 
reflexos absolutos enquanto conexões permanentes não bastam para assegurar 
este equilíbrio e devem ser completados por reflexos condicionados – ligações 
temporárias. Por exemplo, não basta que o animal agarre o alimento que está 
à sua frente, porque permaneceria esfaimado e poderia morrer à fome, mas 
deve ainda ir procurar a sua alimentação e descobri-la por indícios diversos, 
ocasionais e temporários, que são estímulos condicionais, estimulando os 
movimentos do animal para o alimento e apreensão deste, ou seja, sinais 
que no conjunto provocam um reflexo alimentar condicionado. O mesmo se 
poderá afirmar em relação a tudo o que respeita à manutenção do bem-estar 
do organismo e da espécie, no sentido positivo e negativo. Isto é, aquilo que 
deve ser obtido do meio ambiente e o que se deve evitar”.

A influência de Darwin fez-se sentir precocemente nos textos do seu 
amigo e discípulo George John Romanes, cujo trabalho visava estabelecer 
uma continuidade de estados mentais entre o homem e o animal (Lei da 
Continuidade de Darwin). Em 1882 Romanes foi o primeiro a propor 
métodos para o desenvolvimento de um embrião de Etologia Cognitiva, na 
continuidade das ideias de Darwin. Designava o seu método por “inferência 
subjectiva”, o qual consistia em considerar que os comportamentos dos animais 
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seriam análogos aos dos humanos, e que os estados mentais associados no 
Homem a esses comportamentos estariam também presentes nos animais. 
Para Romanes a legitimidade dos resultados das investigações era assegurada 
pela convergência de impressões de vários observadores.

Outra noção central, quer no pensamento etológico mais tradicional, 
quer no domínio da Etologia Cognitiva é a noção de “mundo próprio” atrás 
referida. Foi inicialmente proposta por Jacob von Uexküll sob a designação 
alemã de “umwelt” (Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, 
1934). O conceito de “mundo próprio” de von Uexküll diz respeito ao mapa 
cognitivo que cada animal realiza através da percepção e da experiência que 
adquire do seu meio ambiente. Neste contexto, umwelt é específico e particular 
a cada animal. Nas palavras de von Uexküll, “nós sabemos hoje que não 
existem apenas um espaço e um tempo, mas que existem tantos espaços e 
tantos tempos quantos os sujeitos que os percebem, uma vez que cada sujeito 
está contido no seu próprio ambiente, o qual possui o seu próprio espaço e o 
seu próprio tempo”.

A ideia, à partida, poderá parecer complicada, mas não o é. Aquilo que 
von Uexküll pretendia explicar, é que cada animal tem uma representação 
da realidade que difere consoante as suas características fisiológicas e as 
componentes do meio com as quais interage. A representação mental que um 
ser humano tem de, por exemplo, um refeitório será certamente diferente para 
um gato ou para uma mosca. De certa forma, pode dizer-se que corresponde 
àquilo que nas técnicas audiovisuais se denomina “bolha cenográfica”.

Ainda outro conceito importante que se deve a von Uexküll é o de 
estímulo-sinal. Para von Uexküll “o umwelt contém certos estímulos-sinais 
(…) que desencadeiam determinados comportamentos”.

A partir dos trabalhos fundadores, a Etologia progrediu sob a influência 
das disciplinas afins, em particular da Psicologia Experimental. A partir dos 
anos 70 do século passado distinguiram-se particularmente os estudos dos 
mecanismos nervosos do comportamento, os da função do comportamento 
no seio das populações animais (Ecologia Comportamental) e a valorização 
das representações mentais e das emoções (Etologia Cognitiva).

Os fundamentos da Etologia Cognitiva actual encontravam-se assim na 
Etologia clássica.

Poderá dizer-se com propriedade que foi no decurso dos últimos 30 anos 
do século passado que ocorreram duas “revoluções científicas” na área do 
comportamento animal: uma abordagem cognitiva com origens na Psicologia, 
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e uma abordagem etológica com origens na Biologia. Progressivamente 
assistiu-se a uma síntese destas duas abordagens, a qual foi baptizada por 
Donald Griffin com a designação de Etologia Cognitiva.

A forma mais simples de caracterizar a Etologia Cognitiva é considerá-la 
como uma associação entre a Ciência Cognitiva e a Etologia.

A expressão “Ciência Cognitiva” refere-se a um conjunto de abordagens 
psicológicas que se propõem explicar o comportamento com base no 
processamento de informação, bem como em noções ditas mentalísticas 
(neologismo, do inglês mentalistic), tais como “conceito” e “conhecimento”. 
Ciência Cognitiva é portanto um termo abrangente para abordagens 
convergentes do estudo da mente em Linguística, Inteligência Artificial, 
Psicologia Cognitiva e Neurociências. 

A Etologia clássica enfatiza a importância da observação dos animais 
sob condições preferencialmente naturais, com o objectivo de compreender 
a evolução, a função, a causalidade e o desenvolvimento dos reportórios 
comportamentais típicos das espécies (species typical behaviors). A Etologia 
clássica não se intrometeu, considerando fora do seu campo, na possibilidade 
de compreensão do funcionamento da mente dos animais através de 
metodologias científicas.

Em ruptura parcial com a Etologia clássica, a Etologia Cognitiva acaba 
por nascer formalmente em 1976 com a publicação por Donald Griffin do 
livro The Question of Animal Awareness – Evolutionary Continuity of Mental 
Experience. Esta obra enfatizava o estudo da consciência animal e as questões 
ontológicas e epistemológicas com ele relacionadas. Como fazer para saber se 
os animais possuem consciência? A Etologia Cognitiva estuda os processos 
cognitivos dos animais tendo em conta que esses processos não podem ser 
observados directamente, mas podem ser deduzidos do comportamento.

Refira-se que Griffin foi um notável cientista da Rockefeller University 
em Nova York que desenvolveu os seus trabalhos a partir da análise física e 
fisiológica da ecolocação em quirópteros. Em meados da década de setenta 
do século passado começou a romper com as restrições impostas pelo 
Behaviorismo, por estas inibirem qualquer discussão sobre os “estados 
mentais” dos animais.

Griffin fundamenta a Etologia Cognitiva em duas perspectivas 
complementares (estes fundamentos são normalmente conhecidos por 
“Programa de Griffin”). A primeira é teórica e refere-se ao tipo de questões 
que devem ser colocadas sobre as mentes animais. Considera que não devem 

Luís Vicente



143

ser ignoradas questões acerca de intencionalidade (no sentido técnico 
introduzida pelo psicólogo alemão do séc. XIX, Franz Brentano), pensamento 
e experiência consciente dos animais. A segunda é metodológica e diz respeito 
aos meios pelos quais devem ser procuradas respostas em relação às mentes 
animais. A melhor forma será a observação do comportamento dos animais 
em condições naturais, centrando-se na solução de problemas para os quais 
a sua “inteligência” se teria adaptado por evolução (a inteligência pode 
ser definida como a capacidade de resolver situações problemáticas novas 
mediante reestruturação dos dados perceptivos).

Expectavelmente, o Programa de Griffin foi duramente criticado. A 
componente teórica, considerando que as noções mentalísticas de pensamento 
e consciência são demasiado imprecisas para uma abordagem científica. 
A componente metodológica, considerando que as observações de campo 
propostas careceriam do controlo requerido pelo teste científico de hipóteses.

Obviamente que existe a possibilidade de aceitar, rejeitar ou alargar cada 
componente do Programa de Griffin. Assim, uns aderem à sua orientação 
metodológica, mas recusam a sua adesão teórica a termos do folclore 
psicológico, enquanto outros aceitam que a intencionalidade nos animais é 
um objecto legítimo de estudo, mas só sob estrito controlo laboratorial. A 
controvérsia é muito maior no que respeita a consciência animal como objecto 
legítimo de investigação.

Segundo Griffin os animais são dotados de uma experiência mental que 
lhes permite pensar na fluidez temporal de eventos e de intencionalidade que 
lhes permite projectar eventos futuros colocando-os numa dimensão espácio-
temporal.

Griffin considera ainda muito mais razoável admitir que cada ser vivo é 
dotado de uma “consciência de si”, do que afirmar que este não é mais que uma 
marionete de ordens pré-codificadas nos seus genes. Em termos ergonómicos, 
dispor de um “eu” autónomo, capaz de se adaptar ao inesperado, é claramente 
mais rentável do que depender de uma bateria de registos cromossómicos 
capazes de fazer face a todas as situações possíveis. Defende Griffin que até 
uma formiga dispõe de livre-arbítrio, pois esta faculdade é simplesmente 
indispensável à sua sobrevivência.

No seguimento dos trabalhos de Griffin, o estudo dos processos 
cognitivos nos animais emergiu como uma importante área de estudo, como é 
demonstrado pela imensidão de livros de texto que tem vindo a ser publicada.

Desde então muitos fenómenos comportamentais têm sido abordados 
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numa perspectiva cognitiva. Fenómenos tradicionalmente estudados por 
etólogos como o canto das aves ou a orientação espacial em abelhas, aves e 
mamíferos, ou então fenómenos normalmente estudados por psicólogos, 
como a gestão do tempo ou os sistemas de comunicação simbólica.

Mantêm-se contudo algumas fragilidades, e uma das mais notáveis é a 
clara ausência de consenso numa definição de cognição animal. Muitos dos 
textos relativos a esta temática evitam definições explícitas, caindo na tentação 
de definir cognição através de exemplos relativos a certos fenómenos.

No entanto, e tendo em conta as formulações epistemológicas de Lakatos, 
a cognição animal não pode ser o estudo de “certos fenómenos” mas terá que 
ser a abordagem de um conjunto de problemas.

Neste contexto, como poderá ser caracterizada a Etologia Cognitiva? 
Pode dizer-se que o paradigma central é o de que os animais possuem um 
qualquer tipo de representação interna do mundo que lhes é exterior. Bons 
exemplos poderão ser os mapas cognitivos nas aves.

Estas representações relacionam-se de duas formas com o mundo 
exterior: um processo de codificação da informação externa adquirida e 
um processo de resposta comportamental. Uma boa parte das hipóteses 
testadas prendem-se com esta relação de ‘input-output’ entre as assumidas 
representações internas e o mundo exterior. Em 1994 num interessante texto 
intitulado Spatial Cognition and Navigation in Insects, Dyer escrevia que as 
abordagens cognitivas (em oposição às não-cognitivas) postulam processos 
de organização da informação sensorial em modelos internos coerentes de 
acontecimentos externos, permitindo ao animal responder em conformidade 
a estímulos, mesmo que estes surjam em novos contextos.

Luís Vicente

O Cânon de Morgan e o Programa de Griffin

Desde sempre os homens observaram o comportamento animal e 
explicaram-no com base na sua própria experiência: “Os insectos fogem dos 
homens porque têm medo e tentam evitá-los!” “Quando o picanço come uma 
minhoca magoa-a e fá-la sofrer!” “As aves amam as suas crias, alimentam-nas 
e protegem-nas!”.

Estas afirmações poderiam ser cientificamente inaceitáveis se não 
houvesse evidência científica de que ter medo, sentir dor ou amar, ou mesmo 
querer fazer qualquer coisa tenha algum significado quando aplicado a 
insectos, minhocas ou aves.
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À partida, tais interpretações seriam projecções nos animais de sensações 
que os seres humanos experimentam em circunstâncias semelhantes. Mas as 
sensações são produtos dos sistemas nervosos. Os insectos e as minhocas 
têm sistemas nervosos tão diferentes que as extrapolações poderão ser 
cientificamente ilegítimas. Os mesmos argumentos podem ser aplicados 
(embora com muito menos força) às comparações entre aves e homens.

Existe um princípio da lógica chamado regra de Ockam (deve-se ao 
franciscano William of Ockam que, excomungado, acabou os seus dias na 
fogueira da Santa Inquisição, c.1285-c.1349) que defende que, de entre as 
diversas explicações para um fenómeno, a mais simples deve ser a utilizada ou, 
por outras palavras, as explicações não necessitam de ser mais complicadas 
que o necessário (entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem).

A transposição da regra de Ockam para o estudo do comportamento 
animal foi formalizada em 1893 por Conwy Lloyd Morgan (1852-1936) na sua 
Introduction to Comparative Psycology, e é designada por “Cânon de Morgan” 
ou “Princípio da Parcimónia”: “em nenhum caso devemos interpretar uma 
acção como resultado de uma elevada faculdade psicológica, se esta puder 
ser interpretada como resultado de uma actividade psicológica de nível 
hierárquico inferior” (“In no case may we interpret an action as the outcome of 
the exercise of a higher psychical faculty, if it can be interpreted as the outcome 
of one which stands lower in the psychological scale”).

Obedecendo ao Cânon de Morgan, o que poderemos então dizer a 
respeito, por exemplo, dos insectos que “decidem fugir por terem medo”?

A aplicação deste cânon aos nossos exemplos deverá ajudar a eliminar as 
interpretações antropomórficas. Tendo por base o Princípio da Parcimónia, 
poderíamos ser levados a considerar uma explicação do seguinte teor: “o 
insecto recebe um estímulo visual do homem que se aproxima, a informação é 
integrada e processada e, como consequência, os impulsos nervosos atravessam 
os circuitos reflexos estimulando os músculos efectores do voo... e o insecto 
voa”. Esta explicação é compatível com a observação e parece muito mais 
simples do que uma que assuma que o insecto “conscientemente experimenta 
uma sensação de medo e decide fugir”. Numa leitura simplista do Cânon de 
Morgan, “medo” e “decisão” não poderiam ser aplicados ao comportamento 
dos insectos. Não parecem existir quaisquer bases para o assumir. Nem “amor”, 
nem “desejo”, nem “sofrimento”.

De facto, uma análise superficial pode sugerir uma potencial contradição 
entre o Cânon de Morgan e o Programa de Griffin. Do corpo central deste faz 
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parte o postulado da existência de experiências mentais nos animais. Porém, 
o conhecimento da obra de Morgan mostra-nos que este estava convencido 
da existência de tais experiências. Então, qual o objectivo de Morgan ao 
formular o seu cânon? Na realidade, o que Morgan pretendia era definir 
um conjunto de regras razoáveis para manter o antropomorfismo dentro de 
limites cientificamente aceitáveis. O ponto de vista behaviorista, de que é 
antropomorfismo postular qualquer tipo de experiência mental nos animais, 
deverá ter resultado da vulgar confusão de precaução científica parcimoniosa 
com sentimentos não científicos de superioridade humana. De facto não 
existe nenhuma dúvida de que os observadores entusiastas dos animais 
correm permanentemente o perigo de interpretar o seu comportamento em 
termos mais complexos do que seria necessário. Postular que os animais 
têm experiências mentais envolve a responsabilidade de ser extremamente 
cauteloso antes de o admitir. 

Mas de forma alguma o cânon de Morgan exclui a interpretação de um 
acto particular como resultado de um elevado processo mental, desde que haja 
evidência científica suficiente que demonstre a sua ocorrência.

Os behavioristas usam este cânon de uma forma reducionista: consideram 
que os comportamentos são, ou geneticamente determinados ou resultantes de 
mecanismos de aprendizagem. Mas a explicação de muitos comportamentos 
só faz sentido com recurso a processos psicológicos de alto nível.

A Etologia Cognitiva é uma ciência, possui um núcleo conceptual teórico 
inspirado no modelo darwinista e nas teorias da mente, possui programas 
de investigação no sentido exposto por Imre Lakatos em The Methodology of 
Scientific Research Programs, equivalentes aos paradigmas de Thomas Samuel 
Khun, por este referidos no livro The Structure of Scientific Revolutions, e é 
dotada de um “anel” protector de hipóteses auxiliares específicas, testáveis ou 
refutáveis.

Nas suas obras, Griffin chama a atenção para o facto de ser muito mais 
parcimonioso assumir alguma continuidade de consciência através do mundo 
animal (Lei da Continuidade de Darwin), do que tentar explicar toda a riqueza 
do comportamento animal através de modelos exclusivamente mecanicistas.

É interessante notar que a continuidade de consciência que Griffin 
postula não corresponde à visão hierárquica comum, com os seres humanos 
no topo da pirâmide e os invertebrados ou os organismos ainda aparentemente 
mais simples na base. Griffin distancia-se claramente da tendência para 
atribuir consciência apenas aos organismos mais semelhantes a nós. Nos seus 
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trabalhos considera que mesmo os insectos são dotados, em determinado 
grau, de consciência inovadora.

Para os behavioristas mecanicistas os comportamentos do escaravelho 
que ilude a detecção pela sua presa térmita camuflando o seu corpo com 
pequenos pedaços da termiteira, ou os das formigas-tecelãs africanas que 
claramente utilizam discretas mímicas para comunicar sobre actividades 
específicas e mesmo transmitir informação “em segunda-mão”, estarão 
inteiramente programados no ADN. Griffin argumenta que é uma presunção 
tanto mais insustentável quanto mais se assumir que, ainda por cima, tão 
complexos programas hereditários deveriam estar adaptados às contingências 
da situação imediata em que o organismo se encontra.

Foi por estas razões que Erwin Schrodinger no seu texto Mind and Matter, 
se opôs à restrição da consciência aos humanos. Sugeriu que consciência deverá 
ocorrer sempre que o organismo necessite de se ajustar a situações novas. Neste 
contexto Griffin é mais cauteloso. Duvida simplesmente da possibilidade de 
instruções genéticas armazenadas num sistema nervoso poderem considerar 
todos os detalhes das acções exibidas, por exemplo, por formigas ou outros 
insectos, e sugere que o comportamento das formigas pode ser motivado por 
pensamentos simples tais como “vamos juntar estas duas folhas”. Isto deverá 
ser muito menos complicado que um programa inteiramente determinado, 
especificando todos os movimentos, flexões e extensões de cada apêndice. 
Por outras palavras, Griffin sugere que deva ser bem mais simples para o 
material genético codificar a predisposição para certas imagens mentais gerais, 
ou “pensamentos”, do que codificar todos os comportamentos específicos 
directamente.

O Programa de Griffin e a visão de Dawkins

Em 1976 são publicadas duas obras fulcrais para o desenvolvimento 
da Etologia Cognitiva. A já referida de Griffin e o livro de Richard Dawkins 
The Selfish Gene. Obras em aparente contradição mas, de facto, reforçando-
-se reciprocamente. A posição de Griffin não parece muito longe da de 
Dawkins. Este último abre as portas ao Programa de Griffin ao lembrar que 
os genes controlam a síntese proteica, uma forma eficiente de manipular o 
comportamento, mas de actuação muito lenta. Contudo, como postula 
Dawkins, muitos comportamentos caracterizam-se por ser rápidos. Por vezes 
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a diferença entre a vida e a morte será apenas uma fracção de segundo. A fuga 
a um predador que surge pela calada da noite ou o ataque de surpresa a uma 
presa constituirão respostas instantâneas que os genes não poderão dar em 
tempo real.

Assim, na visão de Dawkins, os genes só podem “operar por antecipação”, 
presidindo à construção e programação de um “computador” executivo rápido, 
dotando-o de um conjunto de “conselhos” e regras (informações) sobre como 
lidar com as eventualidades do dia-a-dia da vida de um organismo ou, diria 
Griffin, dotando-o de capacidade cognitiva.

O dia-a-dia oferece uma infinidade de eventualidades impossíveis de 
serem antecipadas ou previstas na sua totalidade. Assim, os genes têm de 
“instruir” os seres vivos, não em especialidades, mas em “estratégias e truques 
gerais da arte de viver”. Como diz Dawkins, os genes têm de realizar uma tarefa 
análoga à previsão. Quando um ser vivo está a ser construído, os perigos e os 
problemas da sua vida encontram-se no futuro.

Portanto, e de acordo com o modelo proposto por Dawkins, por 
problemas de desfasamento temporal, tudo o que os genes podem fazer é 
preparar os seres vivos de antemão e, de acordo com Griffin, preparar os seres 
vivos de antemão significa dotá-los de alguma forma de consciência, o que é 
ergonomicamente menos dispendioso que a programação para um conjunto 
infinito, ou quase, de eventualidades. E se é mais simples é parcimonioso e está 
de acordo com o Cânon de Morgan.

Luís Vicente

Consciência

Obviamente que a definição de consciência é uma questão complexa.
De Platão a Descartes, a cultura ocidental sempre identificou consciência 

com o acto de pensar. O cogito ergo sum cartesiano estabelece o pensamento 
como a mais pura consciência, considerando os seres humanos diferentes de 
todos os outros animais. Para Descartes, enquanto os animais são autómatos 
inteiramente mecânicos carecendo totalmente de consciência subjectiva, os 
homens possuem, para além do seu corpo mecânico, uma alma imaterial que 
interage com o corpo e que é fonte de todos os pensamentos.

René Descartes propõe assim o dualismo das substâncias (que seriam 
uma entre duas coisas: res cogitans ou res extensa). Mas a ciência moderna 
não se compadece com este dualismo. Há que encontrar soluções alternativas, 
monistas ou epifenomenalistas.
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Os dicionários enciclopédicos e os tratados de psicologia dão 
definições vagas de consciência. Definem geralmente consciência como uma 
qualidade psíquica, um atributo do espírito, da mente, ou do pensamento, 
o que, convenhamos, é vago e nada operacional. A mais satisfatória que 
encontrei define consciência como “o estado de estar plenamente ciente 
dos acontecimentos ou factos, ser consciente ou ter consciência, é estar no 
mundo. Ser consciente não é exactamente a mesma coisa que perceber-se no 
mundo, mas ser no mundo e do mundo. A consciência ora se aproxima do 
todo, macrocosmo, ora se aproxima da parte, microcosmo. Há a consciência 
de si mesmo e do outro, através do confronto dos desejos do indivíduo com 
as limitações que lhe impõe o grupo social a que pertence ou o ambiente em 
que vive”.

Manfred Frank em Self-consciousness and Self-knowledge apresenta a 
relação entre consciência, auto-consciência e auto-conhecimento da seguinte 
maneira:

1. Consciência pressupõe auto-consciência. Não há possibilidade de estar 
consciente de alguma coisa sem estar consciente de estar consciente dessa coisa. 

2. A auto-consciência é pré-reflexiva. Se a auto-consciência fosse o 
resultado da reflexão, então só haveria auto-consciência após haver consciência 
de alguma coisa que fosse dada à reflexão. Mas isso não pode acontecer, pois 
consciência pressupõe auto-consciência. Logo, a auto-consciência é anterior à 
reflexão.

3. Auto-consciência e consciência são distintas logicamente, mas 
funcionam de forma unitária. 

4. O auto-conhecimento – isto é, a consciência reflexiva ou consciência 
de segunda ordem – pressupõe a consciência pré-reflexiva, isto é, a auto-
consciência. 

De acordo com o esquema acima, a auto-consciência será o elemento 
fundamental da consciência. Sem ela não haverá consciência nem reflexão 
sobre a consciência.

Ora a Etologia Cognitiva postula a existência de consciência nos animais, 
defendendo que este postulado cumpre o Princípio da Parcimónia. Ou seja, é a 
capacidade psicológica mais simples que permite explicar, por exemplo, a fuga 
de uma mosca ao seu predador. Ou existirá alguma faculdade psicológica de 
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nível inferior capaz de explicar a fuga da mosca?
Será ainda legítimo interrogarmo-nos sobre se o acto reflexo pode ser 

considerado como capacidade psicológica. Ou o acto reflexo é simplesmente 
uma capacidade neuromotora, mas não psicológica? Se consciência é 
capacidade psicológica e acto reflexo capacidade neuromotora, poderemos 
escaloná-las?

Contudo, se nos permitirmos, contrariamente às recomendações dos 
behavioristas estritos, postular experiências mentais nos animais, então 
temos que reconhecer também que qualquer experiência mental do animal 
não necessita de ser idêntica, ou mesmo semelhante, à que os seres humanos 
experimentam sob condições comparáveis. Desta forma este postulado 
abre-nos um largo espectro interpretativo mas, ao mesmo tempo, dificulta a 
aquisição de dados convincentes. É este o grande desafio da Etologia Cognitiva.

Luís Vicente

Em resumo, herdeiras da História Natural dos séculos XVIII e XIX, 
as ciências do comportamento animal, após os seus desenvolvimentos e 
com as suas especializações recentes, situam-se numa encruzilhada inter-
disciplinar, entre as ciências da Natureza e as ciências do Homem, confinando 
por um lado com a fisiologia e a genética, integrando por outro a psicologia 
comparada, a sociologia animal e humana, as ciências da linguagem e as 
teorias da aprendizagem, e enfim, interagindo com a taxonomia, a biologia 
molecular, a paleontologia e a antropologia física. Não perderam, no entanto, 
a sua identidade. A sua perspectiva não deixou de ser filogenética de filiação 
neodarwinista; a sua essência comporta a articulação íntima de modelos 
teóricos com métodos de observação e registo de comportamentos. Estudam 
portanto, comparativamente, os comportamentos dos animais num quadro de 
referência evolutivo.

Do gene ao organismo completo, o animal é um sistema que implica 
diversos níveis funcionais e, com o seu ambiente físico, biológico e social, 
forma um sistema ainda mais vasto. Querer restringir a um único nível a 
explicação dos comportamentos é uma tarefa limitada e infrutífera.

EPÍLOGO



151

Sobre a História do Estudo do Comportamento Animal

ALLEN, C., BEKOFF, M. (1997) - Species of Mind: The Philosophy and Biology 
of Cognitive Ethology. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 

ALLEN, C., BEKOFF, M., LAUDER, G. (eds.). (1998) - Nature’s Purposes: 
Analyses of Function and Design in Biology. The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts.

AVITAL, E., JABLONKA, E. (2000) - Animal Traditions: Behavioural 
Inheritance in Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

AYALA, F., DOBZHANSKY, T. (eds.). (1974) - Studies in the Philosophy of 
Biology. The MacMillan Press, London.

BACHRACH, A. J. (1969) - Introdução à Pesquisa Psicológica. Herder, São 
Paulo.

BALDA, R., I. PEPPERBERG E A. KAMIL (eds.). (1998) - Animal Cognition 
in Nature: The Convergence of Psychology and Biology in Laboratory and Field. 
Academic Press, San Diego.

BARNARD, C. (2004) - Animal Behaviour. Mechanism, Development, Function 
and Evolution. Prentice-Hall, London.

BARNARD, C., GILBERT, F., MCGREGOR, P. (1993) - Asking Questions in 
Biology. Longman, Essex.

BECK, S. D. (1962) - The Simplicity of Science. Pinguins Books, Mitcham.

BEER, R. (1990) - Intelligence as Adaptive Behavior: An Experiment in 
Computational Neuroethology. Academic Press, San Diego. 

BEKOFF, M., JAMIESON, D. (eds.). (1996) - Readings in Animal cognition. 
MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

BEKOFF, M., JAMIESON, D. (1996) - Ethics and the Study of Carnivores: 
Doing Science While Respecting Animals. In: Carnivore Behavior, Ecology, 
and Evolution, Vol. 2 (GITTLEMAN, J. L. ed.), pp:15-45. Cornell University 
Press, Cornell.

BEKOFF, M., BYERS, J. (1998) - Animal Play: Evolutionary, Comparative, and 
Ecological Perspectives. Cambridge University Press, Cambridge.

BEKOFF, M., GOODALL, J. (2008) - The Emotional Lives of Animals: A Leading 
Scientist Explores Animal Joy, Sorrow, and Empathy - and Why They Matter. 
New World Library, Novato, California.



152

Luís Vicente

BEKOFF, M., PIERCE, J. (2009) - Wild Justice: The Moral Lives of Animals. 
University of Chicago Press, Chicago.

BEKOFF, M. (2010) - The Animal Manifesto: Six Reasons for Expanding Our 
Compassion Footprint. New World Library, Novato, California.

BOAKES, R. (1984) - From Darwin to Behaviourism: Psychology and the 
Animals. Cambridge University Press, Cambridge.

BOESCH, C., HOHMANN, G., MARCHANT, L. (eds.). (2002) - Behavioural 
Diversity in Chimpanzees and Bonobos. Cambridge University Press, 
Cambridge.

BRANCO, J. M. F. (1989) - Dialéctica, Ciência e Natureza. Caminho, Lisboa.

BRENTANO, J. (1874) - Psychologie vom Empirischen Standpunkt. Duncker & 
Humbolt, Leipzig.

BUNGE, M. (2002) - El Problema Mente-Cerebro: Un Enfoque Psicobiológico. 
Editorial Tecnos, Madrid.

CARPENTIER, J., LEBRUN, F. (1992) - Histoire de l’Europe. Éditions du Seuil, 
Paris.

CARRANZA, J. (ed.) (1994) - Etología. Una Introducción a la Ciencia del 
Comportamiento Animal. Universidad de Extremadura, Cáceres.

CAVELL, S., DIAMOND, C., MCDOWELL, J., HACKING, I., WOLFE, C. 
(2008) - Phylosophy and Animal Life. Columbia University Press, New York. 

COLMENARES, F. (ed.). (1996) - Etología, Psicología Comparada y 
Comportamiento Animal. Editorial Síntesis, Madrid.

DARWIN, C. (1859) - On the Origin of Species. Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts (ed. 1964).

DARWIN, C. (1871) - The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. 
Princeton University Press, Princeton, New Jersey [ed. 1981]. 

DARWIN, C. (1872) - The Expression of the Emotions in Man and Animals. 
Harper Collins, London [ed. 1998].

DAWKINS, R. (1976) - The Selfish Gene. Oxford University Press, Oxford. 

DELEDALLE, G. (1987) - La Philosophie Américaine. De Boek Université, 



153

Sobre a História do Estudo do Comportamento Animal

Bruxelles. 

DENTON, D. (1995) - L’Émergence de la Conscience: de l’Animal à l’Homme. 
Flammarion, Paris.

DEWEY, J. (1894) - The theory of emotion – I – Emotional attitudes. 
Psychological Review, 1: 553-596.

DEWEY, J. (1895) - The theory of emotion – II – The significance of emotions. 
Psychological Review, 2: 13-32.

DEWEY, J. (1896) - The reflex arc concept in psychology. Psychological Review, 
3: 357-370.

DEWEY, J. (1898) - Social and ethical interpretations of mental development, 
Philosophical Review, 7: 398-409. 

DOBZHANSKY, T. (1970) - Genetics of the Evolutionary Process. Columbia 
University Press, New York.

DRICKAMER, L. C., VESSEY, S. H., MEIKLE, D. (1996) - Animal Behavior. 
Mechanisms, Ecology and Evolution. McGraw-Hill, Boston.

DROZ, J. (1991) - Histoire de l’Allemagne. Col. Que sais-je? P.U.F. Paris (11 ed.). 

DUNBAR, R. (1976) - Some aspects of research design and their implications 
in the observational study of behaviour. Behaviour, 58: 78-98.

DYER, F. C. (1994) - Spatial cognition and navigation in insects. In: Behavioral 
Mechanisms in Evolutionary Ecology (REAL, L. A. ed.), pp: 66-98. The 
University of Chicago Press, Chicago.

ELLEINSTEIN, J. (1973) - Histoire de la U.R.S.S. (4 vols.). Editions Sociales, 
Paris.

FRAGASZY, D., PERRY, S. (eds.). (2003) - The Biology of Traditions: Models 
and Evidence. Cambridge University Press, Cambridge.

FRANCIONE, G. (2008) - Animals as Persons. Columbia University Press, 
New York.

FRANK, M. (2002) - Self-consciousness and Self-knowledge: On Some 
Difficulties with the Reduction of Subjectivity. Constellations, 9: 390-408.

FREUD, S. (1905) - Three Essays on the Theory of Sexuality. Penguin Books, 



154

Harmondsworth [ed. 1976]. 

GAXOTTE, P. (1985) - Histoire de l’Allemagne. Flammarion, Paris.

GODFREY-SMITH, P. (1996) - Complexity and the Function of Mind in Nature. 
Cambridge University Press, Cambridge.

GOODALL, J. (1986) - The Chimpanzees of Gombe. Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts.

GOODENOUGH, J., MCGUIRE, B., WALLACE, R. (2001) - Perspectives on 
Animal Behavior. Wiley, New York.

GRAY, P. H. (1962) - Douglas Alexander Spalding: The first experimental 
behaviorist. Journal of General Psychology, 67: 299-307.

GRAY, P. H. (1967) - Spalding and his influence on research in developmental 
behavior. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 3: 168-179.

GRAY, P. H. (1968) - Prerequisite to an analysis of behaviorism: The conscious 
automaton theory from Spalding to William James. Journal of the History of the 
Behavioral Sciences, 4: 365-376. 

GRIFFIN, D. (1976) - The Question of Animal Awareness: Evolutionary 
Continuity of Mental Experience. The Rockefeller University Press, New York. 

GRIFFIN, D. (1984) - Animal thinking. American Scientist, 72: 456-64. 

GRIFFIN, D. (1984) - Animal Thinking. Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts. 

GRIFFIN, D. (2001) - Animal Minds: Beyond Cognition to Consciousness. 
University of Chicago Press, Chicago. 

GRIMBERG, C., SVANSTRÖM, R. (1969) - História Universal (20 vols.). 
Europa-América, Lisboa.

HALLIDAY, T., SLATER, P. (eds.) (1983) - Animal Behaviour. Vol. 1: Causes 
and Effects. Blackwell, Oxford.

HALLIDAY, T., SLATER, P. (eds.) (1983) - Animal Behaviour, Vol. 2: 
Communication. Blackwell, Oxford.

HALLIDAY, T., SLATER, P. (eds.) (1983) - Animal Behaviour, Vol. 3: Genes, 
Development and Learning. Blackwell, Oxford.

Luís Vicente



155

HARRÉ, R., LAMB, R. (eds.) (1986) - The Dictionary of Ethology and Animal 
Learning. Blackwell, Oxford.

HEINROTH, O. (1911) - Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und 
Psychologie der Anatiden. In: Verhandl. d.V. Intern.Ornithol. Kongress Berlin, 
1910, pp: 589-702. 

HEINROTH, O., HEINROTH, M. (1925-1933) - Die Vögel Mitteleuropas. (4 
vols.) Berlin-Lichterfolde, Nachdruck, Berlin.

HEYES, C., GALEF JR., B. (eds.) (1996) - Social Learning in Animals: The Roots 
of Culture. Academic Press, New York. 

HINDE, R. (1970) - Animal Behaviour: A Synthesis of Ethology and Comparative 
Psychology. McGraw-Hill, New York.

HINDE, R. (1982) - Ethology: Its Nature and Relations with Other Sciences. 
Oxford University Press, Oxford. 

HINDE, R. (ed.). (1972) - Non-Verbal Communication. Cambridge University 
Press, Cambridge.

HULL, D. (1974) - Philosophy of Biological Science. Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs.

HULL, D. (1988) - Science as a Process. University of Chicago Press, Chicago.

HUXLEY, J. S. (1914) - The courtship habits of the Great Crested Grebe (Podiceps 
cristatus) with an adition to the theory of sexual selection. Proceedings of the 
Zoological Society of London, 2: 491-562.

IMMELMANN, K., BEER, C. (1989) - A Dictionary of Ethology. Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts.

JAHN, I., LOTHER, R., SENGLAUB, K. (1990) - Historia de la Biología. 
Editorial Labor, Barcelona.

JAMES, W. (1884) - What is Emotion? Mind, 9: 188-205. 

JAMES, W. (1890) - The Principles of Psychology. Henry Holt and Company, 
New York.

JAMES, W. (1904) - Does ‘consciousness’ exist? Journal of Philosophy, 
Psychology and Scientific Methods, 1: 477-491. 

Sobre a História do Estudo do Comportamento Animal



156

JERISON, H., JERISON, I. (eds.) (1988) - Intelligence and Evolutionary Biology. 
Springer-Verlag, Berlin.

KREBS, J., DAWKINS, R. (1984) - Animal signals: mind-reading and 
manipulation. In: Behavioural Ecology: an Evolutionary Approach (KREBS, J., 
DAVIES, N. B. eds.), pp: 380-402. Blackwell Scientific Publications, Oxford.

KUHN, T. (1957) - The Copernican Revolution. Harvard University Press, 
Cambridge.

KUHN, T. (1970) - The Structure of Scientific Revolutions. The University of 
Chicago Press, Chicago.

LAKATOS, I. (1974) - The Methodology of Scientific Research Programs. 
Cambridge University Press, Cambridge.

LAMARCK, J. -B. (1802) - Recherches sur l’Organisation des Corps Vivants, 
précédé du Discours d’Ouverture du Cours de l’an VIII. Fayard, Paris [ed. 1986]. 

LAMARCK, J. -B. (1809) - Philosophie Zoologique. Flammarion, Paris [ed. 
1994].

LAMARCK, J. -B. (1988) - Système Analytique des Connaissances Positives de 
l’Homme. Presses Universitaires de France, Paris.

LAURENT, G. (2001) - La Naissance du Transformisme. Vuibert/Adapt, Paris. 

LESTEL, D. (2001) - As Origens Animais da Cultura. Instituto Piaget, Lisboa.

LORENZ, K. (1941) - Vergleichende Bewegungsstudien an Anatinen. Journal 
fur Ornithologie (Suppl.), 79: 194-294. 

LORENZ, K. (1966) - On Aggression. Methuen, London.

LORENZ, K. (1981) - The Foundations of Ethology. Springer-Verlag, New York.

MAHNER, M., BUNGE, M. (1997) - Foundations of Biophilosophy. Springer-
Verlag, Berlin.

MANNING, A., DAWKINS, M. (1998) - An Introduction to Animal Behaviour. 
Cambridge University Press, Cambridge.

MARX, K. (1844) - Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844. Edições 
Avante!. Lisboa [ed. 1994].

MARX, K. (1873) - Posfácio à 2ª edição alemã do Capital. In: Antologia 

Luís Vicente



157

Filosófica (MARX, K., ENGELS, F.). Estampa. Lisboa, Portugal (ed. 1971).

MAYR, E. (1982) - The Growth of Biological Thought. Harvard University Press, 
Cambridge.

MAYR, E. (1991) - One Long Argument: Charles Darwin and the Genesis of 
Modern Evolutionary Thought. Harvard University Press, Cambridge.

MCFARLAND, D. (1999) - Animal Behaviour. Psychobiology, Ethology and 
Evolution. Longman, Essex.

MÉDLONI, J., BOESINGER, E. (ed.) (1977) - Les Mécanismes Ethologiques de 
l’Évolution. Masson, Paris.

MIGUENS, S. (2002) - Uma Teoria Fisicalista do Conteúdo e da Consciência: D. 
Dennett e os Debates da Filosofia da Mente. Campo das Letras, Porto.

MILL, J. S. (1843) - A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, Being a 
Connected View of the Principles of Evidence, and the Methods of Scientific 
Investigation, Vol. 2. John W. Parker, London.

MORGAN, C. L. (1893) - An Introduction to Comparative Psychology. Walter 
Scott, London.

MORIN, E. (1998) - Autonomie ou Dépendance de la Science. Quadrature, 
30: 5-11.

OLLER, D., GRIEBEL, U. (eds.) (2004) - Evolution of Communication Systems. 
MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

PAVLOV, I. P. (1934) - O Reflexo Condicionado. In: Reflexos Condicionados, 
Inibição e Outros Textos. (PAVLOV, I. P. ed.), pp: 133-156. Editorial Estampa. 
Lisboa [ed. 1971]. 

PETTER, J. -J. (1984) - Le Propre du Singe. Fayard, Paris.

PHILLIPS, B. S. (1966) - Social Research: Strategy and Tactics. MacMillan, New 
York.

PIAGET J., CHOMSKY, N. (1985) - Teorias da Linguagem, Teorias da 
Aprendizagem. Edições 70, Lisboa.

PICHOT, A. (1993) - Histoire de la Notion de Vie. Gallimard, Paris.

POPPER, K. (1994) - Knowledge and the Body-Mind Problem. Routledge,  

Sobre a História do Estudo do Comportamento Animal



158

London. 

RADNER, D., RADNER, M. (1989) - Animal Consciousness. Prometheus 
Books, New York.

RENCK, J. -L., SERVAIS, V. (2002) - L’Éthologie: Histoire Naturelle du 
Comportement. Seuil, Paris.

RIBA, C. (1990) - La Communicación Animal: Un Enfoque Zoosemiótico. 
Editorial Anthropos, Barcelona.

ROBERTS, W. (1998) - Principles of Animal Cognition. McGraw-Hill, Boston.

ROITBLAT, H., BEVER T., TERRACE, H. (eds.) (1984) - Animal Cognition. 
Erlbaum, Hillsdale, New Jersey. 

ROMANES, G. (1882) - Animal Intelligence. Kegan, Paul, Tranch & Co., 
London.

ROMANES, G. (1884) - Mental Evolution in Animals. Kegan, Paul, Tranch & 
Co., London.

SARAIVA, R. (2003) - Mundos Animais, Universos Humanos: Análise 
Comparada da Representação do Ambiente. Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa.

SCHMAJUK, N. (1997) - Animal Learning and Cognition: A Neural Network 
Approach. Cambridge University Press, Cambridge.

SCHRODINGER, E. (1967) - What is life?: The Physical Aspect of the Living Cell 
with Mind and Matter and Autobiographical Sketches. Cambridge University 
Press, Cambridge.

SHETTLEWORTH, S. (1998) - Cognition, Evolution and Behavior. Oxford 
University Press, New York.

SLATER, P. (1999) - Essentials of Animal Behaviour. Cambridge University 
Press, Cambridge.

SÓBOLEV, P. N. (1977) - História da Grande Revolução Socialista de Outubro. 
Edições Progresso, Moscovo.

SPALDING, D. A. (1872) - On instinct. Nature, 6: 485-486.

SPALDING, D. A. (1873) - Instinct. With original observations on young 
animals. Macmillan’s Magazine, 27: 282-293.

Luís Vicente



159

STEINER, G. (2008) - Animals and the Moral Community. Columbia University 
Press, New York.

THORPE, W. (1979) - Origins and Rise of Ethology. Praeger, New York.

TINBERGEN, N. (1951) - The Study of Instinct. Oxford University Press, 
London.

TINBERGEN, N. (1963) - On aims and methods of ethology. Zeitschrift für 
Tierpsychologie,  20: 410-433. 

TINBERGEN, N. (1972) - The Animal in its World. Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts.

TINBERGEN, N. (1975) - Estudios de Etología I. Estudios de Campo. Alianza, 
Madrid.

TINBERGEN, N. (1979) - Estudios de Etología II. Experimentos de Laboratorio 
y Trabajos Generales. Alianza, Madrid.

TROTSKY, L. (1950) - Histoire de la Révolution Russe. Éditions du Seuil, Paris.

TROTSKY, L. (1975) - La Revolución de 1905. Editorial Planeta, Barcelona.

UEXKÜLL, J. VON. (1909) - Umwelt und Innenwelt der Tiere. Springer-Verlag, 
Berlin.

UEXKÜLL, J. VON. (1921) - Dos Animais e dos Homens, Livros do Brasil, 
Lisboa [ed. portuguesa s/data]. 

VAUCLAIR, J. (1992) - A Inteligência dos Animais. Livros do Brasil, Lisboa.

VAUCLAIR, J. (1996) - Animal Cognition: An Introduction to Modern 
Comparative Psychology. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

VAUCLAIR, J. (2002) - O Homem e o Macaco: Psicologia Comparada. Instituto 
Piaget, Lisboa.

VICENTE, L. (2005) - Charles Darwin: A Origem das Espécies. In: Dez Livros 
que Mudaram o Mundo (SANTOS, A. I., JARDIM, A. P.), pp: 169-195. Edições 
Quasi, Lisboa.

VICENTE, L. (2006) - A Ciência, o Conhecimento e o Cientista. Opuscula 
Officinarum, 1: 29-52.

VIGNAIS, P. (2001) - La Biologie, des Origines à nos Jours. EDP Sciences, Les 
Ulis.

Sobre a História do Estudo do Comportamento Animal



160

WALLACE, A. R. (1858) - On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely 
from the Original Type. [on line]

WATSON, J. (1919) - A Schematic Outline of the Emotions. Psychological 
Review, 26: 165-196. 

WHITMAN, C. O. (1899) - Animal Behavior. in: Biological Lectures delivered at 
the Marine Biological Laboratory of Woods Hole in 1898. Massachusetts, EUA, 
pp: 329-331. [on line]

WILLIAMS, G. (1992) - Natural Selection: Domains, Levels, and Challenges. 
Oxford University Press, New York.

Luís Vicente



161

BINOMINAL NOMENCLATURE 
THE APHORISM THAT LINNAEUS NEVER PROPOSED

Carlos A. Assis

University of Lisbon, Faculty of Sciences, Department of Animal Biology and Center of 
Oceanography, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal

Last version received: 31-07-2013

The development of the binominal system of biological 
nomenclature, universally used among scientists to name all living 
species, has been unquestionably attributed to Linnaeus (Carl von 
Linné). That conviction, propagated in numerous works dealing with 
systematics, is so definite that Species Plantarum (1753) and Systema 
Naturae (10th edition, 1758) were taken as starting points for the 
enforcement of the international codes of botanical and zoological 
nomenclature, respectively. The main argument is that those were the 
first published works where binominal nomenclature was consistently 
used to designate species in unabridged publications on botany and 
zoology. Notwithstanding, an analysis of Philosophia Botanica, in 
which Linnaeus explains the bases of his principles on classification 
and nomenclature, along with that of the above mentioned works, leads 
to a different interpretation of Linnaeus’ nomenclature. Nowhere in 
his works did Linnaeus state, or even suggest, that the scientific name 
of a species should be composed of two words only. On the contrary, 
Linnaeus explicitly adopted polynomial designations as the legitimate 
scientific names for species, just as his predecessors did. As an attempt 
to find how binominal nomenclature was established as a scientific 
nomenclatural system some 18th century key works of naturalists C. A. 
Clerck, G. A. Scopoli, W. Hudson, P. S. Pallas, S. G. Gmelin and J. Ch. 
Fabricius were analysed.

Abstract
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Resumo

O desenvolvimento da nomenclatura binominal, universalmente 
utilizada entre os cientistas para designar espécies biológicas, tem sido 
inquestionavelmente atribuído a Lineu (Carl von Linné). Tal convicção, 
divulgada por numerosos trabalhos de sistemática, é tão inequívoca 
que Species Plantarum (1753) e Systema Naturae (10ª edição, 1758) são 
tomados como pontos de partida para a aplicação das normas instituídas 
nos códigos internacionais de nomenclatura botânica e zoológica, 
respectivamente. O principal argumento é que esses foram os primeiros 
trabalhos em que a nomenclatura binominal foi consistentemente 
utilizada para designar espécies em publicações abrangentes nas áreas 
da Botânica e da Zoologia. Contudo, a análise de Philosophia Botanica, 
na qual Lineu explica os seus critérios de classificação e nomenclatura, 
juntamente com a dos trabalhos acima mencionados, conduz a uma 
interpretação diferente da nomenclatura de Lineu. Em nenhum dos 
trabalhos Lineu afirmou, ou mesmo sugeriu, que o nome científico 
de uma espécie deveria ser composto por apenas duas palavras. Pelo 
contrário, e tal como os seus antecessores, Lineu explicitamente adoptou 
designações polinomiais como nomes científicos legítimos das espécies. 
Numa tentativa para determinar como a nomenclatura binominal foi 
estabelecida como sistema nomenclatural, algumas obras-chave do séc. 
XVIII escritas por naturalistas como C. A. Clerck, G. A. Scopoli, W. 
Hudson, P. S. Pallas, S. G. Gmelin e J. Ch. Fabricius foram analisadas.

To Professor Carlos Almaça

Binominal nomenclature is a system of names used by biologists to 
unambiguously designate the species of living organisms. Under that system, 
the name of each species is composed of two words, the first being equal to 
the name of the genus in which the species in question is classified, and the 
second, the specific epithet, applies to only one of the species included in that 

INTRODUCTION

“In 1751 Linnaeus published Philosophia Botanica, a revised version of his 
Fundamenta Botanica (1736), in which he established the principles underlying his 

binomial nomenclature, defining the terms used and setting out his methods.”
(Humphries & Huxley, 2007: p. 133)
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particular genus. The use of the binominal system to name living organisms 
proved to be so practical and intuitive that it was rapidly adopted and has been 
universally and consistently applied since the end of the eighteenth century, 
when it completely replaced the polynomial system, which had been in use 
during most of the Renaissance.

Although Linnaeus has been unquestionably credited by the development 
of the binominal system of nomenclature both by science historians (e.g. 
Théodoridès, 1984; Drouin, 1996; Hankins, 2002; Gingras et al., 2007; Platel, 
2010) and by specialists in the area of systematics (e.g. Simpson, 1971; Ride, 1985, 
1986, 1999; Mateus, 1989; Mayr & Ashlock, 1991, Melville, 1995; Schuh, 2000; 
Mayr, 2002; Humphries & Huxley, 2007), and by explicitly establishing the rule 
that the name of a species should be a binomen (e.g. Mateus, 1989; Humphries 
& Huxley, 2007), technically speaking, the former credit is an overstatement of 
his real contribution in that particular subject, and the latter is simply not true. 
In the present work it is argued that the binominal system of nomenclature, as 
the universal system used by science to name all living organisms resulted from 
the circumstantial establishment among naturalists of a concept that Linnaeus 
used merely for convenience and ease of indexation, and not from what he 
really considered as the most appropriate system of scientific designations.

The present day system of scientific nomenclature is a direct descendent 
of the system of common names for the known living organisms in the Latin 
language (Simpson, 1971; Kapoor, 1998), which was not much different, in 
terms of structure, from that of other languages since the most primitive 
(Kapoor, 1998). That system of names was preserved through the Middle Ages 
and was significantly expanded during the Renaissance as a result of overseas 
explorations, which brought an enormous amount of new species to the 
knowledge of European naturalists (Melville, 1995; Drouin, 1996; Amador & 
Contenças, 2001; Debus, 2002; Mayr, 2002).

Because the scientific names, in order to fulfill their primary function, 
should be species specific, during the Renaissance the nomenclatural system 
evolved through the addition of new diagnostic particles to a basic generic 
name attributed to a particular type of somewhat similar organisms, invoking 
the characters that allowed the distinction among close species. This practice 
resulted in rather long, heterogeneous, polynomial designations.

BEFORE LINNAEUS
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The polynomial nomenclatural system, employed throughout the 
Renaissance and most of the 18th century was completely devoid of standard 
rules of use (Melville, 1995). In fact it was better described as a set of 
descriptive diagnostic sentences about the known living organisms rather than 
a system of designations or names. Not only those names/diagnoses were very 
heterogeneous in terms of the number of particles that composed them, but 
also the same species was differently named/diagnosed by different authors, or 
even by the same author in different works of his own authorship.

In 1623, Gaspard Bauhin, a Swiss physician and botanist, published his 
Pinax theatri botanici. In it, Bauhin listed, diagnosed and named many species 
of plants, near 6000 according to himself, Debus (2002), Mayr (2002) and 
Gingras et al. (2007), using very short diagnostic designations, in some cases 
even binominal (Debus, 2002), but even those still with the characteristics of 
the polynomial diagnostic names.

The concepts of genus and of generic name, and probably also those 
of species and specific name, were first used in 1700 by Joseph Pitton de 
Tournefort (Melville, 1995, citing L. H. Stejneger), who established that the 
first particle of a name/diagnosis, composed by only one word, should be equal 
for all the species grouped in the same genus (Mayr, 2002).

It is evident that even before Linnaeus almost all instruments had been 
created (apart from the concept and the term Genus, even other terms such 
as Classis, Ordo or Familia had already been used by naturalists to designate 
groups of organisms). With all these tools in hand, Linnaeus undertook the 
task of organizing them to form a coherent scheme and to establish a set of 
rules for its proper use.

Carlos A. Assis

For the purpose of the present discussion, three of Linnaeus’ works are 
especially relevant: Philosophia Botanica (Linnaeus, 1751), Species Plantarum 
(Linnaeus, 1753) and the 10th edition of Systema Naturae (Linnaeus, 1758). The 
importance of Philosophia Botanica rests on the fact that it is the book where 
Linnaeus comprehensibly explains his criteria of classification and naming of 
organisms; the second and third because are the ones that are used as standard 
and starting points for the use of binominal nomenclature as applied to plants 
and animals, respectively.

WHAT LINNAEUS WROTE ON THE SUBJECT
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Linnaeus’ (1751) Philosophia Botanica

Linnaeus’ Philosophia Botanica was published in 1751 and resulted from 
the reunion and refinement in only one volume of the ideas on botanical 
practice and nomenclature that Linnaeus had already expressed in previously 
published works, especially Fundamenta Botanica, dated 1736, and Critica 
Botanica, published one year later, in 1737.

In Fundamenta Botanica (Foundations of Botany), Linnaeus expresses 
for the first time, in a concise and organized manner, his ideas concerning 
the reformation of the botanical taxonomy, terminology and nomenclature. 
In it, his criteria and definitions are translated in 365 aphorisms, or principles, 
organized in 12 chapters, and presented as dogma for the practice of systematics, 
with a few examples, but no explanation or justification.

Later, in Critica Botanica (Critique of Botany), Linnaeus deals more 
extensively with chapters VII trough X (comprising aphorisms 210 to 324) 
of Fundamenta Botanica, the nomenclatural chapters, essentially related with 
the principles for the acceptance and formation of botanical names, which 
Linnaeus presents essentially unaltered but enriched with the addition of 
explanations to his rules and many examples.

In conjunction, the two above works list the criteria used by Linnaeus 
in his botanical bibliography, establish the standards of procedure to be used 
by himself and his followers in their writings, and attempt to justify Linnaeus’ 
rejection of many of the names and terms used by his predecessors in the 
respective treatises.

Those Linnaeus’ principles and criteria were further enriched with 
explanations and examples and published in one revised volume, the 
Philosophia Botanica (Linnaeus, 1751), composed of a preamble (Lectori 
Botanico), an introduction (Introductio) and 12 chapters. The fact that in 
Philosophia Botanica Linnaeus kept the same aphorisms, with the same 
redaction, ordered in the same sequence, and grouped in essentially the same 
chapters (only aphorisms 1-4 were extracted from chapter I, The library, and 
used to compose an introduction) clearly shows Linnaeus’ consistency, but 
especially the fact that his ideas were already so well structured and definite 15 
years before, that no significant changes were introduced with the increase of 
the author’s experience.
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Linnaeus’ Theoretical Principles

Chapter VI of Philosofia Botanica, the one where Linnaeus deals 
with classification, starts with the statement that, along with classification, 
nomenclature is a fundamental aspect of Botany:

In the remaining VI chapter, Linnaeus deals with arrangement 
(classification), while in the two chapters that follow (chapters VII and VIII) 
Linnaeus explains with great precision his thoughts and beliefs concerning 
scientific nomenclature at the genus and species level. Concerning the 
classification (chapter VI), the importance that Linnaeus attributes to the 
criteria for the definition of genera leads to the conclusion that the genus 
was the fundamental category in Linnaeus’ classification, the only one that 
deserved such strict and detailed criteria, even more than the species. Adding 
to this, chapter VII, Nomina (names), only deals with generic names, leaving 
the aphorisms related with species names to the next chapter – Differentia 
(differences). This, of course, results from Linnaeus’ concept of species 
nomenclature, as it will be discussed afterwards.

Aphorism 210 starts the chapter concerned with nomenclature and 
reinforces the importance given by Linnaeus to the attribution of distinctive 
names to the taxa created in the classification produced.

Linnaeus’ generic names

By means of most of the remaining aphorisms of chapter VII and the 
respective examples Linnaeus lists the conditions for the attribution of generic 
names to plants and the criteria that should be met to assure their acceptance 
(aphorisms 210-250). Through them, Linnaeus restricts to the botanists 
the competence to attribute taxonomic names and explains the specific 
characteristics a name should have in order to be admissible as a generic 

“151. Fundamentum Botanices duplex est: Dispositio & Denominatio.”
[The foundations of Botany are double: Classification and Nomenclature]

(Linnaeus, 1751, Aph. 151: p. 97)

“210. Denominatio alterum Botanices fundamentum, facta 
dispositione, nomina primum imponat.”
[Nomenclature, the second foundation of botany, after the classification is done, 
names must firstly be provided]

(Linnaeus, 1751, Aph. 210: p. 158)
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“215. Nomen genericum in eodem genere unicum erit.”
[The generic name must be the only one for the genus it designates.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 215: p. 159)

“216. Nomen genericum in eodem genere idem erit.”
[The generic name must be the same (for all species) in that genus.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 216: p. 159)

“221. Nomina generica ex duobus vocabulis integris, ac distinctis 
facta, e Republica Botanica releganda sunt.”
[The generic names formed by two complete and distinct words must be rejected 
from botanical use.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 221: p. 160)

“256. Perfecte nominate est planta nomine generico & specifico 
instructa.”
[A plant is properly named when provided with a generic and a specific name]

(Linnaeus, 1751, Aph. 256: p. 202)

name, namely number of words, origin, meaning, composition, spelling, etc. 
Of particular relevance to the subject are those aphorisms that define the 
specificity, the scope, and the number of words of generic names:

These two aphorisms confirm the practice already used by Tornefort and 
Rivinus, who used the concept of genus (not exactly as a taxonomic rank but 
in its philosophical sense) to refer to a group of similar species, and the generic 
designation to start the name of all species classified in each genus. Concerning 
the generic designations the major difference between Tournefort’s and 
Rivinus’ practice rests on the number of words employed. This inconsistency 
is inadmissible for Linnaeus.

In what refers to generic names, Linnaeus uses them much in the same 
way that they are used today. As a matter of fact, although some of Linnaeus’ 
rules concerning generic names have long been disregarded, many of them are 
still in use and are contemplated in the present codes of nomenclature.

Linnaeus’ specific names

Concerning the specific names, the whole chapter VIII is dedicated to the 
subject and starts with the confirmation that the appropriate name of a species 
is composed of a generic and a specific name:
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Relative to this subject, it is clear that, for Linnaeus, two types of specific 
names could be considered:

Each of the names with its own characteristics and, naturally, intended 
to fulfill different purposes. The name that is mentioned first, the nomen 
specificum legitimum (the legitimate specific name), is obviously the one to 
which Linnaeus attributes the greatest importance. In fact Linnaeus uses the 
remaining aphorisms of the chapter (aphorisms 258 - 305) to explain the 
characteristics the specific name should have, the types of plant characteristics 
considered as appropriate and inappropriate to be included in such name, and 
the relationship between the generic and specific names in the composition of 
a species name.

In opposition to the nomen specificum legitimum, the nomen triviale (the 
trivial name) is only briefly mentioned in some of the subtopics of aphorism 
257.

From the above transcription it is clear that Linnaeus’ trivial name 
corresponds to what is now treated as the epithet (botany) or the specific 

“257. Nomen specificum legitimum plantam ab omnibus congeneribus 
distinguat; Triviale autem nomen legibus etiamnum caret.”
[The legitimate specific name of a plant should distinguish it from all congeneric 
species; but a trivial name is still lacking a regulation.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 257: p. 202)

“NOMINA TRIVIALIA forte admitti possunt modo, quo in Pane 
suecico usus sum; constarent haec
[Trivial names may be admitted just as I used them in Pan suecicus; where they were 
included as]

Vocabulo unico;
[One only word;]

Vocabulo libere undequaque desumto.
[A word chosen from any source.]

[…]

Sed nomina Trivialia in hoc opere seponimus, de differentia unice 
solliciti.”
[Nevertheless, trivial names are set aside in this work as the difference is the only 
concern.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 257: p. 202, 303)
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“257. Nomen specificum legitimum plantam ab omnibus congeneribus 
distinguat […]”
[The legitimate specific name of a plant should distinguish it from all congeneric species 
(…)]

(Linnaeus, 1751, Aph. 257: p. 202)

And he follows by reinforcing the idea, stating that:

“Fundamentum est hic canon nominum specificorum, quo neglecto, 
lubrica erunt omnia.
[This is the fundamental rule of the specific names, when neglected, all names are 
misleading.]

Nomina specifica omnia, quae plantam a congeneribus non 
distinguunt, falsa sunt.
[All specific names that fail to distinguish a plant from congeneric species are 
deceitful.]

Nomina specifica omnia, quae plantam ab aliis, quam congeneribus 
distinguunt, falsa sunt.
[All specific names that distinguish a plant from species of other genera are deceitful.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 257: p. 202)

restrictive (zoology) in the species names, and that it was attributed a secondary 
importance. Not only the designation chosen, trivialis (trivial, commonplace, 
vernacular), but also the fact that no aphorism explicitly associates the trivial 
name to the generic name to form a binomen, demonstrate that Linnaeus had 
no intention of using trivial names in the formal composition of scientific 
names of species.

On the other hand, for Linnaeus, the legitimate specific name of a species, 
the differentia essencialis (and the only concern at that point), should assure 
the fulfillment of one condition alone, that is, to distinguish each species from 
all those classified in the same genus.

Further in aphorism 257, Linnaeus explains that the specific name should 
represent the essential difference, i.e. the characters that define the essence of 
the species named.

Nomen specificum est itaque Differentia essentialis.”
[Thus, the specific name is the essential difference.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 288: p. 226)
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Later on, Linnaeus considers that two types of specific names (among 
the legitimate specific names) could be admissible depending on the existing 
knowledge and on the number of species in the genera considered – the 
synoptic and the essential types of names:

For Linnaeus, whenever the essential characteristics of a species cannot 
be precisely identified, the specific name, in order to fulfill its purpose, must 
include a synopsis of the various features that allow the precise identification 
of the species in question as a substitute for the essential definition. Apart from 
that, Linnaeus also admits that in large genera the synoptic type of name for 
species is inevitable.

On the other hand, an essential type of name, composed of a single 
word or a single phrase, can be attributed to a species with easily identifiable 
essential characteristics.

Concerning the length of specific names, Linnaeus considers that names 
are as good as they are short, but he clearly does not sacrifice the belief that the 
name should be absolutely diagnostic in order to shorten it.

That is obvious in the examples that are used to illustrate the above 
aphorisms, even in those that are used to exemplify essential type names as 
none of them is strictly binominal.

“289. Nomen specificum synopticum plantis congeneribus notas 
semidichotomas imponit.”
[The synoptic specific name lists the characters that allow the distinction among 
congeneric plants.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 289: p. 227)

“290. Nomen specificum essentiale notam differentiae singularem, 
suaeve speciei tantummodo propriam, exhibet.”
[The essential specific name exhibits a particular difference that is exclusive of the 
species it designates.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 290: p. 227)

“291. Nomen specificum quo brevius, eo etiam melius, si modo tale.”
[The shorter the specific name the better it is, provided that it is specific.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 291: p. 228)

“288. Nomen specificum genuinum est vel synopticum vel essentiale.”
[The genuine specific name is either synoptic or essential.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 288: p. 226)
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For Linnaeus, the scientific name of a species is always composed of the 
generic name immediately followed by a specific name, and only the two form 
the combination that correctly designates each species.

The Aphorism that Linnaeus never proposed

Finally, in aphorisms 300 to 305 Linnaeus explains the grammar for the 
redaction of scientific names, namely, the use of substantives and adjectives 
and the way they should be articulated, the inappropriateness of the use of 
connection particles, and the punctuation. Obviously, the discussion of these 
aspects would be a complete nonsense if Linnaeus had the intention of reducing 
the specific name to one word only rather than to a phrase.

Another relevant aspect that can be deduced from what was presented 
above is the fact that Linnaeus never dissociates the legitimate specific name 
of a species from the characteristics the species presents. On the contrary, he 
emphasizes that the legitimate specific name must have a definite and precise 
meaning, including, either synoptically or essentially, the character or characters 
that allow the correct and unambiguous identification of a single species 
among all species belonging to the same genus. Thus, the common statement 
that Linnaeus has dissociated the name of a species from the characteristics 
displayed, converting scientific designations into labels intended to be used as 
easily memorized standards, is no more than a misconception. 

In fact, by accepting the coexistence of synoptic and essential types of 
names, Linnaeus believed that the attribution of either one of the types of names 
was dependent on the existing knowledge on the genera in question. While 
the attribution of essential names should be an aim of the study of diversity, 
whenever that was not possible one should be satisfied with a less perfect 
name. As a consequence, perfect essential names could be used as absolute 
standards (not requiring a citation of authority), but synoptic names could 
vary in accordance with new findings and with the progress of knowledge, thus 
requiring a reference to the respective author.

“285. Nomen specificum semper genericum sequioportet.”
[The specific name always follows the generic name.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 285: p. 226)

“Valent nomina essencialia absque citatione, quod alia nomina 
nunquam.”
[The essential names are valid without citation; any other names are not ever.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 290: p. 227)
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The only exception to this rule is related with the cases when a genus is 
composed of one only species. In those cases, Linnaeus states that no specific 
name should be added to the generic name to form the species name.

Evidently, this practice agrees with Linnaeus’ line of thinking: if the 
specific name should only include the characters that distinguish a species 
from its congeners, and should not include characters that distinguish it from 
species of other genera (aphorism 257), the characters that are peculiar to a 
species that stands alone in one genus are the same that define the genus in 
which it is included and the combination with a specific name is completely 
devoid of sense.

Linnaeus’ practice

The practice of Linnaeus, i.e. the way that he implemented the theoretical 
principles expressed in Philosophia Botanica (Linnaeus, 1751), can be 
ascertained in posterior works. For the purpose Species Plantarum (Linnaeus, 
1753) and Systema Naturae (Linnaeus, 1758), for the reasons mentioned above, 
were used as example.

In each of those works, Linnaeus is very consistent in the way he arranges 
all the entries relative to each taxonomical rank.

For example, the entry in Systema Naturae (Linnaeus, 1758) corresponding 
to genus Vespertilio (Fig. 1) shows the name of the genus, immediately after the 
sequence number (4) of the genus within Classis Mammalia, Ordo Primates.

Following the name of the genus, Linnaeus includes a short description, 
based on the characteres naturales that are common to all its elements. In 
Systema Naturae, genus Vespertilio is composed of seven species, of which 
the entry corresponding to the second of them is used as example (Fig. 2). 

Carlos A. Assis

“Nomen specificum nullum, speciei in suo genere solitariae, imponi 
potest.”
[A specific name should not be provided for a species that is the only one in its 
genus.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 293: p. 227)

“286. Nomen specificum sine genericum est quasi campana sine 
pistillo.”
[The specific name without the generic (name) is like a bell without its clapper.]

(Linnaeus, 1751, Aph. 286: p. 226)
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Fig. 1 - Excerpt of Systema Naturae, (Linnaeus, 1758, 10th ed., vol. I: p. 31), 
relative to genus Vespertilio, with an interpretation of its main components.

Fig. 2 - Excerpt of Systema Naturae, (Linnaeus, 1758, 10th ed., vol. I: p. 31), 
relative to the second species of genus Vespertilio, with an interpretation of its 
main components.

The Aphorism that Linnaeus never proposed
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In it, the sequence number of the species within the genus is followed by the 
abbreviated name of the genus (V.) and by the nomen specificum legitimum 
(in this particular case “ecaudatus, naso infundibuliformi lanceolato”). After 
this heading line, Linnaeus includes the known synonyms, only one in this 
case, attributed to Albertus Seba, and the regions where the species in question 
is known to occur (Habitat). At the end of the entry, Linnaeus includes a 
longer description of the species. The margin of the page is the place chosen 
by Linnaeus to include the nomen trivial (spectrum, in this case). Using the 
above examples it is clear that, for Linnaeus, the name of the species that is 
now known as Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758), should be composed as 
follows (Fig. 3):

Fig. 3 - Name attributed by Linnaeus, to the species presently known as 
Vampyrum spectrum (L., 1758), with an interpretation of its components.

Table I - Data relative to the seven species of genus Vespertilio described by 
Linnaeus (1758) in the 10th edition of Systema Naturae

Vespertilio is the name of the genus in which the species is included 
and the phrase that follows is the legitimate specific name, i.e. the diagnostic 
phrase that distinguishes the species from all other species in the same genus 
(Table I). The combination of these two particles forms the species scientific 
designation.

Numb.	   Genus	   Nomen	  specificum	  legitimum	  
Nomen	  
triviale	  

Presently	  valid	  name	  

	   	   	   	   	  

1	   V.	   ecaudatus,	  naso	  simplici,	  membrane	  inter	  femora	  divisa	   Vampyrus	   Pteropus	  vampyrus	  (L.,	  1758)	  

2	   V.	   ecaudatus,	  naso	  infundibuliformi	  lanceolato	   Spectrum	   Vampyrum	  spectrum	  (L.,	  1758)	  

3	   V.	   ecaudatus,	  naso	  foliato	  plano	  acuminato	   perspicillatus	  Carollia	  perspicillata	  (L.,	  1758)	  

4	   V.	   caudatus,	  naso	  foliato	  obcordato	   Spasma	   Megaderma	  spasma	  (L.,	  1758)	  

5	   V.	   caudatus,	  labio	  superior	  bifido	   leporinus	   Noctilio	  leporinus	  (L.,	  1758)	  

6	   V.	   caudatus,	  naso	  oreque	  simplici,	  suriculis	  duplica	  capite	  majoribus	   auritus	   Plecotus	  auritus	  (L.,	  1758)	  

7	   V.	   caudatus,	  naso	  oreque	  simplici,	  auriculis	  capite	  minoribus	   murinus	   Vespertilium	  murinus	  (L.,	  1758)	  
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Fig. 4 - Excerpt of Species Plantarum, (Linnaeus, 1764, 3rd ed., vol. I: p. 11), 
relative to the first and second species of genus Olea (Diandria, Monogynia), 
the Olive tree, presently known as Olea europaea L., and the Black Ironwood 
tree, presently known as Olea capensis L.

The nomen triviale is placed by Linnaeus in the margin of the page 
(separated from the body of the text). It is only composed of one word which 
does not necessarily reflect a characteristic that is intrinsic to the species in 
question (aphorism 257), and is never written in close association to a generic 
name in order to form a binomen.

The same organization can be observed in other entries either from 
Species Plantarum (Linnaeus, 1753, 1764) or from the 10th edition of Systema 
Naturae (Linnaeus, 1758) (Figs. 4 through 9).

With respect to species that stand alone in one genus, aphorism 293 states 
that no specific name should be added to the generic name. Following that 
principle, and although Linnaeus is not absolutely consistent in this aspect (Fig. 
7), the scientific name of those species is the same as the generic name, and 
is composed of only one word. That is the case of, for example, the rosemary 
of Classis Diandria, Ordo Monogynia (Fig. 10), and the narwhal of Classis 
Mammalia, Ordo Cete (Fig. 11).

As it is evident, the examples of the entries concerned with the rosemary 
and the narwhal respect the text structure presented before and in either of 
them the name of the genus is not followed by a specific name in the heading 
line. In situations such as these, the species’ scientific names would be 
composed on only one word (uninominal nomenclature).
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Fig. 6 - Excerpt of Systema Naturae, (Linnaeus, 1758, 10th ed., vol. I: p. 41), 
relative to the first and second species of genus Felis (Mammalia, Ferae), the 
Lion, presently known as Panthera leo (L., 1758) and the Tiger, presently 
known as Panthera tigris (L., 1758).  

Fig. 5 - Excerpt of Species Plantarum, (Linnaeus, 1764, 3rd ed., vol. I: p. 182), 
relative to the first and second species of genus Potamogeton (Tetrandria, 
Tetragynia), the Broad-leaved Pondweed, presently known as Potamogeton 
natans L., and the Clasping-leaf Pondweed, presently known as Potamogeton 
perfoliatus L.
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Fig. 8 - Excerpt of Systema Naturae, (Linnaeus, 1758, 10th ed., vol. I: p. 277), 
relative to the first species of genus Sparus (Pisces, Thoracici), the Sea Bream, 
presently known as Sparus aurata L., 1758.

The Aphorism that Linnaeus never proposed

Fig. 7 - Excerpt of Systema Naturae, (Linnaeus, 1758, 10th ed., vol. I: p. 139), 
relative to the species of genus Phoenicopterus (Aves, Grallae), the Flamingo, 
presently known as Phoenicopterus ruber L., 1758.
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Fig. 10 - Excerpt of Species Plantarum, (Linnaeus, 1764, 3rd ed., vol. I: p. 
33), relative to the Rosemary, the only species included in genus Rosmarinus 
(Diandria, Monogynia), presently known as Rosmarinus officinalis L.

Fig. 9 - Excerpt of Systema Naturae, (Linnaeus, 1758, 10th ed., vol. I: p. 803), 
relative to the three species of genus Alcyonium (Vermes, Zoophyta), the 
Bubble Gum Coral, presently known as Paragorgia arborea (L., 1758), the 
Dead Man’s Fingers, presently known as Alcyonium digitatum L., 1758, and the 
sponge presently known as Weberella bursa (L., 1758).
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Fig. 11 - Excerpt of Systema Naturae, (Linnaeus, 1758, 10th ed., vol. I: p. 
75), relative to the Narwhal, the only species included in genus Monodon 
(Mammalia, Cete), presently known as Monodon monocerus L., 1758.

The Aphorism that Linnaeus never proposed

A brief examination of volumes I and II of the last two editions of Systema 
Naturae, the 12th (Linnaeus, 1766-67) and the 13th (Linnaeus [J. G. Gmelin], 
1788-91), the former being the last published during Linnaeus’ lifetime and 
the latter posthumously published by Johann Friedrich Gmelin, shows that no 
changes occurred concerning Linnaeus’ nomenclatural criteria (an aspect that 
was not altered by J. F. Gmelin): the arrangement of the entries is essentially the 
same, the generic name is followed by a polynomial diagnosis in the first line of 
each specific entry if the genus is polytypic, or by no specific designation if the 
genus is monotypic, and the trivial name is placed in the margin of the page, 
where it is never associated to a generic name to form a binomen. Only in 
Index III of the 13th edition trivial names are organized in alphabetical order 
under the name of the genus to which the species they designate are associated.

In conclusion, Linnaeus considers three types of names in connection to 
species designations. They are the generic name, the legitimate specific name 
and the trivial name, each one intended to fulfill one purpose.

A distinctive generic name, composed by a single word, is attributed to 
all organisms that share the same characters naturales and is supposed to be 
indicative of the type of organism in question. All species belonging to the 
same genus must have the same generic name.

When one genus is composed of one species alone, the characters naturales 
associated to that genus are enough to distinguish its only species from all 
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other species, and no other name is needed (uninomial nomenclature).
On the contrary, if a genus includes more than one species, the name of 

each of those species is composed by the generic name immediately followed 
by a legitimate specific name. This legitimate specific name is intended to 
distinguish each species from all other species in the same genus. Either 
synoptical or essential, the legitimate specific name is a diagnosis based on the 
characters displayed by the species in question, the characters essenciales, and 
only coincidentally is composed of a single word. Thus, in these genera, the 
species names are normally polynomial (polynomial nomenclature).

Finally, the trivial name is the one that is attributed the least importance 
in Linnaeus’ works and was obviously not intended to be used as part of a 
scientific designation. Instead, it seems to have been used by Linnaeus for 
easiness of access to other specific data. The reasons are the following:

Carlos António Assis

1.  Nomen trivialis means trivial name, common name, vulgar name;

2. The trivial name is composed of a single short word, easy to memorize;

3. The trivial name is placed in the margin of the page, away from the 
body of the text, where it is easy to locate if the intention is to retrieve 
information on the species it is associated to;

4. The trivial name may reflect a character of the species it refers to, but 
conceptually it is independent from the characteristics displayed by that 
species, and thus it is not suited to distinguish it from others of the same 
genus;

5. The trivial name is never associated to the genus name to form a 
binominal designation;

6. A trivial name is attributed (although inconsistently) to some varieties 
of plants (for example of genera Syringa, Circaea, Valeriana, Crocus), 
domestic animals (for example of genera Canis, Ovis, Anas, Phasianus) 
and even man, which may indicate that it was intended to be associated 
with entries rather than strictly with species.

7. In some cases, when the specific legitimate name is coincidently 
composed of only one word (or two words separated by an hyphen) and 
the species name is a binomen, a different word is chosen to serve as 
trivial name (Fig. 12).
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Fig. 12 - Excerpt of Systema Naturae, (Linnaeus, 1758, 10th ed., vol. I: p. 820-
821), relative to the species of genus Volvox (Vermes, Zoophyta), presently 
known as Volvox globator L., 1758 and Volvox chaos L., 1758.

In the previous chapter it is argued that Linnaeus is not responsible for 
the explicit development of binominal nomenclature. Although he adopted a 
nomenclature in which the scientific name of a species was composed of two 
components, the generic and the specific names, and he was de creator of the 
concept of trivial name, he did not attribute much importance to trivial names 
and he never associated them to generic names to form binomina. Instead, the 
legitimate specific name, the one that he explicitly associated to the generic 
name, resulted in polynomial designations.

The questions that arise from the above statements are the following:

1. If not Linnaeus, who then is responsible for the association of the 
generic name to the trivial name to form a binomen? and

IF NOT LINNAEUS, THEN WHO?

With these characteristics, the trivial name was probably intended to 
fulfill the simple purpose of easy indexation and/or location of a particular 
species within an extensive book but not the one of being part of a formal 
scientific designation.

Finally, it seems evident that Linnaeus’ nomenclature was either 
uninominal, for taxa above species and for species in monotypic genera, and 
polynomial for the remaining species, but never did Linnaeus explicitly used 
binominal nomenclature.
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2. Who determined that the binomen formed by the generic name and 
the trivial name should be used as the universal specific name to name all 
species of living organisms?

Either of those questions is difficult to answer with certainty, but a search 
in some works published in the second half of the 18th century may provide 
important clues on the subject.

In 1778, Johann Christian Fabricius, one of Linnaeus’ disciples, published 
his own set of nomenclatural rules to be applied in the field of entomology 
(Melville, 1995; Kapoor, 1998). Philosophia Entomologica (Fabricius, 1778) 
follows closely the arrangement given by Linnaeus (1751) to Philosophia 
Botanica, but includes much more detailed principles related with trivial 
names in chapter VII – Nomina, leaving chapter VIII – Differentiae for what 
he designates Differentia specifica legitima (not nomen specificum legitimum, as 
Linnaeus did).

In the chapter dedicated to the names, Fabricius (1778) maintains many 
of the principles already enunciated by Linnaeus, but dedicates a total of 
13 principles (principles 34 to 46) to regulate the use of nomina trivialia in 
entomological works. In his own words:

It seems evident that Fabricius explicitly attributes to nomina trivialia an 
importance that Linnaeus never did, he calls them the species own names and 
even uses them in association with a generic name when providing examples 
of acceptable, unacceptable, good or poor words to be used as trivial names 
(Fabricius, 1778) (Fig. 13).

Carlos A. Assis

“Nomina triuialia a Linnaeo primo introducta vocamus nomina 
specierum propria.”
[The trivial names firstly introduced by Linnaeus we call the species own names.]

“Vsus Nominum triuialium eximius in breuitate et constantia. 
Differentiae enim specificae saepius nimis longae euadunt et nouis 
detectis speciebus mutari debent. Nomina vero trivialia semper 
permaneant.”
[The use of trivial names is excellent in briefness and constancy. Differences 
(Linnaeus’ legitimate specific name), although specific, almost always become long 
and subject to change (due to) newly discovered species. Truly trivial names always 
persist.]

(Fabricius, 1778, principle 34: p. 115)
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Fig. 13 - Excerpt of Philosophia Entomologica, (Fabricius, 1778, principle 38: p. 
117), listing examples of good trivial names. In the left column trivial names 
are associated to generic names to form binominal designations. (The heading 
sentence of the examples was kept as it is probably the first explicit attempt to 
establish a rule of priority: “The predecessor’s trivial names, above all those of 
Linnaeus, (were/should be) sacredly preserved.”).

Nevertheless, in his works on entomology, both the older and the 
more recent than Philosophia Entomologica, Fabricius (1775, 1793) uses an 
arrangement of entries similar to the one used by Linnaeus (1758) in Systema 
Naturae, in which the initial generic name always precedes a polinominal 
specific name, leaving the trivial names in the margin of the pages, where they 

The Aphorism that Linnaeus never proposed

are never associated with generic names to produce binomina (Figs. 14 and 15).
The analysis of the work of another contemporary naturalist, Carl 

Alexander Clerk provides little more conclusive data on the present discussion. 
For example, Clerk’s (1757) Aranei svecici, the only work that was considered 
by the International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN) to 
have nomenclatural priority in relation to the 10th edition of Linnaeus’ (1758) 
Systema Naturae (ICZN, 1985, 1999) with the argument that binominal 
nomenclature was consistently applied by the author, includes uninominal 
trivial names for all spider species mentioned, but the generic names only 
appear in the titles of chapters and are never associated to the respective trivial 
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names in order to form binominal designations. Apart from that, the index is 
composed of uninominal trivial names only.

In 1760, Giovanni Antonio Scopoli published his Flora Carniolica, 
in which he lists the plant species of Slovenia. In Flora Carniolica, Scopoli 
organizes the entries in a way that is very similar to the one used by Linnaeus, 
but with no trivial names provided (Fig. 16).

The same model, with trivial names, is also used by Hudson (1762) in his 
Flora Anglica.

A significantly different arrangement is found in Entomologia Carniolica, 
by Scopoli (1763), only five years more recent than Linnaeus’ 10th edition 
of Systema Naturae and preceding in 15 years Fabricius’ Philosophia 
Entomologicae. In the index Scopoli (1763) lists the trivial name of species 
after the name of the genus under which they are classified, the genus name 
followed by a short diagnosis (Fig. 17). In Scopoli’s (1763) work it is relevant 
to notice that under the index title (Index of orders, genera and species), the 
species are listed immediately under the name of the respective genus and, 

Fig. 14 - Excerpt of Systema Entomologiae, (Fabricius, 1775: p. 305), relative to 
the two first species of genus Semblis (Classis Synistata), presently known as 
Semblis phalaenoides (L., 1758) and Diura bicaudata (L. 1758).
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Fig. 16 - Excerpt of Flora Carniolica, (Scopoli, 1760: p. 238), relative to genus 
Asparagus and to the species presently known as Asparagus officinalis L., 1753.

The Aphorism that Linnaeus never proposed

Fig. 15 - Excerpt of Entomologiae Systematica, (Fabricius, 1793: p. 72-74), 
relative to the same species represented in the previous figure, presently known 
as Semblis phalaenoides (L., 1758) and Diura bicaudata (L. 1758), genus Semblis 
(Classis Synistata).
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Fig. 17 - Excerpt of Entomologia Carniolica, (Scopoli, 1763: p. 42), showing the 
first page of the index of orders, genera and species, and including 41 species 
of order Coleoptera and genera Lucanus, Scarabaeus, Hister and Dermestes.

Carlos A. Assis
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Fig. 18 - Excerpt of Entomologia Carniolica, (Scopoli, 1763: p. 1-2), relative to 
the order Coleoptera, displaying the records for two species of genus Lucanus 
and the initial part of the first species of genus Scarabaeus.

although represented only by their trivial name (uninominal designation), a 
binominal structure can be assumed, specially because the records relative to 
each species in the body of the text follow a binominal species designation and 
are consistently arranged in the following sequence (Fig. 18):

1. The name of the species;

2. A short diagnostic sentence;

The Aphorism that Linnaeus never proposed
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3. References to other works that include the species in question;

4. A longer diagnostic sentence, explicitly preceded by the heading 
“Diagnosis”.

5. Reference to the habitat (not the geographical locations) where the 
species can be found, and the relative abundance;

6. A description, including additional characteristics;

7. Indication of variations when appropriate, explicitly preceded by the 
heading “Variat.”.

Scopoli (1763) uses the exact same elements that Linnaeus did, but in 
a rather different manner. For the purpose of the present work the following 
aspects are relevant:

1. The names of the species are binominal, composed by the generic 
name immediately followed by a one word specific name (Linnaeus’ 
trivial name).

2. A short diagnostic sentence follows the name of the species. That 
sentence is written in a new line and is never preceded by the generic 
name, which may indicate that it is dissociated from the species 
designation. It corresponds to Linnaeus’ nomen specificum legitimum and 
keeps the function of distinguishing each species from congeneric ones, 
but is not intended to be used as part of the scientific designation.

The practice adopted by Scopoli (1763), dissociating the names of species 
and the features that allow their distinction from other congeneric ones, and 
establishing a clear association between the generic name and the trivial name 
(a specific epithet in this case), definitely withdraws the diagnostic function of 
scientific names and converts them into simple identity labels.

A nomenclature with similar characteristics is found in works of other 
contemporary authors. Among them, examples are presented from S. G. 
Gmelin´s (1768) Historia Fucorum (Fig. 19) (who still uses three word names 
to designate ten species) and Pallas´ (1772, 1774) Spicilegia Zoologica (Fig. 20).

Carlos A. Assis
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Fig. 19 - Excerpt of Historia Fucorum, (S. G. Gmelin, 1768: p. 98), relative to 
the species Fucus salicifolius Gmelin, 1768.

The Aphorism that Linnaeus never proposed
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Fig. 20 - Excerpt of Spicilegia Zoologica, (Pallas, 1772, fasc. 9: p. 14), relative to 
the species Mantis perla Pallas, 1772.

DISCUSSION

Carlos A. Assis

Binominal nomenclature is an essential element in the communication 
among scientists that deal with living organisms worldwide. The development 
of such nomenclature has been unquestionably attributed to Carolus 
Linnaeus, and some of his works have even been used as standards for the 
application of binominal nomenclature. Notwithstanding, an analysis of some 
of Linnaeus’ most important works shows that, in this respect, some of the 
statements concerning binominal nomenclature that are presently formulated 
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as commonplace by biologists are no more than misconceptions of Linnaeus’ 
ideas and practice.

Although it seems unquestionable that by formally defining the concept 
of trivial name (nomen trivialis) and by associating one such name to each 
of the known species Linnaeus has laid the basis for the simplification of 
scientific names, and even for the subsequent use of that particle as the valid 
specific epithet of species names, it is questionable that he ever intended that 
the trivial name was used for such an important role. Not only the designation 
attributed by Linnaeus to the two types of names defined – legitimate specifc 
name (diagnostic and polinomial) and trivial name (free from constraints and 
uninominal), but also his statement that the legitimate specific name should 
be diagnostic of each species within a given genus, and the facts that (1) in his 
extremely detailed rules concerning the composition of scientific names he 
attributes very little importance to trivial names; (2) he places the trivial names 
in the margin of the page and not in the body of the text; and (3) he never 
explicitly associates trivial names to generic names to form binomens, give a 
solid support to that conclusion.

Although Fabricius (1778) in his rules seems to attribute a more relevant 
role to the nomina trivialia in comparison to the nomina specifica legitima, (he 
calls nomina specifica propria to the former and differentia specifica legitima to 
the latter), his practice, translated in his entomological works, does not reflect 
a treatment of names different from that of Linnaeus.

On the other hand, it is unfortunate that Scopoli (1763) does not state his 
nomenclatural criteria, because, as far as this research went, only a few years 
after the 10th edition of Linnaeus’ Systema Naturae he may have been one 
of the first authors to clearly and consistently use binominal nomenclature in 
practice, and to dissociate the diagnostic polynomial sentence from its former 
function of designation, converting binomens into labels intended to name 
species. He is thus a good candidate to have been the first naturalist to use, in 
practice, binominal nomenclature as it is presently used, and to attribute to 
Linnaeus’ trivial name the important role of specific epithet in present species 
names.

The analysis of the writings of some naturalists contemporary of Linnaeus 
and Fabricius shows that trivial names were converted to specific epithets and 
that binominal nomenclature was clearly in use independently of the practice 
of those who were erroneously credited by its development.

The Aphorism that Linnaeus never proposed
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PENSAR A NOSSA ESPÉCIE À LUZ DA TEORIA EVOLUTIVA: 
PASSADO E PRESENTE

Filipa Vala & Margarida Matos
Centro de Biologia Ambiental, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa. Campo 
Grande, 1749-016, Lisboa, Portugal

A procura de um enquadramento evolutivo da história da espécie 
humana remonta a Charles Darwin. Este capítulo revê a história 
da eugenia e da sociobiologia, partindo de Darwin, e analisa a sua 
importância para a (aparente?) relutância dos biólogos evolutivos 
em participar no debate sobre o legado evolutivo das características 
cognitivas e comportamentais da nossa espécie. Mostramos que o 
grande conflito à volta da proposta sobre a existência de uma base 
genética para a cognição ou o comportamento, não foi maioritariamente 
gerado por questões científicas mas ideológicas. Defendemos que a 
biologia evolutiva pode e deve contribuir para corrigir a orientação da 
linha de investigação mais recente nesta temática, a psicologia evolutiva. 
É inegável que a nossa espécie difere de todas as outras pela sua elevada 
cognição e nível de cooperação. Sugerimos que a conjugação de esforços 
com as ciências sociais e as neurociências será determinante para 
explicar como chegámos aqui.

Resumo

Professor Carlos Almaça (1934-2010) - Estado da Arte em Áreas Científicas do Seu Interesse. 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa, 2014, pp. 197-237.

Abstract

The quest for an evolutionary perspective of human history dates 
back to Charles Darwin. This chapter reviews the history of eugenics 
and sociobiology, starting from Darwin, and analysis the (apparent?) 
reluctance of evolutionary biologists in engaging on the debate over the 
evolutionary legacy of behavioral and cognition traits in our species. 
We show that the greatest conflicts over the proposal of a genetic basis 
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for cognition and behavior did revolved over ideological rather than 
scientific issues. We defend that evolutionary biology can, and should, 
contribute to correct some aspects of the most recent proposal on this 
subject, evolutionary psychology. Our species enjoys a level of cognition 
and of cooperation like no other on the planet. We suggest that efforts 
should be joined with the social sciences and the neurosciences to 
explain how this came about.

Filipa Vala & Margarida Matos

Charles Darwin foi o primeiro a reconhecer a importância da evolução 
para o conhecimento que temos da nossa espécie. Esta ideia foi referida logo 
em The Origin of Species (Darwin, 1859), com a famosa frase “light will be 
thrown on the origin of man and his history”. Doze anos depois Darwin publica 
The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (Darwin, 1871) e, em 
1872, The Expression of Emotions in Man and Animals. O intervalo que vai da 
publicação do The Origin of Species à publicação destes dois livros é justificado 
por Darwin na Introdução do The Descent of Man: “During many years I 
collected notes on the origin or descent of man (…) with the determination not 
to publish, as I thought that I should thus only add to the prejudices against my 
views”. O presente evitar das questões que se prendem com a evolução das 
características comportamentais e cognitivas humanas por parte dos biólogos 
evolutivos pode ser, em parte, reminiscente das motivações de Darwin, 
nomeadamente, o receio de contribuir para a criação de preconceitos em 
relação à teoria evolutiva. Mas, a existir, esta motivação explicará apenas uma 
pequena parte do fenómeno. Na breve revisão histórica que aqui apresentamos 
sugerimos outras razões que poderão ter contribuído para esta posição mais 
ou menos endémica na biologia de há 50 anos para cá, e que provavelmente 
decorre da eugenia e da sociobiologia.

As ideias que Darwin pretendia proteger de preconceito eram a hipótese 
da ancestralidade comum de todas as espécies e a hipótese de evolução por 
selecção natural. No final do século XIX, Darwin considerou que o momento 
tinha chegado para publicar as suas ideias sobre a importância da evolução 
para uma história completa da espécie humana. Dois livros abriram caminho a 
Darwin. Em 1863, Thomas Huxley (1825-1895), publica Evidence as to Man´s 
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Para Darwin, as características necessárias para a sociabilidade humana 
incluem “love”, “sympathy”, “reasoning” e o poder de “self-command” (ou livre 
arbítrio). Mas porque seriam seleccionadas essas características? Darwin 
propõe que as características cognitivas humanas terão evoluído por um 

Place in Nature (Huxley, 1863), em que discute abertamente a evolução da 
espécie humana a partir de um ancestral primata, baseando-se em dados de 
anatomia comparada. A publicação do livro é celebrada por Darwin, numa carta 
para Huxley, com a frase “Hurrah the monkey book has come!” (Darwin citado 
em: Desmond, 1994, p.312). No mesmo ano, Charles Lyell (1797-1895) publica 
Geological Evidences of the Antiquity of Man (Lyell, 1863), em que justifica a 
existência de um passado humano bastante mais longo do que aquilo que era 
admitido com dados geológicos e arqueológicos. São os livros de Huxley e de 
Lyell que abrem caminho para os livros de Darwin.

The Descent of Man (Darwin, 1871) começa onde os livros de Huxley e 
de Lyell terminam: uma vez estabelecida a existência de um ancestral comum 
à espécie humana e aos outros primatas (livro de Huxley) e a de um longo 
passado humano (livro de Lyell), Darwin visa explicar os processos que 
tornaram a espécie humana naquilo que ela é. Esta explicação deveria incluir 
tanto hipóteses para a origem evolutiva da diversidade nas características 
fenotípicas humanas exteriores, como para a origem evolutiva da diversidade 
de “comportamentos” (termo utilizado aqui em sensu lato).

O Descent of Man está dividido em duas partes. Na primeira parte Darwin 
apresenta a hipótese de que um aspecto central na história da evolução da 
nossa espécie é a sociabilidade. Darwin reconhece que o nível de sociabilidade 
é superior ao de outros grupos animais, incluindo outros primatas. Isto só 
foi possível, propõe Darwin, devido à evolução de características cognitivas 
específicas:

(…) as the feeling of love and sympathy, and the power of self-command 
become strengthened by habit, and as the power of reasoning becomes clearer 
so that man can appreciate the justice of the judgments of his fellow-men, he 
will feel himself impelled, independently of any pleasure or pain felt at the 
moment, to certain lines of conduct. He may than say, I am the supreme judge 
of my own conduct, and in the words of Kant, I will not in my own person 
violate the dignity of humankind 

(Darwin, 1871: p. 86)



200

processo de selecção natural ao nível dos indivíduos e ao nível dos grupos:
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We can see that in the rudest state of society, the individuals who were the 
most sagacious, who invented and used the best weapons or traps, and 
who were best able to defend themselves, would rear the greatest number of 
offspring. The tribes which included the largest number of men thus endowed 
would increase in number and supplant other tribes.

(Darwin, 1871: p. 172)

(…) the theory of expression confirms to a certain limited extent the conclusion 
that man is derived from some lower animal form, and support the belief 
of the specific or subspecific unity of the several races;  (…) We have also 
seen that expression in itself (…) is certainly of importance for the welfare of 
mankind.

(Darwin, 1872: p. 367)

Darwin dedica a segunda parte do livro a propor mecanismos para 
a evolução das características fenotípicas exteriores da espécie. Primeiro, 
apresenta e discute o papel da selecção sexual como força evolutiva, ideia 
que substancia com uma enorme quantidade de dados e exemplos de outros 
grupos animais. Esta análise serve duas funções: por um lado mostrar que 
a selecção sexual é comum na natureza, explicando muitos fenómenos de 
dimorfismo sexual; por outro lado, sublinhar a continuidade que existe 
no processo evolutivo, sendo ele idêntico para todas as espécies, incluindo 
a espécie humana. Darwin propõe ainda que a selecção sexual ao nível das 
diferentes populações humanas provocou a evolução de várias subespécies: 
assim, a diversidade fenotípica exterior que diferencia populações humanas 
teria sido produzida pelo processo de selecção sexual resultante de preferências 
regionais femininas por determinados tipos de machos.

Finalmente, no The Expression of Emotions (Darwin, 1872) – que deve ser 
visto como a terceira parte do The Descent of Man - Darwin discute a evolução 
das emoções humanas utilizando a informação fisiológica existente na altura. 
Mas a análise, mais uma vez, destina-se a demonstrar a continuidade entre 
a nossa espécie e as restantes espécies animais, realçando a originalidade 
de algumas características humanas. Que as emoções são partilhadas por 
todas as “subespécies” humanas constitui, mais uma vez, evidência de que as 
“subespécies” humanas partilham um ancestral comum. Darwin propõe ainda 
que, em combinação com as características intelectuais humanas, a expressão 
das emoções em humanos seja adaptativa porque sustenta, em parte, o nível de 
sociabilidade exibido na nossa espécie:
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Central nas ideias de Darwin sobre a nossa espécie está a noção de que 
a diversidade humana pode ser explicada invocando os mesmos processos 
evolutivos que explicam a diversidade que se observa nas outras espécies. 

Assim, ao contrário de Alfred Russel Wallace (1823-1913), Darwin estava 
no lado certo do debate “poligenia versus monogenia” como explicação para 
a origem da espécie humana, defendendo que toda a evidência disponível 
apontava para um ancestral comum às diferentes populações humanas. Como 
sabemos hoje, Darwin posicionou-se no lado errado do debate “selecção 
natural versus selecção sexual” como explicação para a origem da diversidade 
fenotípica exterior observada entre populações humanas de origens geográficas 
distintas: opondo-se à selecção sexual de Darwin estava Wallace, que defendia 
que estas diferenças reflectiam adaptações ao ambiente local (nomeadamente, 
o clima). Darwin insistia também que as características intelectuais e o nível 
de sociabilidade humanos requeriam uma explicação evolutiva, enquanto 
Wallace defendia que só a variabilidade fenotípica exterior poderia ser 
explicada evolutivamente (defendendo que as características cognitivas e 
comportamentais humanas eram uma dádiva do Criador). Por último, Darwin 
invocava tanto a selecção ao nível do indivíduo como entre grupos para 
explicar a evolução das características cognitivas e comportamentais humanas. 
Esta proposta está sob debate até hoje.

Certo ou errado, o que descrevemos até agora é ciência: as hipóteses 
apresentadas por Darwin eram explicações parcimoniosas e elegantes para os 
fenómenos observados – o facto de muitas terem sido refutadas posteriormente, 
não lhes retira mérito científico.

O problema, no entanto, é que nem tudo no The Descent of Man é ciência 
(muito menos, ciência evolutiva).

James Moore e Adrian Desmond (2009) propõem que a carreira de Darwin 
foi orientada ao sabor de duas motivações principais: ambição de prestígio 
científico e defesa do abolicionismo. Para estes autores, o The Descent of Man 
e o The Expression of Emotions (e mesmo já o The Origin of Species) são livros 
que partilham, além das propostas científicas, um objectivo em particular: 
compilar evidência e argumentos para a existência de um antepassado comum 
a todas as populações humanas e com isso tornar inevitável a abolição da 
escravatura. Para Darwin, o argumento central para a legitimidade moral 
da escravatura assentava na crença de que “escravizadores” e “escravizados” 
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eram desiguais no seu grau de “humanidade”. A motivação de Darwin residia 
em mostrar que os dois grupos partilhavam um ancestral comum e que, por 
isso, estavam em pé de igualdade – o que revelaria indiscutivelmente que a 
escravatura era imoral, tornando a sua abolição inevitável.

Admitamos que a motivação subjacente ao trabalho de Darwin foi a 
sua crença no abolicionismo: tivesse Darwin concluído que as populações 
humanas tinham diferentes origens, teria ele abandonado a causa abolicionista? 
Levantamos esta questão (que não tem resposta possível) apenas para 
salientar que há um problema na ideia que os resultados científicos podem ser 
utilizados para definir o que é eticamente aceitável e o que não é. Acreditar que 
os resultados científicos bastam para resolver questões éticas, não parece ser 
exclusiva da época Vitoriana, antes parece persistir até hoje. E poderá ser parte 
das motivações que levam os biólogos evolutivos a evitar discutir - e estudar 
- a evolução de características comportamentais ou cognitivas humanas, com 
receio de que os resultados possam ser utilizados para justificar medidas 
discriminatórias. Se existir, o passado recente associado à eugenia, reforça esta 
crença.

Apesar de ser convictamente abolicionista, para Darwin, algumas pessoas 
eram superiores a outras (fazendo ele próprio parte do grupo superior) e, da 
mesma forma, distinguia entre nações “civilizadas” e as outras (estando a Grã-
Bretanha entre as nações civilizadas). Um dos problemas que Darwin discute no 
The Descent of Man, é a importância de seres humanos superiores na edificação 
de uma nação civilizada - e é no contexto desta questão “evolutiva” que Darwin 
defende a eugenia, como apresentada pelo seu primo, Francis Galton (1822-
1911). A defesa que Darwin faz das ideias de Galton (expostas no Hereditary 
Genius, publicado em 1869,) surge no capítulo 5, “On the Developments of 
the Intellectual and Moral Faculties during Primeval and Civilised Times” do 
Descent of Man (Darwin, 1871).

A história da Grécia preocupava Darwin: uma nação outrora poderosa 
mas que Darwin não incluía, na sua época, entre as nações “civilizadas”. Para 
Darwin, a história da Grécia (e a da Espanha) mostrava claramente que as 
sociedades podiam “regredir”. Entre as razões apontadas como possíveis para 
justificar a regressão da Grécia, Darwin nomeia o “excesso de sensualidade” 
(ver Darwin, 1871: p.178). Para Darwin, qualquer explicação para a “regressão” 
de uma sociedade teria que passar pelo tipo de indivíduos que a compunham. 
Tornava-se portanto necessário determinar que tipo de indivíduos 
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compunham uma sociedade e, para responder a esta questão, Darwin cita um 
artigo publicado em 1868 por William Rathbone Greg (1809-1881):

The careless, squalid, unaspiring Irishman multiplies like rabbits: the frugal, 
foreseeing, self-respecting, ambitious Scot, stern in his morality, spiritual in 
his faith, sagacious and disciplined in his intelligence, passes his best years in 
struggle and in celibacy, marries late, and leaves few behind.

(W. R. Greg citado em Darwin, 1871: p. 164)

If the various checks specified (…) do not prevent the (…) inferior members 
of society from increasing at a quicker rate than the better class of man the 
nation will retrograde as has occurred too often in the history of the world. We 
must remember that progress is no invariable rule. (…) We can only say that 
it depends (…) on the number of the men endowed with high intellectual and 
moral faculties, as well as on their standard of excellence. 

(Darwin, 1871: p. 177)

Para resumir as diferenças entre os “tipos” de pessoas que compõem 
uma sociedade, Darwin utiliza o termo “inferior” para descrever pessoas 
semelhantes aos irlandeses, e o termo “superior” para o tipo de pessoas com as 
características dos escoceses. Partindo desta categorização, os problemas que 
Darwin pretende resolver são os seguintes: em primeiro lugar, se os irlandeses 
(os “inferiores”) se reproduzem mais do que os escoceses (os “superiores”), 
porque não estava já a Grã-Bretanha cheia de irlandeses?; em segundo lugar, 
que aconteceria à Grã-Bretanha se os “inferiores” (os irlandeses) superassem os 
“superiores” escoceses? Fundamentando-se nas estatísticas e censos existentes 
na época, Darwin responde à primeira questão: existem mecanismos de 
controlo da desmesurada reprodução irlandesa, nomeadamente, a mortalidade 
entre irlandeses é maior que entre escoceses. A resposta à segunda questão não 
recebeu fundamentação empírica, apenas especulativa:

Ou seja, se o mecanismo de “controlo” da reprodução irlandesa  não 
fosse suficiente para evitar a sua proliferação, o desastre civilizacional (ou 
“regressão”) da Grã-Bretanha, como tinha acontecido com a Grécia, seria 
inevitável. A explicação “evolutiva” de Darwin para a “regressão” da sociedade 
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invoca, portanto, um incremento na proporção de pessoas “inferiores”. E uma 
vez que o processo evolutivo não é necessariamente equivalente a progresso 
(“progress is no invariable rule”, Darwin, 1871: 166) alguma coisa deveria ser 
feita para evitar a proliferação dos “inferiores”.

Assim, no Descent of Man, Darwin tenta, por um lado, explicar a origem 
das características cognitivas e sociais humanas invocando um processo 
evolutivo que favoreceu selectivamente essas características; e, por outro lado, 
propor que as forças evolutivas terão que ser contrariadas para as sociedades 
não “regredirem”. Isto porque a “regressão” é um processo que resulta de 
um incremento na proporção de membros inferiores… os quais não são 
particularmente dotados de características cognitivas e sociais!

Uma primeira questão para esta hipótese consiste em saber como é 
que, partindo de uma condição inicial em que as capacidades intelectuais e 
morais são seleccionadas positivamente dentro e entre grupos, se chega a uma 
situação onde as pessoas com reduzidas capacidades intelectuais e morais (os 
“inferiores”) estão em maior número que os “superiores”. Na ausência de um 
mecanismo para esta transição, a hipótese proposta por Darwin é paradoxal.

O outro paradoxo é um pormenor do caminho prescrito por Darwin 
para evitar o desastre civilizacional na Grã-Bretanha. Darwin começa por 
avaliar aquilo que considera ser variabilidade “natural” (ou seja, variabilidade 
de origem biológica) para as características intelectuais (“intellect”) e morais 
(“moral”), concluindo que uma parte desta variabilidade é “superior”. Mas, uma 
vez que era também um humanista, atingir o seu objectivo – propor uma rota 
coerentemente “científica” e “evolutiva” para o sucesso das civilizações – obriga 
Darwin a defender que os “inferiores” sejam assistidos pelos “superiores”. Esta 
assistência surge para a própria preservação dos “superiores”. Os “inferiores” 
devem ser assistidos – por exemplo, vacinados contra a varíola - embora 
haja “reasons to believe that vaccination has preserved thousands, who from a 
weak constitution would formerly have succumbed to small-pox: thus, the weak 
members of civilized societies propagate their kind” (Darwin, 1871: 168). A 
defesa da assistência aos inferiores assenta no seguinte argumento evolutivo: 
negar ajuda aos “inferiores” levaria à “deterioration in the noblest part of our 
nature” (Darwin, 1872: 159); e a deterioração dos superiores aceleraria o 
processo evolutivo de “reversão”.

Para Darwin, o “instinct of sympathy” humano evoluiu porque se 
relaciona com a sociabilidade selecionada positivamente (ver acima). Na Grã-
Bretanha Vitoriana, como noutras nações “civilizadas”, o “instinto da simpatia” 
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levava os membros superiores da sociedade a assistir os inferiores. Para que os 
“superiores” conseguissem deixar de assistir os “inferiores” teriam que se tornar 
menos sensíveis (“harden up”); mas, tornando-se menos sensíveis, perderiam 
o instinto da simpatia e assim também perderiam a parte mais “nobre da sua 
natureza”. Ou seja, perdendo o instinto da simpatia corriam o risco de deixar 
de ser “superiores”, o que aceleraria o processo de “regressão” da sociedade. 
Uma vez que negar a assistência aos “inferiores” aceleraria a “regressão” da 
Grã-Bretanha e que, a sua continuada proliferação teria o mesmo efeito, 
impunha-se encontrar outro caminho para escapar à tragédia grega. É por isso 
que Darwin se volta para Francis Galton.

Francis Galton tinha publicado, em 1869, o seu Hereditary Genius 
defendendo que a genialidade era uma característica particular de algumas 
famílias. Para Galton, isso significava que esta característica tinha uma base 
biológica transmitida hereditariamente. O livro providencia exemplos de 
famílias “geniais”, incluindo a de Darwin. Galton propõe que a genialidade 
deveria ser preservada, ou aumentada, na Grã-Bretanha e que isso poderia ser 
conseguido encorajando determinado tipo de casamentos (nomeadamente, 
os génios). É para esta solução que Darwin se vira para escapar à tragédia 
grega: encorajar o casamento entre “superiores” e desencorajar o casamento 
de “inferiores”.

Darwin, como Galton e muitos outros, equiparou pobreza a “inferioridade” 
estabelecendo, depois, entre as duas categorizações uma relação causal. Em 
segundo lugar, e utilizando os “dados” compilados no livro de Galton, a 
“inferioridade” foi atribuída à biologia. Esta cadeia errada de raciocínios é 
grave só por si, mas, porque foi apresentada como conhecimento científico 
numa sociedade em que predominava a crença de que ciência servia como 
forma de definir o que é ou não é aceitável, tornou-se ainda mais grave nas 
consequências. Galton prescreve, e Darwin apoia, uma solução “científica”, 
para o problema da “regressão” da sociedade: um programa de acção social 
destinado a melhorar a qualidade da população através do controle da 
proporção de nascimentos “superiores” e “inferiores”. Esta solução, que Galton 
batiza de Eugenia em 1883, seria implementada promovendo a reprodução dos 
“superiores” (eugenia positiva) e/ou impedindo a reprodução dos “inferiores” 
(eugenia negativa).
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Vale a pena, no entanto, salientar um aspecto que distingue Darwin de 
Galton e que é geralmente ignorado: para Darwin os pobres eram “inferiores” 
em termos intelectuais e morais, mas não eram “inadaptados” evolutivamente 
(ou “unfit”). Isto por uma razão muito simples e discutida em The Descent 
of Man: os irlandeses, embora “inferiores”, tinham uma taxa de crescimento 
demográfico superior aos escoceses. Ou seja, os irlandeses estavam 
evolutivamente em vantagem, em relação aos escoceses! Darwin não o afirma 
desta forma, mas é uma consequência inequívoca da discussão que apresenta. 
Assim, o problema de Darwin é que evolução não é equivalente a progresso: 
se o objectivo era evitar a “regressão” da sociedade, era necessário contrariar o 
curso evolutivo da Grã-Bretanha.

Acontece que não é esta a interpretação “evolutiva” de Galton. Para 
este autor, o termo “inferior” tem uma conotação evolutiva: os “inferiores” 
seriam eliminados, mais cedo ou mais tarde, pela selecção natural porque 
são “inaptos” (“unfit”). Assim, a posição de Galton é que “What Nature does 
blindly, slowly and ruthlessly (…) man may do providently, quickly, and 
kindly” (Galton citado em: MacKenzie, 1976) – por outras palavras, a Eugenia 
é apresentada como uma solução menos cruel e mais humana para lidar com 
os inaptos. Para terminar, recordamos só que “sobrevivência dos mais aptos” 
(“survival of the fittest”, Spencer, 1864, p. 444) é um termo introduzido por 
Herbert Spencer (1820-1903) no seu Principles of Biology publicado em 1864. 
O termo é incorporado por Darwin na quinta edição do On the Origin of 
Species, em 1869; no entanto, na última edição do The Descent of Man revista 
e publicada por Darwin em 1882, ele mantém o termo “inferior” e “superior” 
no que respeita à variabilidade humana para as características “intelectuais” e 
“morais” – não os substitui por “inapto” e “apto”. No entanto, foi a interpretação 
de Galton que prevaleceu: o que Darwin chamava “inferiores” (pessoas que 
não contribuíam para uma sociedade civilizada) passaram a “inaptos” (com 
património genético negativamente selecionado). 

O discurso de Galton prevaleceu e foram criadas sociedades Eugénicas 
assentes nas suas ideias em todo o mundo: o Eugenic Record’s Office do Reino 
Unido, criado em 1904, muda de nome para Francis Galton Laboratory for the 
Study of National Eugenics em 1907 e, nesse mesmo ano, a Deutsche Gesellschaft 
für Rassenhygiene (Sociedade Alemã para a Higiene Racial) muda de nome 

“WHAT NATURE DOES BLINDLY, SLOWLY AND RUTHLESSLY (…) 
MAN MAY DO PROVIDENTLY, QUICKLY, AND KINDLY” 
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para Internationale Gesellschaft für Rassenhygiene (Sociedade Internacional 
para a Higiene Racial), como parte de uma tentativa de internacionalização. 
Em 1909 é criada a Svenska sallskapet for rashygien (Sociedade Sueca para a 
Higiene Racial) e, em 1910, Charles Davenport funda o Eugenics Record Office 
em Cold Spring Harbor (EUA). A primeira Conferência Internacional de 
Eugenia decorre em 1912, em Londres, um ano após a morte de Galton e, 
até ao final da Primeira Guerra Mundial, são criadas organizações eugénicas 
na Áustria, França, Itália, Hungria, Rússia, Austrália, Noruega, Canadá, 
Brasil e Polónia. As conferências internacionais de Eugenia são retomadas, 
realizando-se uma em 1921 e outra em 1932 em Nova Iorque. No período 
entre as duas guerras mundiais surgem organizações na Índia, Bélgica, Suíça, 
Dinamarca, Holanda, Cuba, Roménia, Japão, Bulgária, Nova Zelândia, África 
do Sul, México e em Hong Kong. É criada a Federação Latina de Sociedades 
Eugenistas que inclui representantes de Portugal, Catalunha, Itália, França, 
Roménia, Argentina, do México e da Suíça-Italiana e, mais tarde, da Bélgica, 
que seguia os preceitos da Carta Encíclica (Casti conubii) de 1930 do Papa 
Pio XI (que recusava a utilização de anti-concepcionais, a esterilização de 
mulheres e o aborto). Outros países ou territórios com grupos eugenistas  
incluem o Quénia, a Malásia, Porto Rico, as (ex-) Antilhas Holandesas, a África 
Ocidental Francesa, a Indochina Francesa, o Cambodja (sob o Khmer Rouge), 
a China e o Irão. Muitas organizações eugénicas mudaram o seu nome depois 
da Segunda Guerra Mundial, mas algumas foram criadas de novo, como no 
Bangladesh, em 1952, no Paquistão e no Sri Lanka, em 1953 e, na Grécia, em 
1954  (ver: Bashford & Levine, 2010a).

As sociedades e conferências eugénicas reuniam pessoas de várias 
profissões – investigadores, médicos, advogados, juristas, clérigos, entre outros 
– para estudar e encorajar legislação eugénica. Os grupos funcionaram como 
grupos de pressão (lobby) e investiram em propaganda, visando conseguir 
apoio da opinião pública. Mas o facto do discurso eugénico, suportado pela 
sua suposta base científica, ter sido adotado em tantos países diferentes não 
significa que os programas desenvolvidos, que as medidas apoiadas, ou sequer 
que o discurso, tenha sido uniforme. Apesar do objectivo comum – melhorar 
o património biológico da sociedade – as medidas adotadas (ou propostas) 
variam e o nível de implementação varia ainda mais. (Para uma discussão por 
regiões ver: Reino Unido - Bland e Hall, 2010; Ásia – Hodges, 2010; Amrith, 
2010; Austrália e Nova Zelandia – Garton, 2010; China e Hong Kong – Chung, 
2010; África do Sul – Dubow, 2010; Kenya – Campbell, 2010; Alemanha, 
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Weindling, 2010; França – Fogarty e Osborne, 2010; Holanda – Pols, 2010; 
Escandinávia – Tydén, 2010; Europa do Sul – Quine, 2010; Europa do Leste 
– Bucur, 2010; ex-União Soviética – Kremenstov, 2010; Japão – Robertson, 
2010; Irão – Schayegh, 2010; Cuba, Porto Rico e México – Schell, 2010; Brasil 
– Hochman, Trindade Lima e Chor Maio, 2010; EUA – Kline, 2010; Canadá – 
Strange e Stephen, 2010)

Também não há um padrão político ou religioso comum entre as nações 
que adotaram um discurso eugenista e/ou que implementaram medidas 
eugenistas, como se percebe pela lista acima (Mottier, 2010): as medidas 
eugénicas propagandeadas ou adotadas na Alemanha totalitária e fascista 
são diferentes das medidas propagandeadas ou adotadas pelas ditaduras 
fascistas em Portugal e em Itália; mas as medidas Eugenistas da Alemanha 
Nazi aproximam-se, pelo menos em conteúdo, das medidas propagandeadas 
e adotadas em estados democráticos como os EUA, o Canadá e os países 
escandinavos (por exemplo, a esterilização coerciva). Alguns autores referem-
-se a este padrão como Eugenia do “Norte“ e Eugenia do “Sul“.

A justificação para as medidas eugenistas adotadas também não seguiu 
um padrão uniforme: por exemplo, nos países escandinavos a Eugenia foi 
apresentada como necessária para a construção de um Estado Social sustentável, 
nos EUA como uma forma de controlar a imigração e reduzir os apoios sociais 
e, em França e no Japão, como forma de promover o crescimento demográfico  
de qualidade (Mottier, 2010).

O número de vítimas dos programas e leis eugenistas (que incluíram 
a esterilização não-consensual ou coerciva, a remoção não-consensual ou 
coerciva de crianças, o encarceramento, a recusa de entrada a imigrantes, 
a proibição de casamentos, a experimentação médica não-consensual, a 
eutanásia não consensual ou coerciva, a execução) é desconhecido: mesmo no 
caso mais bem estudado, o Holocausto, o número de vítimas dos grupos alvo 
das medidas de higiene racial são estimativas indicadoras.

De facto, uma leitura do The History of Eugenics (Bashford & Levine, 
2010) demonstra que o único argumento comum ao discurso eugénico 
entre os diferentes países se resume à sua auto-proclamada base científica. 
Esta reivindicação contribuiu uma aura de modernidade e de progressismo 
ao movimento o que, presumivelmente, potenciou significativamente a sua 
aceitação, independentemente do restante ambiente socio-político.

A Eugenia é geralmente associada ao Darwinismo – ou, pelo menos, ao 
“Darwinismo Social“ – que, por sua vez, foi posteriormente associado à ideia 
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de “determinismo genético“. A Eugenia contribuiu muito para o preconceito 
em relação ao pensamento evolutivo em geral mas, em particular, contribuiu 
para o preconceito no que respeita a um enquadramento evolutivo do 
conhecimento que temos da nossa espécie e das nossas sociedades. Atualmente, 
este enquadramento é visto, na melhor das hipóteses, como desnecessário e, na 
pior, como fascista. Dado que os eugenistas reinvidicavam que a Eugenia era 
ciência e que servia um propósito evolutivo (melhorar o património biológico 
da população) convém tentar perceber, primeiro, que conhecimento científico 
utilizavam os Eugenistas e, segundo, quão generalizada era a percepção da 
“eugenia enquanto ciência” entre a comunidade científica.

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente

Como vimos, o discurso eugénico afastou-se rapidamente da sua suposta 
base “Darwinista”. Galton foi o primeiro a distorcer as ideias de Darwin 
equiparando os “inferiores” a pessoas que dariam origem a linhas inviáveis 
evolutivamente (“unfit”).

Mas mesmo no sentido distorcido “Galtoniano”, a Eugenia não era toda 
“Darwinista”. Em 1914, o Eugenics Record Office dos EUA publica o relatório 
intitulado Report of the Committee to Study and to Report on the Best Practical 
Means of Cutting Off the Defective Germ-Plasm in the American Population:

Esta citação exemplifica o “ramo” da Eugenia usualmente interpretado 
como “Darwinista” e que tem, também, sido equiparado a “Darwinismo 
Social” que, por sua vez, é geralmente utilizado em associação com as ideias 
de Herbert Spencer. Spencer desenvolveu as suas ideias sobre a sociedade e o 
progresso antes da publicação do The Origin of Species, do Hereditary Genius 
de Galton e do The Descent of Man, de Darwin. Em restrospectiva, no entanto, 

EUGENIA, CIÊNCIA E CIENTISTAS

It is held by some schools of social workers that better schools, better churches, 
better food, better clothing, better living, and better social life will remedy 
almost any social inadequacy in individuals. The studies of this committee 
(…) prove conclusively that much social inadequacy is of a deep-seated 
biological nature, and can be remedied only by cutting off the human strains 
that produce it.  

 (Laughlin, 1914)

 Eugenia Darwinista (sensu Galton) e Eugenia Lamarquista
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a ideia de progresso de Spencer, no contexto económico e social, acomodava-
-se à ideia de selecção natural de Darwin. Este facto é reconhecido por Spencer 
que, posteriormente, resume o conceito de selecção natural com a metáfora 
“survival of the fittest” (Spencer, 1864) e estabelece um paralelo entre as suas 
ideias económicas e o processo evolutivo proposto por Darwin. “Survival of 
the fittest” é incorporada por Darwin na quinta edição do The Origin of Species, 
em 1869.

Se a citação de Laughlin acima exemplifica o “ramo” da Eugenia que é 
usualmente interpretado como sendo “Darwinista”, a verdade é que desde 
finais do século XIX que os eugenistas franceses, influenciados pela ideia 
lamarquista da hereditariedade das características adquiridas, enfatizavam 
a necessidade de tomar medidas que melhorassem as condições ambientais 
(sanitarização, saúde) para, assim, promover o crescimento demográfico da 
população francesa apostando na qualidade (Fogarty & Osborne, 2010). Esta 
linha eugénica permitiu desenvolver a puericultura dando, mais tarde, origem 
a programas de educação e apoio a mães e filhos. 

Assim, no que se supõe ser a base científica da Eugenia, as diferentes 
políticas eugénicas de vários países, como por exemplo os Estados Unidos da 
América e a Alemanha, por um lado, e a França e Itália, por outro, podem 
ser, em parte, explicadas pelas diferenças na importância dada em cada país 
à evolução por selecção natural de Darwin, em oposição à ideia de Lamarck 
da “hereditariedade das características adquiridas” (a comunidade científica 
francesa resistiu à Teoria Evolutiva de Darwin durante bastante tempo). 
Mas esta divisão dos eugenistas em dois “ramos científicos” também não é 
suficiente para explicar todas as diferenças na adoção de medidas eugénicas 
entre Estados. Por exemplo, países como o Canadá (Strange & Stephen, 2010) 
e a Suíça (Mottier, 2010; Stern, 2010) adotaram medidas de esterilização não 
consensuais (eugenia negativa, supostamente “Darwiniana”) assim como 
programas coercivos de separação de crianças dos seus progenitores – o que 
corresponde à eugenia lamarquista. As políticas adotadas em nome da eugenia, 
por vezes no mesmo país, utilizaram hipóteses científicas contraditórias.

Assim, a pretensão de que as políticas eugénicas tinham uma sólida base 
científica parece ter funcionado sobretudo como um argumento utilizado 
para invocar “modernidade” e justificar decisões político-sociais quando, na 
realidade, não existiam programas governamentais genuinamente informados 
cientificamente. 

Filipa Vala & Margarida Matos
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A hereditariedade era um problema para Darwin – nalguns pontos a 
sua lei de “uso e desuso” pode ser lida em termos larmarquistas. Mas uma 
análise cuidadosa do trabalho de Darwin revela diferenças essenciais entre a 
Evolução Darwinista e a Evolução Lamarquista. O conceito de “descendência 
com modificação” é a chave da Teoria Evolutiva de Darwin: é a descendência 
com modificação que produz a diversidade biológica que funciona como 
matéria-prima para o processo de selecção. O processo evolutivo de Darwin é 
descrito por uma “árvore da vida” – ou seja, não há em Darwin, ao contrário 
de Lamarck, uma tendência inata para o progresso no processo evolutivo 
(Futuyma, 1998). Para Darwin, a hereditariedade era um mistério que um dia 
seria desvendado. A ausência do mecanismo explicativo da hereditariedade 
não permitia nem uma refutação inequívoca da evolução lamarquista, nem 
uma aceitação inequívoca da evolução darwinista. 

O problema da hereditariedade resolve-se pouco depois da morte de 
Darwin. August Weismann (1834-1914) postula, no final do século XIX, que 
apenas as células dos orgãos reprodutores contribuem para a geração seguinte, 
e opõe-se a Lamarck (Paul & Moore, 2010). Aproximadamente pela mesma 
altura, uma série de experiências conduzidas por Wilhelm Johannsen (1857-
-1927) em plantas permite-lhe distinguir entre genótipo (o que é herdável) e 
fenótipo (a expressão do genótipo num dado ambiente). Ainda na viragem do 
século as leis da hereditariedade de Gregor Mendel (1822-1884), inicialmente 
propostas em 1865, são re-descobertas independentemente (Hugo De 
Vries, Carl Erich Correns e Erich von Tschermak-Seysenegg). A sua mais 
ampla divulgação, no entanto, foi feita por William Bateson, que traduziu 
para inglês a obra de Mendel em 1902. Finalmente, Thomas Morgan (1866- 
-1945) estabelece que os “factores da hereditariedade” se localizavam nos 
cromossomas, fornecendo simultaneamente evidências experimentais sólidas 
para as conclusões de Weismann e de Johannsen (Roll-Hansen, 2010). No 
final dos anos 20, a hereditariedade dos caracteres adquiridos sensu strictu e, 
consequentemente, a evolução Lamarquista, tinha sido derrotada.

A re-descoberta das Leis de Mendel, sobretudo a forma como foi 
comparada com a ‘teoria da hereditariedade’ (biométrica) de Galton por 
Bateson (1906) deu início a outro debate entre biólogos: os que eram pró- 
-“Mendelismo”, que defendiam que a variabilidade natural, sendo produzida 

Eugenia pós-Mendel



212

Filipa Vala & Margarida Matos

por genes, tinha que ser descontínua; e os “Biometristas”, que defendiam que 
a variabilidade era geralmente contínua (Roll-Hansen, 2010). A resolução 
do debate é divulgada em 1930 com a publicação de The Genetical Theory 
of Natural Selection de Ronald A. Fisher (1890-1962). O livro inclui a 
demonstração matemática de que a variação contínua de uma característica 
pode ser produzida pelo efeito combinado de muitas entidades discretas 
individuais (os genes) que se comportassem do modo previsto por Mendel. 
Finalmente, em 1937, Theodosius Dobzhansky (1900-1975) publica Genetics 
and the Origin of Species, onde o cenário completo da integração da Genética 
e Evolução Darwiniana é apresentado. Com Genetics and the Origin of Species 
de Dobzhansky entramos na era do Neo-Darwinismo ou Síntese Moderna 
(Provine, 2001). 

Se, de facto, a Eugenia era uma ciência ou, pelo menos, se as suas propostas 
assentavam em conhecimento científico, então tanto a compreensão das “leis” 
da hereditariedade, como a incorporação explícita da genética no processo 
evolutivo deveriam ter tido impactos significativos nas propostas eugénicas.

Um alvo principal da “higienização populacional” foi a “imbecilidade” 
(“feeblemindedness”). Os “imbecis” eram pessoas avaliadas como pouco 
inteligentes e que, por isso, contribuíam muito pouco, ou até negativamente, 
para a sociedade. Na realidade, esta ordem de ideias era invertida: uma pessoa 
era tida como contribuindo pouco ou negativamente para a sociedade e, 
portanto, considerada imbecil. A inversão permitia uma utilização abrangente 
do termo: criminosos, prostitutas, alcoólicos e pessoas que exibissem qualquer 
tipo de comportamento anti-normativo poderiam ser considerados “imbecis” 
(Stern, 2010; Thompson, 2010). A categorização “imbecil” foi assim outra 
forma de denominar os “inferiores” de Darwin ou os “inaptos” de Galton. Para 
os eugenistas “Darwinianos”, a imbecilidade era atribuída à biologia e, por 
isso, herdada. Impedir a proliferação da imbecilidade na população implicava 
necessariamente impedir a reprodução dos imbecis.

O trabalho de Mendel tinha estabelecido relações de dominância entre 
os alelos de um gene. A análise de árvores genealógicas permitiu, no princípio 
do século XX, estabelecer a hereditariedade de algumas condições humanas, 
como dominantes (como a braquidactilia estabelecida em 1905) ou recessivas 
(como o albinismo, em 1903). Mesmo os eugenistas mais convictos concediam 
que nem todos os descendentes de indivíduos diagnosticados como imbecis 
eram, também, imbecis e esta observação levou à conclusão que a imbecilidade 
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seria uma condição recessiva. A questão que se colocou então aos eugenistas 
era a de saber a eficácia de medidas eugénicas negativas (nomeadamente, a 
esterilização) na higienização populacional da imbecilidade.

Os instrumentos matemáticos necessários para responder a esta pergunta 
existiam desde 1908 quando Wilhelm Weinberg (1862–1937) e Godfrey 
Harold Hardy (1877–1947) estabeleceram, independentemente, o que é hoje 
conhecido como o equilíbrio (ou princípio) de Hardy-Weinberg.  O que as 
equações de Hardy-Weinberg tornam óbvio é que, numa população em 
equilíbrio, se uma condição recessiva é rara, a maioria dos alelos recessivos 
estarão “escondidos” nos fenótipos heterozigóticos. Este facto torna a 
eliminação do alelo recessivo através da remoção, por selecção artificial, do 
fenótipo homozigótico recessivo, uma tarefa quase impossível. Foi o que 
demonstrou em 1917 R. C. Punnett (1875-1967), utilizando a imbecilidade. 
Sob a suposição pouco realista de um único alelo, uma frequência inicial de 
0,3% de genótipos imbecis (homozigóticos recessivos) na população e uma 
cessação imediata da sua reprodução (por esterilização), Punnett mostrou que 
seriam necessários 8000 anos para eliminar o “alelo-imbecil” da população 
(Punnet, 1917). Um cenário tão desolador levou Punnett a concluir que outro 
método seria necessário para eliminar a imbecilidade.

O resultado de Punnett não foi ignorado. Fisher desvalorizou-o 
argumentando que o que se pretendia era reduzir significativamente a 
proporção de imbecis em cada geração. Recalculou então as estimativas de 
Punnett, questionando o pressuposto de acasalamentos aleatórios, defendendo 
que os imbecis teriam mais tendência para se reproduzir entre si. Esta alteração 
foi recompensada: as simulações de Fisher estimavam uma redução de 36% 
(em vez dos 17% de Punnett) na incidência de imbecilidade logo na primeira 
geração. E assim prosseguiu a discussão...

Cientificamente não há nada errado nos modelos de Punnett ou 
Fisher: os seus pressupostos são enunciados, a matemática é impecável, as 
conclusões baseiam-se nos resultados. O único problema é a total ausência 
de dados que corroborassem os dois pressupostos básicos destas análises: a 
etiologia da imbecilidade, permitindo o seu diagnóstico e evidência para a sua 
base genética. Este problema não impediu Punnett, nem Fisher, nem outros 
investigadores de alimentar o debate (Paul & Spencer, 2001).

Do ponto de vista conceptual o desenvolvimento da genética, a criação 
dos instrumentos matemáticos da genética populacional, o conhecimento da 
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etiologia de algumas doenças com efeitos claros no desenvolvimento cognitivo 
(como o Síndrome de Down), deveriam ter tido um impacto significativo na 
percepção que os eugenistas tinham da sua missão. Ao invés, o ânimo eugénico 
prolonga-se (Levine & Bashford, 2010). Talvez, portanto, o maior benefício 
que a Eugenia retirou da Ciência não tenha sido conhecimento científico 
state of the art, mas antes o apoio que o movimento recebeu de cientistas e 
investigadores, concedendo-lhe credibilidade. Punnet, ao contrário de Fisher, 
não era um eugenista assumido, mas escreveu: “If only those who are actually 
feebleminded are dealt with, it will require more than 8,000 years to eliminate 
the defect – new method of procedure needed” (Punnett, 1917: p.464). Punnet, 
Fisher e outros autores acreditavam que a “imbecilidade” deveria ser reduzida 
(Paul & Spencer, 2001) – foi só essa crença que deu ânimo “científico” à Eugenia.

Filipa Vala & Margarida Matos

Se a Eugenia ganhou muito com o apoio que recebeu de cientistas, isto 
não significa que não tenham existido, dentro da comunidade científica, vozes 
críticas à pretensão eugénica de ser uma ciência ou de se basear em dados 
científicos. Neste contexto, à medida que o conhecimento se acumulou, as 
críticas mais contundentes partiram, numa primeira fase, de geneticistas e 
posteriormente, a partir da Síntese Moderna, de geneticistas e de biólogos 
evolutivos.

Thomas H. Morgan, que pertenceu à American Breeders Association 
(a sociedade que antecedeu a criação do American Eugenics Record Office), 
começou por denunciar, logo em 1915, as afirmações sobre genética como sendo 
especulações não fundamentadas cientificamente. No entanto, a preocupação 
de Morgan era se a especulação não serviria para apoiar objectivos tentadores 
com meios ineficazes (Roll-Hansen, 2010).

Otto Lous Mohr (1886-1967), professor de medicina e geneticista, 
denuncia, também em 1915, as propostas de legislação eugénica de Jon Alfred 
Mjøen (1886-1967), um farmacêutico influente que liderou o movimento 
eugénico norueguês. Mohr, que tinha trabalhado com o grupo de Morgan, 
e pertencia ao Comité Permanente Internacional de Genética acusava 
Mjøen de defender medidas baseadas em especulações não fundamentadas 
cientificamente, que fariam mais mal do que bem (Roll-Hansen, 2010, p.85). 
Mohr prosseguiu na sua crítica à Eugenia e foi preso durante a ocupação nazi.

Oposições científicas e de outras elites à Eugenia
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Nos EUA, a oposição científica à Eugenia intensifica-se a partir do final 
dos anos 20 e durante a década de 30. O Eugenics Record Office (ERO), criado 
por Charles Davenport, veio completar o trio de centros de investigação 
estabelecidos em Cold Spring Harbor (New York): o Biological Laboratory 
(laboratório biológico), estabelecido em 1890, a Station for Experimental 
Evolution (estação para evolução experimental), de 1903 e, finalmente, o ERO, 
em 1910. Mas, na sequência de sucessivas denúncias acerca da utilização 
abusiva de “dados científicos” e de fraude científica, o trabalho do ERO é 
progressivamente descredibilizado. Em 1935, a pedido da Carnegie Foundation, 
que contribuía para financiar o ERO, uma comissão independente decide que 
o trabalho não tem mérito científico e o financiamento é suspenso. O ERO 
fecha em 1939 (Micklos & Carlson, 2000; Allan et al., 2013). 

Em simultâneo com a Síntese Moderna - e com as notícias dos horrores do 
programa eugénico nazi - o número de vozes críticas entre os geneticistas e os 
biólogos evolutivos intensifica-se substancialmente: H. J. Muller (1890-1967), 
T. H. Morgan, Herbert Jennings (1868-1947), Julian Huxley (1887-1975), J. B. 
S. Haldane (1892-1964) e Hugo de Vries, J.P. Lotsy (1867-1931), Tine Tammes 
(1871-1947), entre outros, levantam questões sobre pressupostos eugénicos, 
como por exemplo a assumida simplicidade da determinação genética de 
características como a “imbecilidade” (Roll-Hansen, 2010: p.87; Pols, 2010: 
p.349). Lancelot Hogben (1895-1975), zoólogo britânico, opõe-se de forma 
veemente à Eugenia atacando, em especial, Ronald Fisher e levantando a 
questão da importância do ambiente na expressão dos genes (Roll-Hansen, 
2010). Também no final da década de 30, Lionel Penrose (1898-1972), 
psiquiatra e geneticista britânico, inicia um estudo destinado a compreender 
a base genética das deficiências cognitivas. Os resultados convencem-no da 
variabilidade de sintomas, de causas e da complexidade da sua hereditariedade 
e constituem a base do livro The Biology of Mental Defect publicado depois da 
Guerra (Roll-Hansen, 2010).

Entre as vozes críticas, fora da genética e da biologia evolutiva, contam-se 
Louis Leakey (1903-1972), antropólogo (Campbell, 2010); Peter Nielsen, um 
magistrado sul-africano (Dubow, 2010) e Friederich Hertz (1878-1964), um 
cientista social austríaco (Weindling, 2010).

De certa forma, muitos destes investigadores são opositores “moderados”, 
opondo-se à Eugenia dita “dura”. Questionam cientificamente alguns 
pressupostos eugénicos, bem como a viabilidade dos programas propostos pelo 
movimento e criticam e denunciam o seu impacto social e discriminatório, 
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mas não se opõem totalmente à ideia de que a população pode (e deve) ser 
“melhorada” através de programas eugénicos. Isso torna-se claro com o 
manifesto “Social Biology and Population Improvement” (também conhecido 
como o “Manifesto dos Geneticistas”), redigido por Muller, e subscrito por 
Huxley, Haldane, Hogben Dahlberg e outros geneticistas europeus e norte-
americanos, em Agosto de 1939, durante o Sétimo Congresso Internacional 
de Genética: os geneticistas propõem que programa algum será eficaz se não 
houver primeiro mudanças radicais que visem a equidade e a justiça social 
(Roll-Hansen, 2010: 88). O argumento não é, portanto, conceptual, mas antes 
metodológico: não seria possível comparar o valor intrínseco dos indivíduos 
antes de dar a todos o mesmo ponto de partida.

À parte o papel determinante das crenças dos investigadores na 
ciência, a história da Eugenia levanta uma série de outras questões sobre 
a empresa científica: poderá afirmar-se cientificamente o que é uma 
“redução significativa” do número de pessoas “imbecis”? Poderá designar-se 
cientificamente um número abaixo do qual um teste de Q.I. revela uma pessoa 
“imbecil”, ou definir-se cientificamente o que é uma “sociedade melhor”? E, 
assumindo que a Ciência pode fazer estas coisas, poderá a Ciência dizer se 
a esterilização ou o encarceramento são métodos aceitáveis para eliminar a 
“imbecilidade”? As respostas são, obviamente, negativas. A ciência pode 
contribuir com informação para uma discussão, claro, mas sendo os limiares 
de significância definidos por consenso, não são em si mesmo um resultado 
científico. Sobretudo, embora possa fornecer informação útil para discussões 
éticas, a ciência não fornece resposta para perguntas éticas. E neste equívoco 
talvez resida o problema central da Eugenia.

Filipa Vala & Margarida Matos

A Eugenia escudou-se num suposto conhecimento científico para se 
legitimar eticamente. Por outras palavras, o processo evolutivo (uma distorção 
deste, como já vimos) foi tomado como um processo com consequências 
morais. Esta “ética evolutiva” é diretamente aludida por Spencer (e por Galton) 
e Darwin, embora com prescrições opostas. A “ética evolutiva” é recuperada de 
outra forma, mais tarde, por E. O. Wilson e a Sociobiologia (ver abaixo).

A defesa que Darwin faz da assistência aos “inferiores”, discutida acima 
(negar ajuda aos “inferiores” levaria à “deterioration in the noblest part of our 

ÉTICA EVOLUTIVA
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nature”, acelerando a reversão da sociedade), é uma resposta a Spencer (“to 
aid the bad in multiplying, is, in effect, the same as maliciously providing for 
our descendants a multitude of enemies” - Spencer, 1864: p.346). A resposta 
de Darwin assenta num princípio moral derivado de um princípio evolutivo, 
também já discutido: o “instinto da simpatia” foi crucial na evolução humana 
porque suporta a tendência para a sociabilização humana, é esse instinto 
que nos torna humanos – é também este instinto que distingue os humanos 
“superiores” (que se vêem assim naturalmente impelidos para ajudar os 
“inferiores”). Darwin e Spencer fazem prescrições opostas: os “inferiores” 
devem ser ajudados para preservar o instinto de simpatia nos “superiores” 
(Darwin); os “inferiores” não devem ser ajudados pois isso seria contrariar a 
natureza, cujas leis permitem apenas a sobrevivência dos mais aptos (Spencer 
e Galton, etc). 

Este pressuposto filosófico não era novo e tinha já sido discutido (e 
refutado). David Hume (1711-1776), um filósofo escocês discute, em A Treatise 
of Human Nature de 1739, o problema do “is versus ought”. Hume conclui que 
o que “é” (“is”) não é uma prescrição inequívoca do que “deve ser” (“ought”) 
(Schroeder, 2005). Esta posição é equivalente àquela que suporta a conclusão 
de Thomas Huxley em Evolution and Ethics, de 1893: “Cosmic evolution may 
teach us how the good and the evil tendencies of man may have come about; 
but, in itself, it is incompetent to furnish any better reason why what we call 
good is preferable to what we call evil than we had before” (Huxley citado por 
Schroeder, 2005). George Edward Moore (1873 – 1958), um filósofo inglês, 
chega a uma conclusão idêntica à de Hume, discutindo a “naturalistic fallacy” 
no livro Principia Ethica de 1903:

Ethics aims at discovering what are those other properties belonging to all 
things which are good. But far too many philosophers have thought that when 
they named those other properties they were actually defining good; that these 
properties, in fact, were simply not “other,” but absolutely and entirely the 
same with goodness.

(Moore, 1903: p. 10)
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E, de forma idêntica, Theodosius Dobzhansky justifica a sua posição 
relativamente à ética evolutiva invocando a prova do que é “bom”:

Perto do final do livro, Wilson conclui:

Em resumo, a discussão filosófica associada à ideia de uma Ética 
Evolutiva prendia-se com a questão de saber se é possível distinguir, utilizando 
o processo evolutivo, aquilo que é ético (bom) daquilo que não é ético (mau). 
Esta discussão sofre uma reviravolta com a publicação de Sociobiology: The 
New Synthesis de Edward Wilson, em 1975.

Com a Sociobiologia de E. Wilson, a questão da Ética Evolutiva passa a 
ser formulada noutros termos: saber se o processo evolutivo incluiu a evolução 
da “moralidade humana” e que moralidade será essa que foi favorecida 
pela seleção natural. Edward Wilson propõe que se abandone o tratamento 
filosófico da ética e que ele seja tratado à luz da biologia: 
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 No theory of evolutionary ethics can be acceptable unless it gives a satisfactory 
explanation of just why the promotion of evolutionary development must be 
regarded as the summum bonum (…) 

(Dobzhansky, 1956: p. 128-129)

The hypothalamus and limbic system … flood our consciousness with all the 
emotions – hate, love, guilt, fear, and others – that are consulted by ethical 
philosophers who wish to intuit the standards of good and evil. What, we 
are then compelled to ask, made the hypothalamus and the limbic system? 
They evolved by natural selection. That simple biological statement must be 
pursued to explain ethics.

(Wilson, 1975: p. 3)

Time has come for ethics to be removed temporarily from the hands of the 
philosophers and biologicized

(Wilson, 1975: p. 562)
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Wilson contorna a questão de responder a “O que é bom?” (o que é Ético?), 
considerando que a evolução incluiu um sentido de moralidade. A nova Ética 
Evolutiva consiste, assim, em tratar a moralidade como uma característica 
adaptativa (Schroeder, 2005).

Em Sociobiology, Wilson desenvolve um longo argumento, que assenta na 
análise do comportamento social de diferentes grupos de animais, propondo 
que, tal como nos outros grupos, o comportamento social humano deve, pelo 
menos em parte, ser produto da seleção natural. O comportamento social 
humano, portanto, será passível de ser explicado através de considerações 
evolutivas. Wilson discute a evolução do altruísmo, para explicar a existência 
de comportamento social, apoiando-se nos resultados de Hamilton sobre 
seleção parental (kin selection) – que, por sua vez, foram desenvolvidos a partir 
do trabalho de genética de populações de R.A. Fisher e de J. B. S. Haldane - 
e discute também outras estratégias, como a agressão. Mais do que o novo 
conceito de ética evolutiva – que a ética deveria ser “biologizada” -, é a 
proposta popularizada por Wilson de que havendo uma base genética para o 
comportamento isso permite explicar o comportamento social (por exemplo, 
em grupos de insectos), e que essa proposta é extensível à espécie humana, que 
levanta o debate sobre o determinismo genético. The Selfish Gene, de Dawkins 
(1976) reforça a popularização da ideia de Wilson. E assim, o debate seguinte 
centra-se na ideia de determinismo genético: quanto do comportamento 
humano teria uma base genética e vale a pena discuti-lo?

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente

Paul e Spencer (1995, 2001) argumentam que o que hoje nos parece 
inaceitável no que respeita às políticas eugénicas não se baseia tanto no 
conhecimento da ausência de ciência, ou nos abusos delas decorrentes, mas 
numa mudança de valores da população. 

A mais óbvia mudança de valores no pós-guerra mundial parece ter 
sido a reivindicação do direito à escolha individual. Isto explica porque é 
que algumas medidas eugénicas, como o rastreio pré-natal ou os métodos 
anticoncepcionais, são cada vez mais utilizadas globalmente – não são 
imposições, mas sim decisões individuais. No entanto, a reivindicação de 
direitos de escolha individual surgiu a par de uma nova “fobia”, o determinismo 
genético. Esta fobia contemporânea não se aplica a todas as características: por 

SOCIOBIOLOGIA, GENES EGOÍSTAS E O PÂNICO 
DO DETERMINISMO GENÉTICO
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exemplo, no caso de doenças determinadas geneticamente, como alguns tipos 
de diabetes, o direito a saber se se é portador da mutação e, em caso afirmativo, 
o acesso ao seu tratamento são exigidos. A fobia do determinismo genético 
surge associada às “características comportamentais e cognitivas” – o que não 
será surpreendente dado o passado eugénico.

Wilson e Dawkins após a publicação, respetivamente, de Sociobiology: 
The New Synthesis (1975), e de The Selfish Gene (1976) sofreram um ataque 
generalizado – popular e científico. Dentro da biologia evolutiva, o ataque foi 
notavelmente liderado por Richard Lewontin (ver, por exemplo, Biology as 
Ideology de 1991) e por Stephen Jay Gould (ver, por exemplo, The Mismeasure 
of Men de 1981). Aliás, a popularização do termo “determinismo genético” 
deve-se, em larga medida, a Gould e Lewontin.

Sociobiology: The New Synthesis gerou polémica devido principalmente ao 
último capítulo (Man: From Sociobiology to Sociology), que pretende emoldurar 
evolutivamente as sociedades humanas e aquilo que delas se pode esperar. The 
Selfish Gene pretende descrever o processo evolutivo, centrando-o nos genes, e 
popularizou, de forma inédita, a ideia que as características comportamentais 
podem evoluir, como qualquer outra característica, sob seleção natural. Pode 
argumentar-se cientificamente contra a afirmação de Wilson, “genes maintain 
a certain amount of influence in at least the behavioural qualities that underlie 
variation between cultures” (Wilson, 1975: p.550). Pode argumentar-se contra 
Dawkins, por exemplo, que nem toda a selecção natural se processa ao nível 
do gene. De facto, há questões e pressupostos científicos nestes dois livros que 
convém debater porque não são de todo consensuais na comunidade científica 
(ainda hoje). Mas essas questões científicas não estão propriamente na base da 
maioria dos ataques a Wilson ou Dawkins.

As “acusações” de Lewontin e Gould pretendem minar o carácter científico 
das especulações/discussões sobre uma base genética para o comportamento 
humano de Wilson e de Dawkins (e de outros autores menos populares). Para 
Lewontin e Gould (e outros autores) o enquadramento evolutivo da “natureza 
humana” é uma empresa necessariamente reducionista e determinista e, 
por isso, irremediavelmente falaciosa. Levantam, também neste contexto, 
a questão do “programa adaptacionista” que, afirmam, está implícito na 
forma como as questões são formuladas (Gould & Lewontin, 1979). Gould e 
Lewontin (1979) defendem que nem todas as características responsáveis pela 
“natureza humana” terão necessariamente evoluído por serem adaptativas - 
muitas poderão ter tido a sua origem como produtos secundários da selecção 
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natural (analogia aos “tímpanos” – “spandrels” – da basílica de São Marcos) ou 
são exaptações (características com valor adaptativo mas que evoluíram por 
selecção natural para desempenho de outra função). Mas, e de forma muito 
clara, Lewontin e Gould ligam as discussões que visam um enquadramento 
evolutivo do comportamento humano a uma intenção política ou, pelo 
menos, ao potencial aproveitamento político que delas decorrerá. Em resumo, 
à parte as considerações científicas, para Gould e Lewontin, propostas como 
as de Dawkins ou Wilson servirão sempre, em última análise, para legitimar 
procedimentos discriminatórios (ou políticas eugénicas). 

A fobia do determinismo genético surge em resposta a características 
como a inteligência – geralmente tida como sendo equivalente a uma medida 
de Q.I. (outra herança eugénica) – ou as preferências sexuais. Se um indivíduo 
“nasce” com um Q.I. baixo, que direito pode ter a educação superior? Se um 
indivíduo “nasce” homossexual, que direito pode ter à paternidade ou ao 
casamento? Estas questões – que raramente são colocadas de forma tão frontal 
– têm obviamente um eco de discurso eugénico (que direito têm os imbecis 
(“feebleminded”) à reprodução / ao casamento / aos apoios sociais / à imigração?) 
É possível que este eco seja suficiente para causar a fobia porque é visto como 
uma possível ameaça ao direito à escolha: sendo as características conotadas 
como más, inferiores, ou anti-normativas, sem cura, poderão servir de 
argumento à legitimação do controlo dos indivíduos de forma discriminatório 
pelo estado (como aconteceu no passado eugénico recente). Por outro lado, a 
proposta de determinismo genético para o comportamento humano, pode ser 
vista como uma ameaça à descriminalização de certos crimes (argumentando, 
por exemplo, num caso de infanticídio, que o assassinato de crianças por um 
padrasto é um comportamento “compreensível” à luz da teoria evolutiva).

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente

O propósito da Sociobiologia foi estudar a biologia da espécie humana e 
das suas sociedades, partindo de uma análise de outras “sociedades” animais 
e propondo uma ideia de continuidade para a espécie humana. Como a 
explicação evolutiva oferecida para outros grupos animais que exibem 
comportamentos de cooperação e altruísmo, formando “sociedades”, assenta 
na ideia de seleção parental (kin selection) e no estudo de determinantes 
genéticos do comportamento e, ainda, porque o Sociobiology é imediatamente 
seguido de The Selfish Gene, a proposta ficou irremediavelmente colada à 
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ideia de determinismo genético sensu strictu: um gene ou alguns genes / um 
comportamento ou determinante cognitivo. O propósito da Sociobiologia foi, 
assim, atacado em duas frentes: uma científica, outra ideológica. Do ponto 
de vista científico, foi considerado demasiado redutor para ser aplicado com 
sucesso ao estudo da nossa espécie e, no que respeita especificamente à teoria 
evolutiva, foi considerado “adaptacionista”, refletiria o pressuposto de que todas 
as características teriam forçosamente, na sua origem, uma base adaptativa. Do 
ponto de vista ideológico, a Sociobiologia foi atacada por ser vista como um 
“revivalismo” das ideias supostamente científicas que suportaram as políticas 
eugénicas, com o propósito de conceder uma base científica à implementação 
de uma determinada linha de atuação política. O debate das propostas da 
Sociobiologia foi intenso, mas foram as questões ideológicas, muito mais do 
que as científicas, que o sustentaram.

É neste contexto que surge, e desta vez de dentro das ciências sociais (e 
não da biologia), a nova disciplina Psicologia Evolutiva (Downes, 2008). A 
Psicologia Evolutiva mantém a ideia de que há um substrato genético para 
o comportamento e a cognição humana, mas finta o debate ideológico. 
Consegue isto porque, em larga medida, evita a “radicalidade” das propostas 
“adaptacionistas” e de “determinismo genético” sensu strictu:

A psicologia evolutiva é um ramo da psicologia dedicado ao estudo do 
comportamento humano (mas não necessariamente das sociedades) à luz da 
teoria evolutiva:
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(…) evolutionary psychology takes the simple Darwinian ideas of sociobiology 
and harnesses them to relatively recent concepts from anthropology. They 
have also been considerably less provocative about their relationship to the 
social sciences, and considerably more sophisticated about ideological issues.

(Rose, 1998: p. 173-174)

(…) the study of the phylogenetic history and adaptive functions of the 
mind (…) in the sense of the simulacrum of engineering that pervades the 
natural world.

(Pinker, 2002: p. 51)
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Mas como evita a psicologia evolutiva a armadilha da acusação de ser 
mais um programa adaptacionista, vergado à ideia de determinismo genético?

Portanto, para os psicólogos evolutivos, a seleção natural é a força 
que tende a homogeneizar as populações, produzindo órgãos ou estruturas 
mentais partilhadas por todos os elementos da espécie. E porquê? Porque 
só as características cognitivas e comportamentais partilhadas constituem 
adaptações centrais à “natureza humana”. Se a preocupação ideológica que 
motivou os ataques à sociobiologia foi a ideia de que a variabilidade existente 
na espécie humana para características comportamentais e cognitivas teria 
não só uma base genética mas valores adaptativos diferentes, a proposta de que 
serão âmbito de investigação apenas as características partilhadas por “todos” 
elimina definitivamente a possibilidade de um ataque com base no argumento 
de que se oferece uma base científica para uma política discriminatória. Resta 
saber então como é que, à luz da teoria evolutiva, se justifica uma tal empreitada 
científica:

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente

Modern biology tells us that the forces that make people alike are not the same 
forces that make people different. (Indeed, they tend to be studied by different 
scientists: the similarities by evolutionary psychologists, the differences by 
behavioral geneticists.) Natural selection works to homogenize a species into 
a standard overall design by concentrating the effective genes – the ones that 
build well-functioning organs – and winnowing out the ineffective ones. (…) 
Just as we all have the same physical organs (…), we have the same mental 
organs. This is most obvious in the case of language, where a neurologically 
intact child is equipped to acquire any human language, but is true of other 
parts of the mind as well.

(Pinker, 2002: p. 142)

Evolutionary psychologists primarily explore the design of the universal, 
evolved psychological and neural architecture that we all share by virtue 
of being human. Evolutionary psychologists are usually less interested in 
human characteristics that vary due to genetic differences because they 
recognize that these differences are unlikely to be evolved adaptations central 
to human nature. Of the three kinds of characteristics that are found in the 
design of organisms – adaptations, by-products, and noise – traits caused by 
genetic variants are predominantly evolutionary noise, with little adaptive 
significance, while complex adaptations are likely to be universal in the species 

(Tooby & Cosmides, 2005: p. 39)
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Para qualquer biólogo evolutivo esta linha de raciocínio é, no mínimo, 
bizarra. Em primeiro lugar, porque aparentemente remete toda a variabilidade 
genética (a matéria prima do processo evolutivo, enfim), para um papel 
secundário em termos de valor adaptativo; em segundo lugar, porque sugere 
que as características com polimorfismos genéticos não constituem adaptações, 
uma vez que não são universais na espécie. Levada literalmente, esta linha de 
pensamento significa que a cor da pele, por exemplo, não será uma adaptação 
“central na natureza humana” porque varia – por contraste com a pele, uma 
adaptação “central na natureza humana” porque todos temos uma.

A proposta da psicologia evolutiva acomoda a crítica ao “programa 
adaptacionista” (sensu Gould e Lewontin), pois admite a existência de by 
products do processo adaptativo – que é como quem diz, spandrels. Um exemplo 
do que serão esses by products no âmbito das características comportamentais 
é o medo de cobras inofensivas (por oposição ao medo de cobras venenosas, 
que será uma adaptação):

Um by product (como um spandrel) só poderá persistir se for efetivamente 
neutro do ponto de vista da seleção natural ou se, por constrangimentos de 
design, o seu desaparecimento for seletivamente mais “caro” do que a sua 
manutenção – que é o argumento utilizado no caso das cobras.

A outra prosposta da psicologia evolutiva é que as adaptações cognitivas 
e comportamentais correspondem a “módulos” mais ou menos interligados: 

(a) adaptations, inherited character that reliably solved problems related 
to survival and reproduction better than competing alternatives during the 
time period in which they evolved (example: fear of dangerous snakes); (b) 
by products, artifacts without functional value that persist because they are 
inherently coupled with adaptations (example: fear of harmless snakes);

(Confer et al., 2010: p. 110 )

(…) evolutionary psychologists suggest that the human mind is a complex 
integrated assembly of many functionally specialized psychological adaptations 
that evolved as solutions to numerous and qualitatively distinct adaptive 
problems (…) Psychological adaptations are not separate “modules” in the 
Fodorian (Fodor, 1983) sense of informational encapsulation; rather they often 
share components and interact with each other to produce adaptive behavior

(Confer et al., 2010: p. 111) 
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A ideia de “módulo” deve quase tudo à proposta de Chomsky sobre a 
existência de uma gramática inata. Todos os seres humanos estão equipados 
com o “hardware” neurológico necessário para a aquisição de uma linguagem, 
sendo por isso que todas as linguagens humanas seguem uma estrutura 
gramatical semelhante; a língua que se adquire depende do ambiente em que o 
ser humano se desenvolve, ou seja, depende da língua que é falada à sua volta. 
É num contexto idêntico ao do “módulo” da linguagem que, na sua maioria, 
os psicólogos evolutivos tratam o determinismo genético: os genes codificam 
a estrutura neurológica necessária para a aquisição de linguagem, mas não a 
língua. E esta perspetiva coloca a psicologia evolutiva a salvo das críticas de 
determinismo genético sensu strictu invocadas em relação à Sociobiologia.

Nestes termos, podemos pensar o “módulo” do medo, como um módulo 
de reação a ameaças do ambiente que, por razões que se prendem com o 
ambiente ancestral das populações humanas, tende a ser ativado por cobras. 
Outros exemplos são o medo de aranhas e o medo de alturas (quando se trata de 
estimar uma distância, a estimativa é sempre maior do que a realidade quando 
a avaliação é feita de cima para abaixo, e aproxima-se maioritariamente da 
distância real, quando é feita de baixo para cima). 

Os psicólogos evolutivos salientam que a deteção visual é mais sensível 
a cobras e aranhas do que, por exemplo, a pistolas (uma ameaça que entra 
muito mais tarde na nossa história evolutiva). O argumento de que o medo 
de cobras inofensivas é um by product da adaptação que constitui o medo de 
cobras venenosas é válido se o ambiente é tal que o valor adaptativo da proteção 
oferecida por “medo de cobras venenosas” for compensado pelos custos 
(energéticos, por exemplo) de ter “medo de cobras inofensivas”. Esse ambiente 
desapareceu na maioria das cidades a nível mundial e, de uma forma geral, de 
todos os pontos do globo, urbanos ou não, onde não há cobras venenosas (por 
exemplo, na Europa Ocidental inteira). A apetência maioritária que os humanos 
demonstram pela deteção de cobras é interpretada, pelos psicólogos evolutivos, 
como uma adaptação ancestral. Os psicólogos evolutivos concluem, então: 
“Humans are living fossils” (Confer et al., 2010) … e a discussão acaba aqui!

Ora não há um biólogo evolutivo que resista a fazer a pergunta seguinte: 
Qual é a variabilidade geográfica deste comportamento e está associada ou não 
a ambientes com e sem predominância de cobras em geral, de cobras venenosas, 
de cobras não venenosas? Ou seja, não há um biólogo evolutivo que resista 
a acabar a história à luz da teoria evolutiva, perguntando, “A característica 
continua sob seleção ou não?” Porque ao contrário da linguagem, que continua 
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a ser o meio preferencial de comunicação entre humanos, as cobras deixaram, 
numa grande parte do globo habitado por humanos, de ser um problema. 
Se a propósito do “módulo” da linguagem há já sobre a mesa uma hipótese 
de funcionalidade - estruturas neurológicas existentes em todos os humanos 
cuja estimulação (ou ativação) é dependente do ambiente (a língua ou línguas 
faladas nesse ambiente) – ela não existe para o “módulo” das cobras e aranhas. 
A argumentação sugere que há uma espécie de memória genética de cobras 
(e aranhas) que faz com que a visualização de uma cobra (ou de uma aranha) 
ative o “módulo”. Se a proposta é esta, a previsão é que a erosão da ativação do 
módulo por cobras (ou aranhas) seja lenta, mesmo na ausência de um risco 
efetivo associado à presença destes perigos. Por outro lado, poderão existir 
outros estímulos que, entretanto, se tornaram passíveis de ativar o “módulo”, 
como o medo de armas, por exemplo – que os psicólogos evolutivos, aliás, 
detetam. À luz do conhecimento que temos de evolução na biologia evolutiva, 
a psicologia evolutiva é insuficientemente evolutiva.

Os psicólogos evolutivos focam o seu interesse apenas nas características 
partilhadas por todos, ou pela maioria, dos seres humanos. Exemplos de 
adaptações serão a aquisição de linguagem (uma propriedade “universal”), a 
claramente maioritária tendência para evitar o incesto (sugerida no contexto 
da Sociobiologia), a capacidade de detetar batoteiros em situações de contrato 
social (ver, por exemplo, Cosmides & Tooby, 1992), ou o medo de alturas, de 
cobras e de aranhas (ver Confer et al., 2010), entre outros. Há muito trabalho 
interessante já feito até porque, como salienta Rose (1998), a disciplina nasce 
dentro das ciências sociais e mobiliza as metodologias e o conhecimento state 
of the art de disciplinas que trabalham há muito sobre a espécie humana, 
da antropologia à psicologia cognitiva. Nessa perspetiva, os psicólogos 
evolutivos estão mais bem posicionados do que os biólogos para desenvolver a 
disciplina. Mas a forma como parecem ter instituído à partida, a ideia de que 
a variabilidade não é interessante nem central na “natureza humana”, leva-os a 
uma abordagem e tratamento de temas que sugere que, ou não compreendem 
as implicações da teoria evolutiva na sua totalidade, ou pensam que a evolução 
das características comportamentais e cognitivas da espécie humana parou, 
algures, há 150 mil anos. Em alternativa, este evitar do tratamento inteiramente 
evolutivo poderá dever-se ao receio de reacender os debates intensamente 
ideológicos associados à Sociobiologia. 

Apesar do exposto, nem toda a psicologia evolutiva se dedica apenas 
a refletir sobre características partilhadas pela maioria dos indivíduos. 

Filipa Vala & Margarida Matos
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Observações como, “there are puzzling phenomena such as homosexuality 
and suicide that remain at least somewhat inexplicable” (Confer et al., 2010), 
demonstram-no. Na realidade, sem uma abordagem que  estude a variabilidade 
existente, torna-se difícil perceber certos fenómenos. Por exemplo, admitamos 
que a homossexualidade tem uma base genética: se, apesar da preferência pelo 
mesmo sexo, a maioria dos homossexuais se reproduzem, ou se contribuem para 
a sobrevivência dos seus irmãos ou sobrinhos, a questão da homossexualidade 
deixa de ser “enigmática”. Em Espanha, a recente onda de despejos decorrentes 
do incumprimento no pagamento de empréstimos para habitação foi 
acompanhada de uma onda de suicídios (Público online, 12/02/2013). O 
suicídio, nestes casos, pode ter sido utilizado para saldar dívidas contraídas (a 
casa fica paga por ativação do seguro de vida). Esta motivação foi expressa por 
Dimitris Christoulas, que se suicidou na praça Syntagma (Atenas) em 2012 
e que, segundo uma testemunha, gritou “não quero deixar dívidas aos meus 
filhos” antes de disparar sobre si próprio (Público online, 04/04/2012). Não 
estamos a sugerir que todos os casos de suicídio terão motivações passíveis 
de ser explicadas por mecanismos de seleção parental, mas apenas que é 
necessário estudar a variabilidade existente para cada fenómeno.

Para além de fugir às críticas feitas ao programa adaptacionista e às 
críticas relativas ao determinismo genético, a psicologia evolutiva tem evitado, 
também, as questões de ética evolutiva (tanto na sua versão eugénica, como 
na sua versão sociobiológica). Essas questões poderão surgir, por exemplo, 
no contexto do “módulo” proposto para detetar batoteiros em contextos de 
contrato social (se existir, o “módulo” pode ser utilizado como exemplo da 
existência de uma moral que decorreu do processo evolutivo em si).
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O determinismo genético sensu psicologia evolutiva é diferente daquele 
(verdadeiro ou ficcionado) a que Lewontin e Gould se opuseram no contexto 
da sociobiologia.

DETERMINISMO GENÉTICO NO SÉCULO XXI

Propostas no quadro da psicologia evolutiva
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Apesar disso, há outras leituras da base genética do comportamento e da 
cognição entre os psicólogos evolutivos. Steven Pinker publicou em 2002, The 
Blank Slate – The Modern Denial of Human Nature. Pinker propõe que a oposição 
científica à ideia do determinismo genético, feita no rescaldo da publicação do 
Sociobiology de Wilson, e do Selfish Gene de Dawkins, tinha uma motivação 
ideológica e que, cientificamente, a alternativa ao determinismo genético 
seria assumir tábuas rasas (blank slates): indivíduos cujas características 
comportamentais e cognitivas seriam totalmente moldadas pelo ambiente em 
que vivem. Pinker propõe-se discutir as áreas em que a oposição ideológica 
via “perigos” pela aceitação de determinismo genético. Estes hot buttons são a 
política, a violência, o género, as crianças e as artes.

É na discussão sobre as crianças que Pinker (2002) propõe o fim do debate 
“nature- nurture”. Para isso apoia-se no artigo “Three laws of behavioral genetics 
and what they mean” (de E. Turkheimer, 2000, citado por Pinker, 2002). As leis 
são: (1) todas as características comportamentais são hereditárias; (2) o efeito 
de ser educado na mesma família é menor que o efeito dos genes; (3) uma parte 
substancial da variabilidade de características comportamentais complexas 
humanas não é explicada nem pelos genes, nem pela família. Esquecendo 
considerações sobre aquilo que são as características comportamentais e como 
se medem, quanta variabilidade é explicada pelos genes?

Filipa Vala & Margarida Matos

Evolutionary psychology forcefully rejects a genetic determinism stance and 
instead is organized around a crisply formulated interactionist framework 
that invokes the role of the environment at every step of the causal process. 
Environmental input includes (a) the selection pressures that give rise to 
psychological adaptations; (b) the environments needed for the proper 
development of these mechanisms in individual humans; and (c) immediate 
proximate inputs necessary for their activation. (…) All adaptations, by 
definition, must have a genetic basis. This applies as much to brain-based 
psychological adaptations such as snake fear and cheater detection as it does to 
body-based physiological adaptations such as the kidneys and lungs.

(Confer et al., 2010: p. 120)
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A proposta é que “cerca de metade” da variabilidade não se deve nem ao 
património genético, nem ao ambiente familiar (Pinker discute depois duas 
alternativas para explicar esta variabilidade: o “acaso” – fate; e o ambiente 
proporcionado pelos colegas/amigos – peers). A proposta de Pinker para 
o determinismo genético associado a características comportamentais e 
cognitivas é inferior a 50% - o que a distancia tanto do tom eugénico, como do 
tom determinístico a que Gould e Lewontin se opuseram. 
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No it´s not all in the genes; around half the variation in personality, intelligence, 
and behavior comes from something in the environment. But whatever that 
something is, it cannot be shared by two children growing up in the same home 
with the same parents. And that rules out all the obvious somethings. 

(Pinker, 2002: p. 387)

Por contraste à proposta de Pinker para um número “médio” das 
heritabilidades de características comportamentais ou cognitivas, o biólogo 
evolutivo Michel Raymond propõe uma análise mais caso-a-caso das 
heritabilidades. No seu livro Cro Magnon Toi Même, de 2008, Raymond 
discute várias características que poderão ter sido respostas adaptativas ao 
ambiente dos nossos antepassados e analisa, no contexto das diferenças 
de géneros, a questão da homossexualidade. Com base numa revisão de 
bibliografia, Raymond sugere a existência de dois padrões recorrentes para 
a homossexualidade masculina e salienta que estes padrões explicam apenas 
uma minoria dos casos. Por um lado, o número de irmãos mais velhos do sexo 
masculino - quanto mais irmãos mais velhos, maior a probabilidade de haver 
uma preferência sexual pelo mesmo sexo. O número de irmãs e o número de 
irmãos mais novos, não têm efeito, como também não tem efeito o facto de 
se ter sido, ou não, criado no mesmo agregado familiar que os irmãos. Estes 
resultados sugerem a existência de um determinante biológico relacionado 
com o número de gravidezes do sexo masculino que a mãe já teve. Este padrão 
não é, portanto, hereditário no sentido do determinismo genético. Por outro 
lado, a existência de um fator genético associado à linha materna e que está 
relacionado com a fecundidade: as famílias com incidência de preferências 
homossexuais têm uma fecundidade superior à média das famílias onde a 
preferência é heterossexual.

Duas propostas de biólogos evolutivos
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Raymond (2008) refere que a homossexualidade feminina está 
consideravelmente menos estudada, salientando ainda que o padrão social na 
expressão da homossexualidade feminina é diferente do masculino (50% das 
lésbicas foi casada, contra 6% dos gays; 85% das lésbicas inicia a vida sexual 
com experiências heterossexuais, contra 20% dos gays). O que distingue esta 
abordagem dos psicólogos evolutivos é a exploração informada da variabilidade 
existente no estudo do fenómeno.

A proposta de Michael R. Rose (1998) para a evolução das características 
comportamentais e cognitivas humanas é semelhante à proposta da psicologia 
evolutiva, uma vez que pressupõe a existência de um substrato neurológico 
geneticamente determinado e universal capaz de dar origem a comportamentos 
e cognições. Mas a proposta distingue-se da proposta da psicologia evolutiva 
porque não pressupõe a existência de “módulos”. Ao contrário do que propõem 
os psicólogos evolutivos, Rose defende a evolução de uma capacidade de 
computação geral, utilizável tanto num contexto técnico como num contexto 
social. A seleção natural teria favorecido uma espécie de “mente aberta” capaz 
de lidar simultaneamente com dois tipos de problemas distintos. Neste cenário, 
o processo evolutivo teria 3 fases:

Na fase (ii) os custos inerentes ao aumento do cérebro devido a seleção 
para um aumento das capacidades de inteligência técnica, seriam compensados 
pelo aumento das capacidades de inteligência social, dado que  as capacidades 
de computação servem os dois tipos de inteligência. Nesta proposta, o “tipo” 
de indivíduos resultante caracteriza-se, principalmente, por uma imensa 
variabilidade comportamental e cognitiva. Ou seja, a variabilidade que a 
psicologia evolutiva remete para um papel secundário seria um produto 
central do nosso processo evolutivo.
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(i) selection for technical intellignce, only; (ii) selection for both technical 
intelligence and social intelligence; (iii) selection for social intelligence only. 
In phase (ii), selection for technical intelligence acts as a mental arms race 
amplifier, because it frees the arms race from costs. It is during this phase 
that evolution of increased brain sizes and other adaptations should be 
particularly rapid.

(Rose, 1998: p. 163)
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Em pleno século XXI, com a explosão de estudos de genómica 
humana, não é de admirar que a polémica sobre os ‘excessos’ do programa 
adaptacionista e, em particular, o receio da atribuição de uma base genética 
a alterações relevantes para a evolução cognitiva esteja a ser relançada. Foi 
o caso da reacção à publicação de dois artigos referindo genes implicados 
no tamanho do cérebro humano (ver Nielsen, 2009). Continua claro que a 
comunidade científica reage mais intensamente a alegações que remetam para 
aspetos cognitivos e comportamentais.

Apesar disso, o tema não desapareceu. Para além do trabalho desenvolvido 
no contexto da psicologia evolutiva há, por um lado, alguns biólogos 
evolutivos a trabalhar no tema da evolução das características cognitivas 
e comportamentais humanas e na aplicação desse conhecimento ao tipo de 
sociedades que daí decorrem – exemplos são os livros de Michael R. Rose 
(1998), de David Sloan Wilson (2007) ou de Michel Raymond (2008); e, por 
outro, uma aproximação das neurociências à contextualização evolutiva dos 
seus resultados – um exemplo é o livro de António Damásio (2010). O facto 
destes esforços estarem a ser levados a cabo de forma quase independente, 
pode ser contra producente. Por exemplo, a questão da consciência (como a 
sensação de livre arbítrio) discutida por Damásio, é passível de ser explicada 
por um processo evolutivo semelhante ao invocado por Rose, que pressupõe 
uma mente aberta, capaz de uma computação (consciente ou inconsciente) 
que serve tanto a inteligência técnica, como a social. Por outro lado, todas as 
propostas da psicologia evolutiva beneficiariam de uma análise cuidada por 
parte dos biólogos evolutivos, no que se refere aos resultados experimentais 
que a sustentam e à planificação de futuras abordagens empíricas.

É inegável que a espécie humana tem uma cognição e padrão 
comportamental diferente dos restantes primatas e pensar na história evolutiva 
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(…) the past also tells us that many of the first crop of human geneticists 
loaded their data and models with their own aspirations for society. So it 
is imperative that we build a critical mass of scientists and citizens who 
understand that the interpretation of genetic data about human beings is 
rarely free from value judgement

(Micklos & Carlson, 2000: p. 156)

E AGORA? 
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da nossa espécie é essencial para o perceber. É absurdo pensar que se pode 
compreender a espécie humana sem recorrer ao processo evolutivo como um 
dos fatores explicativos. É também inegável que os esforços passados neste 
sentido não foram felizes. Mas a reflexão sobre o nosso passado evolutivo, no 
modo como pode contribuir para compreender o presente e projectar o futuro 
das nossas sociedades, continua a ser um desafio complexo mas prometedor. 

Filipa Vala & Margarida Matos

Bibliografia

ALLAN, G., CARLSON, E., LOMBARDO, P., MICKLOS, D., SELDEN, 
S., WITKOWSKI, J., (2013) - Eugenics Record Office (ERO). In: 
Eugenics Archive. (http://www.eugenicsarchive.org/eugenics/topics_
fs.pl?theme=20&search=&matches= , consultado em Julho de 2013)

AMRITH, S. S. (2010) – Eugenics in postcolonial South Asia. In: The Oxford 
Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), pp: 301-
314. Oxford University Press, New York, NY.

BASHFORD A., LEVINE, P. (2010) – Introduction: eugenics and the modern 
world. In: The Oxford Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., 
LEVINE, P. eds.), pp: 3-24. Oxford University Press, New York, NY.

BASHFORD A., LEVINE, P. (2010a) – Chronology. In: The Oxford Handbook 
of History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), pp: 559-567. Oxford 
University Press, New York, NY.

BLAND, L., HALL, L. A. (2010) – Eugenics in Britain: the view from the 
Metropole. In: The Oxford Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., 
LEVINE, P. eds.), pp: 213-227. Oxford University Press, New York, NY. 

BUCUR, M. (2010) – Eugenics in Eastern Europe, 1870s-1945. In: The Oxford 
Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), pp: 398-
412. Oxford University Press, New York, NY.

CAMPBELL, C. (2010) – Eugenics in colonial Kenya. In: The Oxford Handbook 
of The History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), pp: 289-300. 
Oxford University Press, New York, NY

CHUNG, Y. J. (2010) – Eugenics in China and Hong Kong: nationalism and 
colonialism, 1890s-1940s. In: The Oxford Handbook of History of Eugenics. 
(BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), pp: 258-273. Oxford University Press, New 
York, NY.



233

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente

CONFER, J. C., EASTON, J. A., FLEISCHMAN, D. S., GOETZ, C. D., LEWIS, 
D. M. G., PERILLOUX, C., BUSS, D. M. (2010) - Evolutionary psychology – 
controversies, questions, prospects, and limitations. American Psychologist, 65: 
110 - 126.

COSMIDES, L., TOOBY, J., (1992) – Cognitive Adaptation for Social Exchange. 
In: The adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. 
(BARKOW, J., COSMIDES, L., TOOBY, J. eds.), Oxford University Press, New 
York, NY.

DAMÁSIO, A. (2010) - O Livro da Consciência – A Construção do Cérebro 
Consciente. Temas e Debates – Círculo de Leitores, Portugal.

DARWIN, C. (1859) - On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 
or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. John Murray, 
London [1st ed.].

DARWIN, C. (1871) - The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. 
John Murray, London [1st ed.].

DARWIN, C. (1872) - The Expression of Emotions in Man and Animals. John 
Murray, London [1st ed.].

DAWKINS, R. (1976) - The Selfish Gene. Oxford University Press, Oxford.

DESMOND, A. J. (1994) - Huxley, The Devils’ Disciple. Michael Joseph, London. 

DESMOND, A., MOORE, J. (2009) - Darwin’s Sacred cause: Race, Slavery, and 
the Quest for Human Origins. The University of Chicago Press, Chicago, IL.

DOBZHANSKY, T. (1937) - Genetics and the Origin of Species. Columbia 
University Press, New York, NY.

DOBZHANSKY, T. (1956) - The Biological Basis of Human Freedom. Columbia 
University Press, New York, NY.

DOWNES, S. M. (2008) – Evolutionary Psychology. In: Stanford Encyclopedia 
of Philosophy. (http://plato.stanford.edu/entries/evolutionary-psychology/, 
consultado em Julho de 2013).

DUBOW, S. (2010) – South Africa: paradoxes in the place of race. In: The 
Oxford Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), 
pp: 274-288. Oxford University Press, New York, NY.

FISHER, R. A. (1930) - The Genetical Theory of Natural Selection. Oxford 



234

Clarendon Press, New York, NY [1st ed.].

FOGARTY, R. S., OSBORNE, M. A. (2010) – Eugenics in France and the 
colonies. In: The Oxford Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., 
LEVINE, P. eds.), pp: 332-346. Oxford University Press, New York, NY.

FUTUYMA, D. J. (1998) - Evolutionary Biology. Sinauer Associates, Sunderland. 
[3rd ed.].

GALTON, F. (1869) - Hereditary Genius: An Inquiry into Its Laws and 
Consequences. Macmillan, London, UK. 

GARTON, S. (2010) – Eugenics in Australia and New Zealand: laboratories of 
racial science. In: The Oxford Handbook of History of Eugenics (BASHFORD 
A., LEVINE, P. eds.), pp: 243-257. Oxford University Press, New York, NY.

GOULD, S. J. (1981) - The Mismeasure of Man. W.W. Norton & Co., New York, NY.

GOULD, S. J., LEWONTIN, R. C. (1979) – The Spandrels of San Marco and the 
Panglossian paradigm: a critique of the adaptationist programme. Proceedings 
of the Royal Society of London, Series B, 205: 581-598.

HOCHMAN G., TRINDADE LIMA, N., CHOR MAIO, M. (2010) – The paths 
of eugenics in Brazil: dilemmas of miscegenation. In: The Oxford Handbook of 
History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), pp: 493-510. Oxford 
University Press, New York, NY.

HODGES, S. (2010) – South Asia´s Eugenic Past. In: The Oxford Handbook of 
History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), pp: 228-242. Oxford 
University Press, New York, NY.

HUXLEY, T. H. (1863) - Evidence as to Man´s Place in Nature. Williams & 
Norwood, London, UK [1st ed.].

KLINE, W. (2010) – Eugenics in the United States. In: The Oxford Handbook 
of History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), pp: 511-522. Oxford 
University Press, New York, NY.

KREMENSTOV, N. (2010) – Eugenics in Russia and the Soviet Union. In: The 
Oxford Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), pp: 
413-429. Oxford University Press, New York, NY.

LAUGHLIN, H. H. (1914) - Report of the Committee to Study and to Report 

Filipa Vala & Margarida Matos



235

on the Best Practical Means of Cutting Off the Defective Germ-Plasm in the 
American Population. I. The Scope of the Committee’s Work. Eugenics Record 
Office Bulletin No. 10A.

LEWONTIN, R. C. (1991) - Biology as Ideology. HarperCollins, New York, NY.

LYELL, C. (1863) - Geological Evidences of the Antiquity of Man. John Murray, 
London [1st ed.].

MACKENZIE, D. (1976) - Eugenics in Britain. Social Studies of Science, 6: 499-
532.

MICKLOS, D. AND CARLSON, E. (2000) - Engineering American society: 
The lesson of Eugenics. Nature Reviews Genetics, 1: 153-158.

MOORE, G.E. (1903) - Principia Ethica. Cambridge University Press. 
(Disponível na versão transcrita de domínio público em: http://fair-use.org/g-
e-moore/principia-ethica/s.10, consultado em Julho de 2013).

MOTTIER, V. (2010) – Eugenics and the State: policy-making in a comparative 
perspective. In: The Oxford Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., 
LEVINE, P. eds.), pp: 134-153. Oxford University Press, New York, NY. 

PAUL, D. B., MOORE, J. (2010) – The Darwinian context: evolution and 
inheritance. In: The Oxford Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., 
LEVINE, P. eds.), pp: 27-42. Oxford University Press, New York, NY.

PAUL, D., SPENCER, H. G. (1995) - The hidden science of eugenics. Nature, 
374: 302-304.

PAUL, D. B., SPENCER, H. G., (2001). Did Eugenics rest on an elementary 
mistake? In: Thinking about Evolution: Historical, Philosophical, and Political 
Perspectives (SINGH, R. S., KRIMBAS, C. B., PAUL, D. B., BEATTY, J. eds). 
Cambridge University Press, Cambridge, UK.

PINKER, S. (2002) - The Blank Slate – The Modern Denial of Human Nature. 
Allen Lane: The Penguin Press, NY.

POLS, H. (2010) – Eugenics in the Netherlands and the Dutch East Indies. 
In: The Oxford Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. 
eds.), pp: 347-362. Oxford University Press, New York, NY.

PÚBLICO ONLINE (04/04/2012 - 22:47) - Vigília em Atenas transforma-se 

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente



236

em motim após suicídio de septuagenário. (http://www.publico.pt/mundo/
noticia/vigilia-em-atenas-transformouse-em-motim-apos-suicidio-de-
septuagenario-1540881#/0, consultado em Julho de 2013).

PÚBLICO ONLINE (2/02/2013 - 22:56) – Espanha aprova iniciativa popular 
contra despejos. (http://www.publico.pt/economia/noticia/espanha-aprova-
iniciativa-popular-contra-despejos-1584276, consultado em Julho de 2013).

PUNNETT, R. C., 1917. Eliminating feeblemindedness. Journal of Heredity, 8: 
464-465.

QUINE, M. S. (2010) – The first-wave eugenic revolution in Southern Europe; 
science sans frontières. In: The Oxford Handbook of History of Eugenics 
(BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), pp: 377-397. Oxford University Press, New 
York, NY.

RAYMOND, M. (2008) - Cro Magnon Toi Même – Petit Guide Darwinien de la 
Vie Quotidienne. Éditions du Seuil, France.

ROBERTSON, J. (2010) – Eugenics in Japan: sanguinous repais. In: The Oxford 
Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), pp: 430-
448. Oxford University Press, New York, NY.

ROLL-HANSEN, N. (2010) – Eugenics and the science of genetics. In: The 
Oxford Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), pp: 
80-97. Oxford University Press, New York, NY.

ROSE, M. R. (1998) - Darwin’s Spectre Evolutionary Biology in the Modern 
World. Princeton University Press, Princeton, NJ.

SCHAYEGH, C. (2010) – Eugenics in interwar Iran. In: The Oxford Handbook 
of History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), pp: 449-461. Oxford 
University Press, New York.

SCHELL, P. A. (2010) – Eugenics policy and practice in Cuba, Puerto Rico, 
and Mexico. In: The Oxford Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., 
LEVINE, P. eds.), pp: 477-492. Oxford University Press, New York, NY.

SCHROEDER, D. (2005) – Evolutionary ethics. In: Internet Encyclopedia of 
Philosophy - a peer reviewed academic resource. (http://www.iep.utm.edu/evol-
eth/, consultado em Julho de 2013).

SPENCER, H. (1864) - Principles of Biology. Vol. 1. Williams & Norgate, 
London & Edinburgh [1st ed.].

Filipa Vala & Margarida Matos



237

STERN, A. M. (2010) – Gender and sexuality: a global tour and compass. In: 
The Oxford Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. 
eds.), pp: 173-191. Oxford University Press, New York, NY.

STRANGE, C., STEPHEN, J. A. (2010) – Eugenics in Canada: a checkered 
history. In: The Oxford Handbook of History of Eugenics. (BASHFORD A., 
LEVINE, P. eds.), pp: 523-538. Oxford University Press, New York, NY.

THOMSON, M. (2010) – Disability, psychiatry, and eugenics. In: The Oxford 
Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. eds.), pp: 116-
133. Oxford University Press, New York, NY.

TOOBY, J., COSMIDES, L., (2005) - Conceptual foundations of evolutionary 
psychology. In: The Handbook of Evolutionary Psychology (BUSS, D. ed.), pp: 
5–67. Wiley, Hoboken, NJ.

TURKHEIMER, E. (2000) - Three laws of Behavior Genetics and what they 
mean. Current Directions in Psychological Science, 5: 160-164. 

TYDÉN, M. (2010) – The Scandinavian states: reformed eugenics applied. 
In: The Oxford Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., LEVINE, P. 
eds.), pp: 363-376. Oxford University Press, New York, NY.

WEINDLING, P. (2010) – German Eugenics and the wider world: beyond the 
racial state. In: The Oxford Handbook of History of Eugenics (BASHFORD A., 
LEVINE, P. eds.), pp: 315-331. Oxford University Press, New York, NY.

WILSON, D. S. (2007) - A Evolução para Todos – Como a Teoria de Darwin 
Pode Mudar a Nossa Forma de Pensar na Vida. Gradiva, Portugal.

WILSON, E. (1975) - Sociobiology: The New Synthesis. Harvard University 
Press, Cambridge, MA.

Pensar a nossa Espécie à Luz da Teoria Evolutiva: Passado e Presente



238



239

DE QUE FALAMOS QUANDO FALAMOS EM REFUGIA ? 

Pedro Duarte-Rodrigues

Centro de Biologia Ambiental e Departamento de Biologia Animal, Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa

O conceito de refugium e algumas das suas consequências são 
discutidos. 

Resumo

Professor Carlos Almaça (1934-2010) - Estado da Arte em Áreas Científicas do Seu Interesse. 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa, 2014, pp. 239-275.

Abstract

The concept of refugium and of some related consequences are 
discussed.

Este artigo é uma homenagem ao Prof. Doutor Carlos Almaça, de quem fui não 
só aluno mas também assistente em várias disciplinas, entre as quais “Zoogeografia” (de 
1974/75 a 1976/77). 

Desde há muito que é reconhecido que as áreas de distribuição das 
espécies se têm expandido e contraído de uma forma cíclica de acordo com as 
alterações climáticas que têm vindo a ocorrer ao longo do Quaternário (e. g., 
Darwin, 1974, chapter 11 – Geographical distribution: Dispersal during the 
Glacial period). Durante os períodos desfavoráveis as áreas de distribuição 
tenderam a deslocar-se e a contrair-se para regiões com climas favoráveis. 
Esses locais onde as espécies persistiram durante os períodos adversos foram 
designados por Heusser (1955, em Bennett & Provan, 2008) pelo termo latino 
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“refugia” (sing. refugium) [O termo latino tem a vantagem de evitar qualquer 
confusão com a designação não latina de “refúgio” como local onde algo ou 
alguém se pode abrigar e/ou proteger (Rull, 2009; Ashcroft, 2010)].

O conceito de refugium, a localização dos refugia e o modo como as 
populações reagiram às alterações climáticas passadas têm sido objecto de um 
número crescente de publicações científicas. No entanto, e como sucede com 
frequência, o conceito de refugium tem sido por vezes utilizado de forma mais 
ampla do que a inicialmente proposta, o que levou a que, por vezes, a sua 
utilidade tenha sido questionada (Willis & Whittaker, 2000; Bennett & Provan, 
2008, Stewart et al., 2010).

Pedro Duarte-Rodrigues

Antes de abordarmos o tema central deste artigo, convém fazer um 
resumo do que se sabe sobre as alterações climáticas ocorridas durante o 
Quaternário. 

As variações climáticas que foram sentidas durante o Quaternário têm 
a ver com alterações periódicas da órbita da Terra (Ciclos de Milankovitch), 
resultantes das interacções gravitacionais com outros planetas do nosso 
Sistema Solar, sobretudo com Júpiter, dada a sua dimensão, e com Vénus, 
dada a sua proximidade da Terra (Jansson & Dynesius, 2002). Esses ciclos de 
Milankovitch dizem respeito à obliquidade da órbita da Terra, à inclinação 
do eixo da Terra em relação a um eixo perpendicular ao plano da órbita 
terrestre e à precessão dos equinócios. A periodicidade da excentricidade da 
órbita (de uma órbita mais elíptica a uma menos elíptica e de novo a uma 
mais elíptica) é de c.100 mil anos, a da inclinação do eixo da Terra (de 22.1º 
a 24.5º e de novo a 22.1º) é de c.41 mil anos e a da precessão dos equinócios 
(ocorrência do equinócio de Primavera sucessivamente em Janeiro, Fevereiro, 
…, até de novo em Janeiro) varia entre 19 a 23 mil anos (média=21.7 mil anos) 
(Jansson & Dynesius, 2002; Mackay, 2009). Estes ciclos, embora não tenham 
grande impacto na quantidade total de radiação solar recebida pela Terra, vão 
alterando temporal e espacialmente a quantidade de radiação solar sazonal que 
atinge o nosso planeta a diferentes latitudes. Estas variações da insolação em 
combinação com os ciclos solares e com fenómenos terrestres (e. g., nuvens, 
CO2 atmosférico, vulcanismo, volume global de gelo, albedo, etc.) vão provocar 
alterações climáticas não lineares (Jansson & Dynesius, 2002; Mackay, 2009; 
Hewitt, 2011). Importante é a quantidade de radiação solar recebida pelas 
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regiões setentrionais dos continentes do Hemisfério Norte, em virtude da 
desigual distribuição das massas continentais entre os dois hemisférios, pois é 
ela que vai determinar se a neve e o gelo depositados durante um Inverno vão 
persistir ou não até ao inverno seguinte. 

Reconstruções da temperatura da superfície da água do mar feitas a 
partir de sedimentos marinhos no Mediterrâneo mostraram que até há cerca 
2.8 milhões de anos, à latitude do Mediterrâneo, se fazia sentir a influência 
do ciclo de precessão, enquanto que os ciclos de 41 e de 100 mil anos só se 
fizeram sentir a partir daquela data (Tzedakis, 2009). No primeiro milhão de 
anos do Quaternário o clima foi caracterizado por uma dominância dos ciclos 
de 41mil anos, nos últimos 500 mil anos observou-se uma ciclicidade muito 
marcada de 100 mil anos, e no período intermédio os sedimentos marinhos 
mostraram a acção conjunta destes dois ciclos (Hewitt, 1996; EPICA, 2004). O 
aumento da periodicidade daqueles ciclos foi acompanhado por um aumento 
da amplitude do volume global de gelo e de um aumento do contraste entre 
os períodos frios e quentes (Magri et al., 2006). Nestes últimos 700 a 500 mil 
anos as glaciações duraram cerca de 100 mil anos e estiveram separadas por 
períodos interglaciários de 10 a 15 mil anos (Hewitt, 1996).

Os gelos de Vostok, na Antárctica Oriental, forneceram informação 
apenas sobre os últimos 420 mil anos. Os dados obtidos permitiram verificar 
que as terminações dos últimos quatro períodos glaciários foram muito 
semelhantes (EPICA, 2004). Já as perfurações realizadas em Dome C, a 560 km 
de Vostok, permitiram-nos obter informação sobre os últimos 740 mil anos 
(EPICA, 2004). A transição do período glaciário para o período interglaciário 
há cerca de 430 mil anos assemelha-se à transição da última glaciação para 
o actual período interglaciário, em termos de magnitude das alterações nas 
temperaturas e nos gases com efeito de estufa, embora existam diferenças nos 
padrões dessa alteração (EPICA, 2004). Essas semelhanças são sustentadas 
pelo facto dos parâmetros orbitais de então (fraca excentricidade da órbita e, 
por consequência, fraca influência da precessão) serem similares ao que ocorre 
na actualidade. Aquele período interglaciário foi excepcionalmente longo, 28 
mil anos, e, face às semelhanças entre o actual período interglaciário e aquele 
período, poder-se-á pensar que, sem intervenção humana, o período actual 
poder-se-á estender por mais 15 mil anos, aproximadamente (EPICA, 2004). 

No entanto, vários estudos tinham já sugerido a existência de flutuações 
climáticas na transição do último período interglaciário para a última glaciação. 
Estudos baseados na sequência límnica de isótopos estáveis e nos gelos da 
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Gronelândia mostraram duas fases de aquecimento abrupto e um aumento de 
instabilidade do sistema climático nos finais daquele interglacial (Boettger et 
al., 2009). A instabilidade climática e ambiental observada naquela transição 
poderá ser encarada como podendo ser uma característica natural geral dos 
períodos de transição “período quente/período frio” (Boettger et al., 2009). Se 
assim for, a fase de aquecimento que se verificou nos finais do século passado 
e a instabilidade do período actual poderão corresponder a esses fenómenos 
naturais que poderão ser característicos dos estádios de transição “período 
interglaciárico/período glaciárico” (Boettger et al., 2009). Poderemos estar, 
portanto, a caminho de uma nova glaciação.

Os gelos na Europa e na Ásia, no Máximo da Última Glaciação (LGM – 
“Last Glaciation Maximum”), estenderam-se até 52º N, cobrindo a Inglaterra 
e as regiões setentrionais. Quanto ao “permafrost” ele deve ter-se estendido 
até 40º N. Mais a Sul o solo estaria livre de gelo, com excepção das maiores 
altitudes das cadeias montanhosas da Cantábrica, Pirenéus, Alpes, Transilvânia 
e Cáucaso (Hewitt, 1996; Bhagwat & Willis, 2008).

Durante a última glaciação houve alternância entre estadiais e 
interestadiais de duração variável e assistiu-se, por isso, a avanços e recuos 
da calote europeia. Assim os gelos avançaram para sul entre 75 e 60 mil anos, 
depois recuaram, para avançarem de novo entre 55 e 50 mil anos. Recuaram 
de novo, para avançarem mais uma vez há 40 mil anos, recuarem outra vez, e 
voltarem a avançar entre 35 e 33 mil anos. A Dinamarca, a região meridional 
da Suécia e o sul da costa do Mar Báltico, no período entre 50 e 33 mil anos, 
estiveram sempre livres de gelo (Wohlfarth, 2009; Houmark-Nielsen, 2009, 
2010; Alexanderson et al., 2010). Arnold et al. (2002) referiram que este 
período mais favorável ter-se-á estendido entre 60 mil anos e 38 mil anos BP. 
Há 30 mil anos o clima deteriorou-se e ocorreu novo avanço dos gelos até perto 
do final da glaciação - LGM (Arnold et al., 2002) [Nota – Ver em Houmark-
Nielsen et al. (2005) a evolução da calote gelada na região entre a Dinamarca 
e a regiões meridionais da Noruega e da Suécia de há 140 mil anos BP a 21-19 
mil anos BP.]. Clark et al. (2009) limitaram o período de ocorrência do LGM 
ao intervalo entre 26.5 e 19 a 20 mil anos BP.

Na região mediterrânica o clima sofreu grandes alterações entre os períodos 
glaciários (precipitação anual menor do que 400 mm/ano e temperatura de 
Janeiro oscilando entre -15º e -10ºC) e os períodos interglaciários (precipitação 
anual superior a 800 mm/ano e temperatura de Janeiro superior a 2ºC) (Médail 
& Diadema, 2009).

Pedro Duarte-Rodrigues
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O pólen encontrado em sedimentos do Lago Grande di Monticchio, Itália, 
e do Lago Kopais, Grécia, e correspondente aos dois interestadiais (50–43.6mil 
anos BP e 40–37.6mil anos BP) mostrou a ocorrência de uma expansão rápida 
da cobertura florestal em resposta ao aquecimento ocorrido (Allen, 2003; 
Sommer & Zacho, 2009).

Stewart & Dalén (2008) chamaram a atenção para a pouca importância 
que tem sido dada às variações climáticas de escala “sub-Milankovitch”, 
como os acontecimentos de Heinrich e os de Dansgaard-Oeschger [mas ver 
Roucoux et al., 2005]. Embora de curta duração, mas não de amplitude, eles 
influenciaram certamente também a distribuição das populações animais e 
vegetais. Sommer & Zacho (2009) salientaram que, durante os interestadiais, 
as espécies de climas temperados expandiram a sua área de distribuição para 
norte, seguindo a expansão dos habitats favoráveis.

De que falamos quando falamos em Refugia?

Visto que o termo “refugium” era entendido de forma diferente por vários 
autores (Willis & Whittaker, 2000) foi sentida a necessidade de se definir este 
conceito de maneira a que não suscitasse dúvidas. Em 2010, Stewart et al. 
propuseram a seguinte definição de refugium: região ou regiões geográficas que 
uma espécie habita durante o período de um ciclo glaciário/interglaciário e que 
representam o máximo da contracção da sua área de distribuição geográfica. 

Esta definição tem algumas implicações:

1. O conceito de refugium está estreitamente ligado à ideia de contracção 
máxima da área de distribuição de uma espécie. Assim, dizer-se que Squalius 
aradensis é uma espécie que dá suporte à opinião de que o sudoeste do Algarve 
é uma área de refúgio importante (Schmitt, 2007) não faz sentido na medida 
em que esta espécie surgiu nessa área há cerca de 8.2–6.6 milhões de anos, 
por divergência de Squalius torgalensis, e aí tem vivido desde a sua origem 
(Mesquita et al,. 2005). Considerando apenas esta espécie, o sudoeste algarvio 
seria uma área de endemismo e não um refugium (Bennett & Provan, 2008; 
Bhagwat & Willis, 2008; Provan & Bennett, 2008; Stewart et al., 2010). Algo 
de semelhante se poderá dizer em relação a Ramonda myconi, um endemismo 
de montanha do NE da Península Ibérica que terá sobrevivido durante os 
períodos glaciários nalgumas áreas dos Pirenéus livres de gelo (Dubreuil et 
al., 2008).

CONCEITO DE REFUGIUM
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2. Ela permite ampliar o conceito de refugium de forma a incluir os refugia 
interglaciários. Na verdade, e de acordo com o modelo de expansão-contracção 
da biogeografia plistocénica (Hewitt, 1996; Hofreiter & Stewart, 2009), se nos 
períodos glaciários se assistiu ao alargamento das áreas de distribuição das 
espécies adaptadas a climas frios e à contracção da área de distribuição das 
espécies adaptadas a climas temperados, nos períodos interglaciários assistiu-
-se à situação inversa. Neste último caso as populações adaptadas a climas 
frios encontram-se actualmente em refugia interglaciários (Stewart et al., 
2010). Parece estar, assim, implícito que os refugia glaciários dizem respeito às 
espécies adaptadas a climas temperados e os refugia interglaciários às espécies 
adaptadas a climas frios (Hofreiter & Stewart, 2009; Stewart et al., 2010). No 
entanto, são vários os artigos referindo como refugia glaciários áreas ocupadas 
por espécies adaptadas ao frio (e.g., Dicrostonyx groenlandicus – Fedorov 
& Stenseth, 2002; Cottus gobio – Hänfling et al., 2002; Paranoplocephala 
arctica – Wickström et al., 2003; Trochoidea geyeri – Pfenninger et al., 2003; 
Ovis dalli e O. canadensis – Loehr et al., 2005; Picea glauca – Anderson et 
al., 2006; Bythinella spp. – Benke et al., 2009). Aliás, os próprios Stewart et al. 
(2010) reconheceram que “(…) the concept is in need of refinement as it has 
subsequently been applied to non-temperate taxa.” 

3. Visto que os períodos glaciários têm uma maior duração do que os 
períodos interglaciários as populações que persistiram nos refugia glaciários 
tiveram aí uma história demográfica mais longa do que as populações 
que sobreviveram nos refugia interglaciários. Assim sendo, os níveis de 
diversidade genética daquelas poderão ser maiores do que a destas últimas. 
Acresce que quando da expansão interglaciária as populações recolonizadoras 
transportaram para as regiões setentrionais apenas sub-conjuntos da 
diversidade genética das populações existentes nos refugia glaciários (Provan 
& Bennett, 2008; Sommer & Zacho, 2009). Estes factos poderão estar na origem 
do cenário da “riqueza meridional e pureza setentrional” (Hewitt, 1999). No 
entanto, poderão existir regiões com elevada diversidade genética se tiverem 
sido recolonizadas por linhagens genéticas com origem em refugia separados 
(zonas de contacto) (Petit et al., 2003).

4. A definição de Stewart et al. (2010) chamou ainda a atenção para a ideia 
de que as espécies respondem, em geral, de forma independente às alterações 
climáticas (Hewitt, 1996; Taberlet et al., 1998; Stewart, 2008, 2009). No entanto 
Bennett & Provan (2008) chamaram a atenção de que o individualismo da 
resposta opera, não ao nível das espécies, mas das sub-populações.

Pedro Duarte-Rodrigues
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Este quadro de refugia meridionais durante os períodos glaciários e de 
refugia setentrionais durante os períodos interglaciários foi alterado com a 
constatação de que populações de várias espécies terão sobrevivido durante 
os períodos glaciários em pequenas bolsas de clima favorável no interior 
das regiões que tinham passado a apresentar condições climáticas adversas 
(Stewart & Lister, 2001; Stewart et al., 2010). Durante os períodos glaciários as 
espécies adaptadas ao frio sofreram um deslocamento para sul mas poderão, 
eventualmente, ter deixado para trás pequenas populações isoladas em locais 
que ficaram protegidos do avanço dos gelos ou do “permafrost”. Estas áreas 
de pequenas dimensões foram consideradas refugia crípticos setentrionais 
para espécies adaptadas a climas frios. Algumas dessas áreas poderão, 
inclusivamente, ter permitido a existência de espécies adaptadas ao frio e de 
espécies adaptadas a climas temperados em simultâneo (Willis & van Andel, 
2004).

Existem, porém, situações que não são resolvidas pela definição de 
Stewart et al. (2010):

1. O conceito de refugium tem implícita a ideia de sobrevivência das 
populações, o que permitiria a posterior recolonização das áreas que deixavam 
de apresentar climas desfavoráveis. Assim, de acordo com Birks & Willis 
(2008):

- “We use the term [refugium] to refer áreas where plants and animals 
could grow and survive during adverse or unfavourable environmental 
conditions”. 

- “During the glacial stages, for example, the term ‘refugium’ has been 
used to describe small pockets of micro-environmentally favourable conditions 
(e.g. south-facing slopes, sheltered valleys, moist river areas) where temperate 
species survived.”

Quanto a Tribsch & Schönswetter (2003) “We define a refugium as a 
geographical area of relative ecological stability that provided habitats during 
cold and warm, wet and dry stages during the Quaternary for survival of 
populations, more or less in situ.”

No entanto, sabe-se hoje que populações de algumas espécies se 
extinguiram sem recolonizarem as áreas onde existiram no período 
interglaciárico anterior (e.g. as populações europeias de Alopex lagopus dos 
refugia meridionais não contribuíram para as populações actuais desta 
espécie, tendo-se extinguido após o final da última glaciação (Dalén et al., 
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2007; Hewitt, 1999; Stewart et al., 2010). Por outro lado, Sommer & Zacho 
(2009) sugeriram que muitos dos refugia crípticos setentrionais terão deixado 
de existir enquanto tal durante o LGM.

2. Considerando o refugium como a região ou regiões geográficas que 
representam a máxima contracção da área de distribuição, não se compreendem 
afirmações como a de Hewitt (2011): “In Europe such postglacial colonization 
routes from southern refugia have been deduced for many species and a 
variety of patterns are revealed. The grasshopper, bear, hedgehog, chub and 
marbled white are considered as exemplars of distinct patterns with northward 
colonization from different combinations of refugia.” Ou seja, as penínsulas 
Ibérica, Itálica e Balcânica foram consideradas como diferentes refugia para 
aquelas espécies e não como diferentes regiões que fizessem parte de um 
único refugium. A afirmação anterior só fará sentido se considerarmos que, 
contrariamente ao que defenderam Stewart et al. (2010), a máxima contracção 
da área de distribuição de uma espécie diz respeito ao conjunto de refugia que 
essa espécie habita durante o período de um ciclo glaciário/ interglaciário. 

3. Bennett (1985, 1988), em relação a Fagus grandiflora na região sudeste 
da América do Norte, sugeriu que, durante as fases mais intensas dos períodos 
glaciários, esta espécie teria sobrevivido não em refugia localizados mas como 
árvores isoladas ou em pequenos grupos dispersos. O aumento da área de 
distribuição após os períodos glaciários teria ocorrido não através de uma 
recolonização mas por aumento gradual da área ocupada ao longo da sua 
distribuição geográfica a partir daquelas árvores ou agregados isolados. Magri 
(2008), em relação a Fagus sylvatica na Europa, chamou a este tipo de expansão 
de área pós-glaciária “aumento de área difuso” (“diffuse spread”), em que 
“Pleistocene refugia were likely to have been a mosaic of sparse stands of small 
populations scattered in multiple regions“. Nestes casos temos contracção da 
área sem ter havido propriamente refugia.

4. O conceito de refugium tem sido questionado em relação às regiões 
tropicais (Bush & de Oliveira, 2006; Carnaval et al., 2009). De acordo com 
Wüster et al. (2005) a fragmentação da florestal tropical húmida da Amazónia 
poderá não ter ocorrido durante o último ou os dois últimos máximos glaciários, 
embora possa ter ocorrido na parte inicial e/ou na parte média do Plistoceno. 
Aparentemente, na última glaciação a floresta tropical não sofreu qualquer 
deslocação mas foi invadida pela floresta de altitude resultando uma floresta 
mista (Kastner & Goñi, 2003; Mayle et al., 2004; Bennett & Provan, 2008). 

Pedro Duarte-Rodrigues
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Também os dados genéticos referentes às populações da Amazónia ocidental 
das espécies de pequenos mamíferos sugeriram que elas permaneceram 
estáveis desde a última glaciação ou experimentaram apenas uma reduzida 
expansão demográfica, o que implicou uma grande estabilidade do habitat 
naquela região desde, pelo menos, o Plioceno Superior até à actualidade (Lessa 
et al., 2003). 

5. Vários autores têm defendido que os refugia são áreas com uma 
estabilidade climática maior do que as áreas circundantes (Saxon et al., 2005; 
Ashcroft et al., 2009; Ashcroft, 2010). Outros autores referiram-se aos refugia 
como áreas com habitats estáveis (Attorre et al., 2007; VanDerWal et al., 2009). 
Uma área com um clima estável terá também em termos gerais uma grande 
estabilidade em termos de habitat [“Historical refugia, or areas of long-term 
climate stability, (…) provide stable habitat conditions for one or more species 
over geological time (…)” (Graham et al., 2010)]. Existe, no entanto, uma 
diferença importante que deve ser tomada em consideração: as áreas que são 
climaticamente estáveis são definidas sem ser em relação a qualquer espécie 
mas a estabilidade de um habitat tem a ver com a ou as espécies que o habitam. 

Convém, ainda, fazer referência a dois conceitos que têm surgido com 
alguma frequência na literatura científica da especialidade mas que, em 
nosso entender, não trazem qualquer melhoria à compreensão do conceito 
de refugium; são eles os conceitos de “microrefugium” e de “refugia dentro de 
refugia”:

1. O termo “microrefugium” foi introduzido por Rull et al. (1988, em 
Rull, 2009) para explicar a permanência ao longo do tempo de espécies 
de montanha nos cumes das montanhas do norte da América do Sul. 
“Microrefugium”, de acordo com Rull (2009), é “(…) a small area with local 
favourable environmental features, in which small populations can survive 
outside their main distribution area (the macrorefugium), protected from 
the unfavourable regional environmental conditions”. Para Rull (2010) “The 
concepts ‘microrefugia’ and ‘cryptic refugia’ largely overlap but do not fully 
coincide, which may lead to terminological duplication and eventual semantic 
misconceptions”. Stewart et al. (2010) chamaram a atenção para o facto de o 
conceito de microrefugia ser mais lato do que o conceito de refugia crípticos 
e considerar que estes têm sempre que ser de reduzida dimensão, o que 
nem sempre poderá acontecer. De qualquer forma, o próprio Rull, em 2009, 
reconheceu que “The need for microrefugia is not necessarily linked to the 
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glacial refugia hypothesis, which is widely accepted for temperate, but not for 
all tropical, regions.” Assim sendo, podemos considerar que este conceito não 
cabe no âmbito deste artigo.

2. O conceito de “refugia dentro de refugia”, proposto por Gómez & 
Lunt (2007) para a Península Ibérica, tem como base a ideia de que “(…) 
the presence of separate refugia is a general phenomenon, and reflects a 
common vicariant history of Iberian flora and fauna” [Bilgin (2011) estendeu 
este conceito também à Anatólia]. Já nos referimos a este aspecto quando 
considerámos o problema da obrigatoriedade, ou não, da continuidade 
espacial dos refugia. Aqueles autores, no seguimento de outros anteriores 
(e.g., Hewitt, 1999), consideraram que a Península Ibérica foi um dos refugia 
glaciais mais importantes do sub-continente europeu. Na medida em que 
a Ibéria foi considerada um refugium mas, ao mesmo tempo, como uma 
península contendo no seu interior refugia separados espacialmente, a ideia de 
“refugia no interior de refugia” parece surgir naturalmente. Ela apresenta, no 
entanto, um contra-senso face à definição de Stewart et al. (2010): ou a Ibéria 
foi um refugium (“one peninsula–one refugium” – Feliner, 2011) ou foi uma 
área rica em refugia. Uma alternative seria a de Schmitt (2007): “(…) strongly 
support the existence of several sub-refugia in Iberia along the Pleistocene 
(…)”. Uma outra alternativa, preferível em nosso entender, seria substituir a 
designação de refugia para as penínsulas meridionais da Europa por uma das 
designações já existentes: centros, áreas ou penínsulas meridionais de refugia 
(“southern refugial centers” – Tzedakis et al., 2002; “refugial áreas” – Tribsch e 
Schönswetter, 2003; “southern refugial penínsulas” – Tzedakis, 2009). 

Pedro Duarte-Rodrigues

Um outro aspecto que merece consideração tem a ver com os endemismos 
das penínsulas meridionais. Fará sentido falar-se em refugia glaciários ou 
interglaciários meridionais quando nos referimos a espécies endémicas 
daquelas penínsulas? 

Quando, por exemplo, olhamos para a distribuição actual de Lacerta 
schreiberi (Fig. 1 in Paulo et al., 2001) verificamos que ela é fragmentada. 
Isso não nos leva a falar em eventuais refugia interglaciários. Simplesmente 
a espécie está presente onde está em virtude da sua ecologia e da sua história 
passada (e eventualmente de eventuais interferências antropogénicas). Assim, 

ENDEMISMOS E REFUGIA
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Existem algumas classificações propostas por vários autores (Bennett & 
Provan, 2008; Holderegger & Thiel-Egenter, 2009; Stewart et al., 2010). Iremos 
apresentar, primeiro, uma classificação de refugia baseada em Bennett & 
Provan (2008) e em Stewart et al. (2010):

CLASSIFICAÇÃO DOS REFUGIA

também, nos períodos glaciários esta espécie terá persistido onde persistiu em 
virtude da sua ecologia e da sua história anterior.  

Recuero & García-París (2011) consideraram que em relação às 
penínsulas meridionais europeias existiam dois tipos de situações: santuários 
e refugia. Os primeiros diriam respeito às espécies endémicas que de forma 
persistente ocuparam total ou parcialmente a sua área de distribuição ancestral 
durante os vários ciclos glaciários/interglaciários; os ciclos de contracção/
expansão limitados ao interior da área de distribuição teriam permitido 
o desenvolvimento e a preservação de uma grande diversidade genética 
populacional; as penínsulas meridionais seriam assim santuários de diversidade 
biológica. Já os refugia diriam respeito às espécies com uma ampla distribuição 
que, nos períodos glaciários, seriam obrigadas a abandonar grande parte da 
sua área de distribuição e a convergir para sul para as zonas com um clima mais 
favorável, nomeadamente as penínsulas meridionais; as populações destas 
espécies sofreriam avanços para norte e recuos para sul ao longo dos ciclos 
estadiais/interestadiais, com frequentes contactos entre elas que conduziriam 
a uma menor diversidade genética; as penínsulas meridionais seriam, assim, 
também penínsulas de refugia para as espécies de climas temperados não 
endémicas durante os períodos mais desfavoráveis. 

Refugia meridionais

São os refugia glaciários das espécies de climas temperados. Compreendem 
em geral, as zonas mais meridionais das áreas de distribuição das espécies 
durante os períodos glaciários. Na Europa esses refugia estão localizados 
sobretudo nas Penínsulas Ibérica, Itálica e Balcânica mas, também, na Anatólia 
(e. g., Heuertz et al., 2004; McLachlan et al., 2005;  Pinceel et al., 2005; Babik 
et al., 2005; Magri et al., 2006; Magri, 2008; Bennett & Provan, 2008; Médail & 
Diadema, 2009; Stewart et al., 2010; Bilgin, 2011).

Refugia Glaciais
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Refugia crípticos setentrionais

São refugia glaciários das espécies de climas temperados e/ou de climas 
frios, mas localizados a latitudes mais elevadas do que seria de esperar. Este 
conceito, desenvolvido por Stewart & Lister (2001), tem vindo a receber 
crescente apoio nos últimos anos, baseado quer em evidências paleoecológicas 
quer em estudos filogeográficos (e. g., Trewick et al., 2002; Tyler, 2002a, 
2002b; Volkaert et al., 2002; Jaarola & Searle, 2002; Willis & van Andel, 2004; 
Deffontaine et al., 2005; Kotlík et al., 2006; Sommer & Nadachowski, 2006; 
Caseldine et al., 2008; Xu et al., 2009; Teacher et al., 2009; Kelly et al., 2010a 
(mas ver Scourse, 2010; Kelly et al., 2010b), além dos artigos já mencionados 
quando nos referimos às implicações da definição de refugia de Stewart et al. 
(2010)). 

Refugia crípticos meridionais

São refugia interglaciários para espécies adaptadas ao frio. Localizam-se 
sobretudo nas cadeias montanhosas meridionais e albergam populações que 
constituem relíquias climáticas. Não sendo propriamente crípticos, na medida 
em que sabemos onde se localizam actualmente, estes refugia correspondem 
aos refugia crípticos setentrionais dos períodos glaciários. São exemplos 
Helophorus lapponicus – espécie com distribuição na metade setentrional da 
Escandinávia e desde a Rússia Europeia até à Sibéria Oriental e Mongólia, 
mas com populações isoladas na ilha de Öland, no Báltico, na Transcaucásia, 
e nos Montes Cantábricos e na Serra de Guadarrama, em Espanha (Angus, 
1983) e Tetracanthella arctica – espécie existente em Spitzbergen, Groelândia e 
Islândia, mas que possui pequenas populações nos Pirinéus e nos Montes Tatra, 
entre a Polónia e a República Checa (Freeland, 2005: p. 174). Nalguns casos as 
populações actuais de algumas espécies existem apenas em refugia crípticos 

Pedro Duarte-Rodrigues

Refugia polares

São as regiões setentrionais onde as espécies adaptadas ao frio persistem 
durante os períodos interglaciais. São exemplos de espécies adaptadas ao frio 
e com áreas de distribuição limitadas às regiões setentrionais Dryas octopetala, 
Rangifer tarandus, Ovibus moschatus e Alopex lagopus (Bennett & Provan, 
2008; Stewart et al., 2010).

Refugia Interglaciais
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Refugia crípticos setentrionais

Tipo de refugia não considerado nem por Bennett & Provan (2008) 
nem por Stewart et al. (2010) mas que pode ser criado para as populações de 
espécies temperadas que, tendo tido num passado recente uma distribuição 
mais ampla do que a actual, sobrevivem não só nas regiões meridionais mas 
também em pequenas bolsas setentrionais com clima favorável. É exemplo 
Arbutus unedo, espécie com distribuição mediterrânica mas que apresenta 
uma pequena população na Irlanda (Freeland, 2005: p. 174).

Holderegger & Thiel-Egenter (2009) propuseram, por sua vez, uma 
classificação dos refugia de montanha. Consideraram três situações: “nunataks”, 
refugia glaciais periféricos e refugia glaciais de baixa altitude.

De que falamos quando falamos em Refugia?

meridionais, embora tenham tido durante o Plistoceno uma distribuição 
muito mais vasta. São exemplos Capra ibex e Rupicapra rupicapra (Stewart et 
al., 2010).

“Nunataks”

São refugia glaciais localizados em áreas no cume das montanhas que 
sobressaem acima dos glaciares (Gugerli & Holderegger, 2001; Stehlik et al., 
2002; Sohlenius & Boström, 2006, 2008; Holderegger & Thiel-Egenter, 2009; 
Thiel-Egenter et al., 2009). Sendo locais de grande inclinação, não acumulam 
neve e poderão, eventualmente, ter tido manchas restritas com habitat 
favorável a algumas espécies adaptadas ao frio. Como actualmente é difícil 
de localizar com alguma precisão quais os cumes que poderão ter funcionado 
como “nunatak” há quem prefira usar as designações de “região de ‘nunataks’” 
(Stehlik et al. 2002) ou de “áreas de ‘nunataks’” (Thiel-Egenter et al., 2009). 
Há no entanto alguma controvérsia se essas populações terão sobrevivido nos 
“nunataks” ou num dos outros tipos de refugia de montanha e migrado para 
maiores altitudes logo que estas ficaram livres de gelo (Segarra-Moragues et 
al., 2007). De notar, no entanto, que nas montanhas da Serra Nevada, que só 
tiveram glaciares acima dos 2500 m, existiram grandes áreas livres de gelo 
permanente que permitiram a persistência de várias espécies vegetais alpinas 
(Médail & Diadema, 2009).
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Refugia Glaciais Periféricos

Refugia Glacial de Baixa Altitude (“Lowland Glacial Refugia”)

São refugia situados na margem dos sistemas montanhosos, mas ainda 
no interior desses sistemas (Tribsch & Schönswetter, 2003; Schönswetter et al. 
2005; Schmitt et al., 2006; Segarra-Moragues et al. 2007; Holderegger & Thiel-
-Egenter, 2009; Sérsic et al., 2011).

São refugia localizados fora dos sistemas montanhosos mas adjacentes a 
esses sistemas (Holderegger & Thiel-Egenter, 2009; Sérsic et al. 2011).

Associada ao conceito de refugia glaciais setentrionais está a questão de se 
saber quais as características que fazem de uma espécie uma boa sobrevivente 
naquele tipo de refugia. De acordo com Bhagwat & Willis (2008), uma 
espécie vegetal deverá ter um tempo de geração curto, sementes pequenas e a 
capacidade de reprodução vegetativa em situações climáticas adversas; para os 
mamíferos aqueles autores indicaram um tempo de geração curto, pequenas 
dimensões e grande mobilidade. Para além destes aspectos a informação sobre 
a distribuição geográfica actual, embora seja um conhecimento a posteriori, 
poderá dar informações úteis: uma espécie com ampla distribuição geográfica 
terá, em princípio, uma grande amplitude de adaptações fisiológicas. Também 
o conhecimento sobre se as espécies são generalistas ou não em termos de 
habitat poderá ser importante para se averiguar das suas capacidades de 
sobrevivência em climas extremos. 

Um outro aspecto importante que tem sido referido em relação aos 
refugia glaciários tem a ver com a possibilidade deles terem sido um factor na 
extinção, entre outros, dos grandes mamíferos.

O’Reagan et al. (2002) chamaram a atenção para o facto de os grandes 
predadores necessitarem de grandes áreas de distribuição. Assim, os refugia 
glaciais poderão ter levado as espécies animais carnívoras de maiores 
dimensões à extinção por falta de espaço para suportarem populações viáveis. 

REFUGIA E EXTINÇÕES
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Por outro lado, a contracção e a disjunção dos refugia poderão ter 
conduzido a uma redução drástica da diversidade genética das populações e a 
uma subsequente extinção devido ao aumento progressivo da consanguinidade 
(Shapiro et al., 2004; O’Regan, 2008). 

Em relação a Bison bison, Shapiro et al. (2004) consideram que as 
populações na Beríngia estavam a crescer rapidamente de há 75 a 60 mil 
anos, duplicando, aproximadamente, em cada 10 mil anos. De há 42 a 32 
mil anos a situação alterou-se completamente com uma diminuição drástica 
das dimensões populacionais. Esta redução da dimensão das populações de 
bisonte parece ter estado relacionada com o aumento da temperatura verificado 
naquele interestadial, o que levou a uma redução da tundra e da estepe e a um 
aumento substancial da cobertura florestal. Assim, aqueles autores concluiram 
que a redução populacional de bisonte foi não só anterior à presença humana 
na Beríngia oriental e ao fim da última glaciação mas esteve dependente das 
alterações climáticas observadas na fase final da última glaciação. Por sua vez, 
a extinção de Apodemus flavicollis na Ibéria durante a última glaciação poderá 
ter estado relacionada com a fragmentação da cobertura florestal durante os 
períodos áridos e com as baixas taxas de sobrevivência durante os invernos 
(Michaux et al., 2005; O’Regan, 2008).

Quanto a Ursus spelaeus, Estévez (2004) considerou que o seu 
desaparecimento da Península Ibérica não estaria relacionado nem com 
causas endógenas nem com algumas causas externas, como alterações 
climáticas, competição alimentar com Ursus arctos, competição pelas grutas 
com o Homem, ou a caça por esta última espécie. No entanto, Hofreiter et al. 
(2007) apresentaram como hipótese para a extinção desta espécie na Ibéria 
a existência de um eventual conflito com as estratégias do Homo sapiens 
em termos de espaço, reprodução e recolha de alimentos. Para Stiller et al. 
(2010) a causa da extinção progressiva de Ursus spelaeus na Eurásia residiria 
na competição com o Homem pelas grutas, sobretudo durante inverno. U. 
spelaeus estaria mais dependente das cavernas, como local de hibernação, do 
que U. arctos, e seria, portanto, mais afectado pela competição com o Homem, 
quer com Homo neanderthalensis quer com H. sapiens. A ser assim, é evidente 
que o conflito seria mais evidente numa península do que nas regiões mais 
setentrionais da Euroásia.
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Comunidades desarmónicas (“disharmonious”, “no-analog”, 
“nonanalogue”, “mixed”, “intermingled”, “mosaic” ou “extraprovincial 
assemblages”) são conjuntos de espécies ainda existentes que surgem no registo 
fóssil em combinações diferentes das actuais. Estas comunidades resultam de 
processos ecológicos, e têm a ver com a resposta individualista das populações 
das várias espécies face às alterações climáticas que foram ocorrendo (Williams 
& Jackson, 2007; Stewart, 2008, 2009). A formação destas comunidades e o seu 
desaparecimento foram, não a excepção, mas a regra do Plistoceno. O momento, 
a magnitude e a direcção da resposta das várias espécies foram diferentes umas 
das outras, o que implicou que as comunidades nunca se deslocassem como 
um todo coeso (conceito ‘‘Gleasoniano’’ de comunidades, como conjuntos de 
populações com respostas individualistas, e não o conceito ‘‘Clementsiano’’ de 
comunidades, como sistemas perfeitamente organizados, funcionando como 
uma espécie de super-organismo) (Kitamura et al., 2000; Rodríguez, 2004; 
Williams & Jackson, 2007; Stewart, 2009). São conhecidos numerosos casos 
de floras e faunas desarmónicas (e. g., Figueiral & Terral, 2002; Barnosky et al., 
2004; Price, 2005; Emslie, 2008; Gill et al., 2009; Kusmina, 2009; Lyons et al., 
2010; Semken et al., 2010; Polly & Eronen, 2011; Zinovyev, 2011).

De acordo com Lyons et al. (2010) as espécies de maiores dimensões 
deslocam mais rapidamente as suas áreas de distribuição em resposta às 
alterações climáticas do que as espécies de pequenas dimensões. De certo modo 
isto implica que elas poderão deslocar as suas áreas para maiores distâncias 
não só porque têm maiores capacidades de dispersão mas também porque 
enfrentarão menos barreiras. Por outro lado pequenas alterações no clima 
poderão ter um maior efeito na percepção de alterações ambientais, forçando 
aquelas espécies a deslocarem-se mais rapidamente. As espécies de pequenas 
dimensões, por seu lado, poderão ter maior facilidade em adaptarem-se 
localmente ou poderão aperceber-se das alterações ambientais a uma escala 
mais pequena, o que lhes poderá permitir encontrar mais facilmente manchas 
de habitat favorável. 

Os paleoambientes são reconstruídos a partir de espécies encontradas no 
registo fóssil, de acordo com dois princípios: 

a. as espécies encontradas em associação terão envelopes climáticos que 
se sobrepõem actualmente, mesmo que as suas áreas de distribuição actuais 
não se sobreponham, 

COMUNIDADES ECOLÓGICAS DESARMÓNICAS

Pedro Duarte-Rodrigues



255

De que falamos quando falamos em Refugia?

b. o paleoclima de um local poderá ser predito a partir dos envelopes 
climáticos combinados das espécies que aí viviam. 

Assim, as comunidades desarmónicas serão indicadoras conflituantes 
desses paleoambientes visto que implicam que dois ou mais ambientes, tal 
como são reconhecidos actualmente, se sobrepuseram no passado de tal 
modo que podiam coexistir espécies que na actualidade não podem viver em 
conjunto (Polly & Eronen, 2011). 

De notar que duas espécies podem ter envelopes climáticos sobreponíveis 
mas, por muitos outros motivos, não ter áreas de distribuição sobrepostas. 
A competição interespecífica, a disponibilidade de recursos, as barreiras 
geográficas, as extinções passadas de populações de uma das espécies poderão 
impedir uma das espécies de viver em todos os locais com clima apropriado 
(Polly & Eronen, 2011). Por exemplo, Cervus elaphus tem uma distribuição 
geográfica disjunta das de Crocuta crocuta, Panthera leo e Hippopotamus 
amphibius mas o seu envelope climático sobrepõe-se parcialmente ao destas 
três espécies africanas. Portanto, uma fauna passada desarmónica do ponto 
de vista geográfico não implica que a respectiva combinação de parâmetros 
climáticos não possa existir na actualidade (Polly & Eronen, 2011).

Em Inglaterra foram identificadas 22 faunas fósseis de mamíferos com 
três ou mais das dez espécies existentes. Destas, 18 eram geograficamente 
desarmónicas, sendo C. crocuta e C. elaphus o par de espécies desarmónicas 
mais comum e Rangifer tarandus com C. crocuta e/ou com P. leo os segundos 
pares desarmónicos mais frequentes. Daquelas faunas, 9 tinham pares de 
espécies desarmónicas do ponto de vista climático. R. tarandus com C. crocuta 
e/ou com P. leo eram neste aspecto os pares desarmónicos mais comuns e 
Lemmus lemmus com qualquer um dos carnívoros anteriores os segundos 
pares mais comuns (Polly & Eronen, 2011).

Por outro lado, o carácter desarmónico de uma fauna pode ir aumentando 
ao longo de tempo. Por exemplo, de há 18 a 17 mil anos estavam presentes 
na região sudeste da América do Norte espécies de micro-mamíferos de 
distribuição oriental e de distribuição setentrional actuais (orientais – Neotoma 
floridana e Blarina brevicauda; setentrionais – Microtus xanthognathus, 
Clethrionomys gapperi e Sorex arcticus), de há 17 a 16.5 mil anos juntou-se 
às espécies orientais e setentrionais uma espécie de distribuição ocidental 
actual (orientais – N. floridana e Scalopus aquaticus; setentrional – C. gapperi; 
ocidental – Geomys bursarius) e de há 16.5 a 16 mil anos apareceu nessa fauna 
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uma espécie meridional actual (oriental – N. floridiana; setentrionais – M. 
xanthognathus e Phenacomys intermedius; ocidental – G. bursarius; meridional 
– Dasypus bellus). Assim, de há 18 mil anos a 16 mil anos, a fauna daquela 
região foi-se tornando cada vez mais desarmónica (Semken et al., 2010).

Em depósitos do Lago Appleman, Indiana, e de Nova Iorque foram 
encontradas elevadas percentagens de pólen de árvores de climas temperados 
(Fraxinus, Ostrya, Carpinus e Ulmus) em associação com árvores de climas 
boreais (Picea e Larix). Estas comunidades desarmónicas devem ter sido 
formadas em resposta a uma insolação e a uma sazonalidade térmica superiores 
às actuais e devem ter estado ligadas também à megafauna plistocénica (Gill 
et al., 2009). Por volta de 14.4 mil anos assistiu-se ao declínio de esporos de 
Sporormiella (“dung fungus”), ao início do declínio de Picea e ao aumento 
progressivo de pólen de Fraxinus, Ostrya e Carpinus; há cerca de 14.3 anos 
começou o declínio de Pinus e de Fraxinus, o aumento de Quercus e de carvão 
vegetal (Gill et al., 2009). Assim, o aumento da insolação e da sasonalidade terá 
conduzido ao declínio da megafauna norte-americana, o que levou ao declínio 
de Sporormiella; por sua vez as coníferas boreais entraram também em declínio 
(primeiro Picea e depois Pinus) e as espécies não boreais (primeiro Fraxinus, 
Ostrya e Carpinus, e depois Quercus), libertas da pressão da herbivoria por 
parte da megafauna, começaram a florescer; por último, o aumento de material 
lenhoso favoreceu a ocorrência de incêndios e a formação de carvão vegetal 
(Gill et al., 2009).

Já a distribuição de coleópteros na fase final do Plistoceno, obtida a partir 
de depósitos dos Montes Urais e da região ocidental da Sibéria revelou uma 
fauna desarmónica com uma associação de elementos árctico-boreais, boreais, 
estepários e polizonais com origem, provavelmente, em várias causas: a) o 
clima frio e seco poderá ter deslocado para sul espécies árcticas e sub-árcticas  
(Diacheila polita, Curtonotus alpinus, C. torridus e Pterostichus (Cryobius) 
spp.); b) o aquecimento de certos habitats, sobretudo das vertentes viradas 
para sul, em condições de clima frio e seco, e a consequente salinização dos 
solos poderá ter levado ao aparecimento de espécies halófilas (Belopus spp. 
e Pagonus spp.); c) o pastoreio por parte dos mamutes e de outros elementos 
da megafauna poderá ter conduzido a prados com dominância de cereais 
(Otiorhynchus spp.); d) as condições ambientais e a quantidade de matéria 
vegetal pastoreável poderá ter permitido a presença de espécies estepárias sub-
-boreais e sub-alpinas (Poecilus ravus, Cymindis mannerheimi e Chrysolina 
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perforata); e) a presença de árvores isoladas poderá ter permitido a presença 
de espécies xilófagas (Phoelotribus spinulosus, etc.); f) a fertilização dos solos 
pela megafauna poderá ter favorecido a ocorrência de coprófagos (Aphodius 
spp.). O final do Plistoceno e início do Holoceno levou ao desaparecimento 
desta comunidade desarmónica com deslocações das áreas de distribuição para 
norte (Curtonotus alpinus e Pterostichus (Cryobius) spp.), para sul (Pogonus 
spp. e Cymindis mannerheimi) e para este (Poecilus hanhaicus, P. ravus, P. 
major, Pseudotahoxenus dauricus e Amara minuta)  (Zinovyev, 2011).

A existência de comunidades desarmónicas não significa que todas as 
comunidades o sejam. Por outro lado, embora as comunidades desarmónicas 
estejam, em geral, associadas a alterações climáticas mais ou menos bruscas 
isso não significa que não possam existir comunidades que revelem uma 
grande estabilidade. As comunidades plistocénicas de Atapuerca, Espanha, 
exibiram uma maior semelhança ecológica do que as comunidades euro-
asiáticas recentes num único bioma. A verdade é que, de acordo com Rodríguez 
(2004), as comunidades de mamíferos ibéricos não experimentaram alterações 
significativas na estrutura da comunidade ao longo do Plistoceno Inferior e do 
Plistoceno Médio, apesar das alterações observadas nas comunidades vegetais. 
Esta “stasis” foi uma situação dinâmica: em termos de estrutura a comunidade 
foi estável mas em termos taxonómicos as espécies foram sendo substituídas 
ao longo do tempo por outras espécies; sucede porém que estas outras espécies 
pertenciam ao mesmo grupo ecológico das espécies que desapareceram e daí 
a estabilidade estrutural observada. Também nas montanhas da Serra Nevada, 
como vimos, grandes áreas permaneceram livres de gelo, o que terá permitido 
a permanência e diversificação local de muitas espécies vegetais alpinas (Kropf 
et al., 2008).  

Algo de semelhante foi observado na população de pequenos mamíferos 
da região sul dos Trans-Urais. Na fase final do Plistoceno não houve alterações 
significativas quer na estrutura quer na composição taxonómica desta população. 
Mesmo na transição para o Holoceno a população de pequenos mamíferos 
daquela região foi muito pouco afectada. Esta situação de “stasis” ter-se-á devido 
provavelmente à sua situação geográfica que permitiu uma grande estabilidade 
climática na região ao longo daquele período (Kuzmina, 2009).

De que falamos quando falamos em Refugia?
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Em relação à Europa podemos considerar a existência de quatro 
paradigmas gerais nos padrões de colonização pós-glaciais (Hewitt, 2000, 
2001; Liukkonen-Anttila et al., 2002; Heurtz et al., 2004; Brito, 2005; Habel 
et al., 2005; Dering et al., 2008; Habel et al., 2009; Feliner, 2011; Bilgin, 2011):

1. O paradigma do gafanhoto (Chorthippus parallelus) em que houve 
expansões rápidas a partir da Península Balcânica e da Anatólia que foram 
limitar as expansões a partir das penínsulas Ibérica e Itálica e levaram ao 
aparecimento de zonas híbridas e de sutura nos Pirenéus e nos Alpes. São 
apontados como outros exemplos Alnus glutinosa, Fagus sylvatica, Triturus 
cristatus e Strix aluco. Magri et al. (2006) consideram, no entanto, que 
nenhuma das três penínsulas meridionais foi a origem da recolonização das 
regiões central e setentrional da Europa por parte de Fagus sylvatica.

2. O paradigma do urso (Ursus arctos) em que se observaram expansões 
rápidas a partir das Penínsulas Ibérica e Balcânica e da Europa Oriental que 
bloquearam a expansão a partir da Península Itálica. Outros exemplos são 
Maniola jurtina, Perdix perdix, Sorex araneus, Microtus oeconomus, Crocidura 
suaveolens e Arvicola terrestris. Sommer & Benecke (2005) consideraram ter 
havido uma quarta via de expansão a partir dos Cárpatos que permitiu a 
colonização da região norte da Noruega, a Finlândia, a Estónia e o nordeste 
da Rússia. Já Sommer & Nadachowski (2006) e Valdiosera et al. (2007) 
consideraram que poderá ter existido um outro refugium no Sul de França e 
Valdiosera et al. (2008) defenderam não só que nunca existiu descontinuidade 
filogeográfica em U. arctus na Europa antes do LGM como terá havido um 
fluxo genético continuado desde o Plistoceno até ao Holoceno. Teremos, 
assim, um paradigma do urso que poderá não ser aplicável ao próprio urso. 

3. O paradigma do ouriço (Erinaceous europeus) em que ocorreram 
expansões simultâneas a partir das Penínsulas Ibérica, Itálica e Balcânica 
sem se bloquearem umas às outras e com a formação de zonas híbridas 
ibero-italiana e ítalo-balcânica. Incluídas neste paradigma estão Quercus 
ssp., Abies alba, Fraxinus excelsior e Mus musculus. Plecotus auritus sensu 
stricto e Rhinolophus ferrumequinum parecem apresentar variantes deste 
paradigma (Juste et al., 2004; Rossiter et al., 2007)

EXPANSÃO NO FINAL DO PLISTOCENO
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4. O paradigma das borboletas (complexo Melanargia galathea/lachesis) 
em que houve expansão para a Europa central a partir das Penínsulas Itálica 
e Balcânica, com bloqueio total ou parcial das populações ibéricas (Habel et 
al., 2005). Como outros exemplos são indicados o complexo Polyommatus 
coridon/hispana e, eventualmente, Polyommatus bellargus (Habel et al., 2005).

Embora muitas espécies revelem padrões de recolonização compatíveis 
com algum dos paradigmas anteriores, existem excepções àqueles modelos. 
Por exemplo, Alvarez et al. (2009) sugeriram que as populações de algumas 
espécies vegetais se expandiram a partir dos seus refugia seguindo rotas de 
migração dependentes do tipo de solo a que aquelas espécies estão adaptadas. 
Brito (2005), por sua vez, concluiu que a elevada proporção de haplótipos 
balcânicos na população de Madrid de Strix aluco se deveu não a uma 
expansão a partir da Península Ibérica mas a um fluxo genético de França para 
esta Península.

Por outro lado, muitas populações em expansão, como foi anteriormente 
referido para A. lagopus, não conseguiram descobrir e seguir o seu envelope 
ambiental em retracção e extinguiram-se sem deixarem descendência (Habel 
et al., 2005; Dalén et al., 2007; Schmitt, 2007; Bennet & Provan, 2008; Stewart, 
2008; Stewart & Cooper, 2008; Stewart et al., 2010). Isto levou Bennett & Provan 
(2008) a perguntar: “Do these expansions contribute to the overall history and 
evolution of species in the long term?” e Stewart & Cooper (2008) a responder: 
“The answer must surely be sometimes, if those populations survive.”

Ainda em relação à expansão a partir dos refugia meridionais existem 
alguns aspectos que devem ser considerados. O início e a velocidade da fase 
de expansão podem variar entre diferentes espécies e entre populações da 
mesma espécie. Magri et al. (2006) referiram que dados da Boémia, Morávia 
e Eslováquia relativos a Fagus sylvaticus mostraram diferenças de milhares de 
anos na expansão entre populações separadas por apenas algumas dezenas de 
quilómetros, e se nuns casos a diferença foi no início dessa expansão noutros 
casos foi na velocidade da mesma.

Por seu lado, Sommer & Zacho (2009) chamaram a atenção para o 
facto de alguns refugia crípticos serem apenas transitórios, ou seja, terem 
existido nalguma fase do período glaciário que não durante o LGM. Por 
exemplo, aqueles autores referiram que o refugium assinalado por Stewart 
& Lister (2001) em Kent’s Cavern, Devon, Inglaterra, para Cervus elaphuse e 
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referente ao período de c. 60–25 mil anos BP não é mais do que um refugium 
críptico transitório, pois a espécie deixou de existir aí durante o LGM, tendo a 
recolonização da Europa Central e do Norte por parte desta espécie sido feita 
a partir dos refugia no sul da Europa. 

Pedro Duarte-Rodrigues

Goméz & Lunt (2007) chamaram a atenção para a necessidade da 
obtenção de amostragens mais intensivas na Europa meridional de modo a 
ser possível a obtenção de uma imagem o mais real possível da distribuição 
dos haplótipos actuais. Isto poderia levar-nos a concluir que alguns desses 
haplótipos tinham afinal sobrevivido em refugia meridionais e não em refugia 
crípticos setentrionais.

Por sua vez, Davison et al. (2011) acentuaram a necessidade da 
incorporação de informação climatológica e paleontológica assim como de 
informação resultante da análise de DNA antigo na interpretação filogeográfica, 
a par das análises mais tradicionais da filogeografia e da genética de populações 
(Petit et al., 2002; Shapiro et al., 2004; Dalén et al., 2007; Valdiosera et al., 
2007). A incorporação daquelas informações permitiu, por exemplo, verificar 
a importância das alterações climáticas como agentes de extinção (Shapiro 
et al., 2004; Dalén et al., 2007). Se a falha em seguir o habitat durante a fase 
de contracção das áreas de distribuição for um fenómeno geral, então na fase 
de expansão as espécies adaptadas a climas frios poderão ser incapazes de 
acompanhar a deslocação do seu habitat há medida que as temperaturas forem 
subindo (Dalén et al., 2007).

Foi salientada também a importância do uso de sequências longas e de se 
complementarem os estudos filogeográficos mitocondriais com uso de vários 
marcadores de ADN, de modo a se poderem corroborar os resultados obtidos e 
a facilitar a interpretação dos mesmos (Dalén et al., 2007; Godinho et al., 2008; 
Gonçalves et al. 2009; Miraldo et al., 2011; e discussão: Zink & Barrowclough, 
2008; Edwards & Bensch, 2009; Barrowclough & Zink, 2009). 

Por fim, não podemos deixar de salientar que os refugia que interessam 
para a compreensão da distribuição actual das espécies são aqueles onde 
populações dessas espécies sobreviveram durante o LGM (Sommer & Zachos, 
2009). Isto não quer dizer, porém, que o efeito dos avanços e recuos anteriores 
durante os ciclos estadiais/interestadiais não se possa fazer sentir, embora de 
forma “críptica”, na diversidade genética que hoje se observa nas espécies que 
encontraram refúgio no sul da Europa durante o LGM.

ALGUMAS NOTAS FINAIS
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Partindo do princípio que a evolução trata do aparecimento e 
desaparecimento da diversidade biológica - que tanto interessava o 
homenageado, aborda-se aqui a sua vertente genética. Para isso, feito o 
enquadramento teórico mínimo necessário, faz-se a  sua definição nos seus 
diversos níveis (muitifatorial, intra- e interpopulacional) e abordam-se os 
problemas da sua generalização. Finalmente analisam-se e discutem-se as 
suas implicações no contexto da biodiversidade e sua conservação.

Resumo

Abstract

Assuming that evolution deals with the creation and extinction 
of biological diversity (a theme so dear to whom we celebrate here), 
we analyze in this work its genetic basis. For that a short theoretical 
framework is given and minimal and the problems related to the various 
levels at which genetic diversity can be defined (multifactorial, intra- 
and interspecific) are discussed. Finally, the implications in the context 
of biodiversity and conservation are analyzed and debated.

Antes de mais uma pequena explicação sobre o convite para contribuir 
para este livro/homenagem: sugeriram que abordasse um tema que tivesse 
interessado o homenageado, relacionado com o seu trabalho (mas não 
sobre o seu trabalho) e que tivesse sido eventualmente tema de discussão 
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Toda a genética moderna se baseia, mais ou menos diretamente, no 
trabalho de Mendel (1866) e suas sucessivas generalizações. A parte relevante 
deste acervo teórico para o que aqui iremos analisar resume-se a um pequeno 
número de enunciados: (a) a informação genética é de tipo digital e (b) em 
cada célula de cada ser vivo existe um número fixo de cópias dessa informação, 
sendo (c) a probabilidade de transmissão dessas cópias dependente do seu 
número na célula progenitora e do número de células filhas. Admitindo que 
este arrazoado não é o mais agradável a um biólogo, vamos tentar concretizá-
lo em termos mais carnudos sem perder a precisão.

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

entre nós. Deixem-me confessar que as nossas ‘discussões’ eram poucas e as 
nossas conversas, muitas vezes pretextadas por reuniões de júris de provas 
académicas, tendiam a ser muito livres e pouco balizadas pelos nossos 
enviesamentos profissionais. Ou seja, abordavam sempre a vida, sem que 
assumissem necessariamente a ciência dela. Assim mesmo, creio que uma 
das obsessões partilhadas era a velha questão da evolução e recordo-me 
ter conseguido surpreendê-lo com a oferta de Darwin’s dangerous idea 
(Dennet, 1995), sem ter tido tempo de o discutir muito, nem sequer o meu 
livrito sobre o tema (Amorim, 2002). Se aceitarmos que a evolução trata 
do aparecimento (e desaparecimento) da diversidade biológica, que tanto 
o interessava (Almaça, 2000), então aceitaremos igualmente que a minha 
escolha tenha recaído sobre a diversidade genética. 

Vou pois tentar dar uma panorâmica didática mas não muito 
ortodoxa - como é meu hábito - sobre a diversidade genética, aderindo 
ao aforismo de Lynch (2007): «nothing in evolution makes sense except in 
light of population genetics» e considerando portanto que sem uma sólida 
base teórica de análise não será saudável encetar uma discussão. Para isso 
abordarei a sua definição em termos operativos aos seus diversos níveis, os 
problemas da sua generalização (muitifatorial, intra- e interpopulacional) 
e finalmente atrever-me-ei a esboçar, não conclusões, mas perspectivas de 
aplicação. Uma vez que creio que o livro se destinará não exclusivamente 
a biólogos, tentarei não me exceder em pormenores técnicos, mas terei de 
introduzir muito brevemente as bases teóricas indispensáveis.
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Regras de Transmissão da Informação Genética

Exceptuados os casos anteriores, a transmissão da informação genética 
entre células progenitoras e células filhas é muito simples: no caso de 
haploidia, a célula filha tem uma cópia exacta do genoma da progenitora (salvo 
mutação), mas no de diploidia a situação é variável: nas células somáticas as 
filhas (resultantes de mitose) tem duas cópias, uma de cada das existentes nas 
progenitoras, mas nas produtoras de gâmetas, dá-se uma redução para metade 
(na meiose): os óvulos ou espermatozóides têm metade da informação genética 
da progenitora. No caso de haver determinismo sexual envolvendo variação da 
quantidade do material genético, a transmissão ganha ainda uma subtileza: 
utilizando de novo o exemplo (da maior parte) dos mamíferos, enquanto as 
fêmeas têm duas cópias de material genético específico do cromossoma X, os 
machos têm apenas uma, o que faz com que haja, na gametogénese masculina, 
heterogametia (metade dos gâmetas é portadora do cromossoma Y e outra 
metade do X). Note-se que em todos os casos, há regras numéricas fixas de 
transmissão, ou seja, o número de cópias do material genético é controlado 
de forma muito estrita, sendo as variações mais ou menos profundamente 
deletérias.

Na esmagadora maioria dos seres vivos o número de cópias do material 
genético é fixo por célula (daí os termos haplóide, para os que contêm uma 
cópia, diplóide, para duas, etc.), apenas variando nos períodos anteriores a uma 
divisão celular. Por exemplo, a célula pré-mitótica somática de um mamífero 
é transitoriamente tetraplóide. Existem contudo situações (importantes!) 
em que este pressuposto de toda a discussão subsequente é violado; merece 
especial referência o exemplo das mitocôndrias de mamíferos, que existem em 
número variável por célula e têm várias cópias do seu genoma por organelo.

Natureza da Informação Genética

Número de Cópias por Célula

No atual estado do conhecimento, crê-se que toda a informação genética 
está codificada através da sequência de bases num ácido nucleico (RNA ou 
DNA). Estas bases existem em estados químicos discretos que em qualquer 
dos casos se resumem a 4 (A, T, G, C para o DNA). Significa isto em termos 
formais, por conseguinte, que a informação genética é, em última análise, 
digital, do mesmo tipo daquela que é utilizada nos computadores atuais e 
distinta da chamada analógica, existente por exemplo na transmissão vocal de 
uma língua, mas não na sua versão em escrita alfabética.
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Nos seres vivos com reprodução estritamente assexuada, se não houvesse 
mutações, todos os indivíduos seriam geneticamente idênticos ao fundador 
da população. Ocorrendo mutações, os indivíduos serão progressivamente 
diversos e divergentes fundando sucessivos clones. Ao invés, nas espécies 
com reprodução obrigatoriamente sexuada, existe recombinação, isto é um 
progenitor (diplóide) que contenha num dos seus cromossomas a sequência 
…AT… e no outro …TA… pode produzir, sem mutação, gâmetas com novas 
sequências: …AA… e …TT… Se a extensão populacional da teoria mendeliana 
monofatorial não foi fácil e recorreu a um matemático desdenhoso (Hardy, 
1908) a sua extensão à análise polifatorial é ainda hoje tema de investigação e 
fonte de discórdia, só existindo consenso (parcial) no caso trivial do (usando 
os termos clássicos) di-hibridismo bialélico.

Mesmo limitando ao mínimo esta explanação introdutória, teremos 
ainda assim de precisar alguns conceitos e formulações. 

Supondo então o caso de diploidia com reprodução sexual obrigatória, 
o que o chamado formalismo de Hardy-Weinberg (HW) nos propõe é que 
(admitindo algumas condições simplificadoras, mas o modelo resultante pode 
ser refinado facilmente, estendendo-o a situações mais próximas da realidade), 
dada a existência de duas variantes de informação genética (alelos, A e T), 
a probabilidade/frequência esperada de indivíduos AA será o quadrado da 
frequência da variante A, a de indivíduos TT o quadrado da frequência da 
variante T, e o de indivíduos AT o dobro da produto da frequência das duas 
variantes (note-se que por convenção, os indivíduos simbolizados por AT, 
poderiam sê-lo por TA e daí o fator ‘dobro’ no algoritmo). 

A extensão deste formalismo a situações polifatoriais requer a introdução 
de alguma terminologia mais sofisticada (coisa que até este momento 
evitámos). Suponhamos que conhecemos as sequências

…AG… 
…AT… 
…CG… 
…CT…. 
e que a análise a que procedemos nos permite identificar sem 

ambiguidades as respectivas posições (ou numeração). Então, A é alelo de C 
(‘compete’ para ocupar a mesma posição) tal como G e T entre si, mas não 
A relativamente a G (ou a T). Cada uma das sequências acima descritas tem 
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o nome de haplótipo e corresponde a cada um dos arranjos que podemos 
construir com não alelos. Note-se que com uma situação de dois alelos em 
duas posições examinadas, o seu número máximo e de 4, mas com mais 
alelos e mais posições, rapidamente chegamos a um número de combinações 
astronómico. Assumindo de novo uma série de pressupostos simplificadores, 
a distribuição populacional esperada nestas circunstâncias é, tal como no caso 
anterior obtida através da elevação ao quadrado do somatório de frequências, 
neste caso haplotípicas. Por exemplo, a frequência de indivíduos AG/AG será 
o quadrado da frequência do haplótipo AG.

Os tipos de desvio que podemos observar relativamente à verificação 
dos pressupostos de HW, modificando as frequências genotípicas observadas 
relativamente às esperadas podem ser reversíveis ou não, conforme alterem ou 
não as frequências génicas. 

São obviamente reversíveis os desvios aos cruzamentos ao acaso tais 
como a consanguinidade (ou, de uma forma mais precisa, a homogamia 
positiva, acarretando diminuição da frequência de heterozigóticos), mas não 
todos: a homogamia negativa (a verificação de um excesso de cruzamentos 
entre indivíduos genotipicamente diferentes) provoca, surpreendentemente, 
modificações das frequências génicas (Jacquard, 1974; Templeton, 2006).

De facto, qualquer subdivisão da população em unidades que no seu seio 
observem a regra dos cruzamentos ao acaso, mas que a não respeitem entre si 
(estruturação ou subdivisão populacional) provoca a diminuição da frequência 
de heterozigóticos, desde que a subdivisão não reparta equitativamente todos 
os genes em jogo pelas subpopulações, facto conhecido por efeito de Wahlund 
(Wahlund, 1928; citado por Crow & Kimura, 1970).

Quanto à seleção, verifica-se que em todos os casos, exceto naqueles 
em que haja precisamente vantagem dos heterozigóticos, haverá sempre 
diminuição da frequência de um alelo relativamente ao(s) outro(s).

A mutação, por si só, fará sempre alterar as frequências génicas, uma vez 
que, de um gene preexistente, cria um distinto, novo ou não, diminuindo a 
frequência daquele. Poderia imaginar-se um equilíbrio mutacional, em que 
o número de genes mutados num outro seria compensado por igual número 
destes mutados naqueles; tal cenário não é no entanto, biologicamente 
relevante (com exceção parcial dos microssatélites).

Finalmente, temos o desvio que consiste em a população não ser infinita. 
Neste caso, as frequências génicas flutuam aleatoriamente (deriva genética), até 
à fixação ou perda, tanto mais rápidas quanto menor o efectivo populacional.

Diversidade Genética
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A medida de diversidade genética unanimemente aceite tem felizmente 
um nome descritivo – diversidade génica, heterozigotia ou heterozigocidade 
- e uma definição simples e intuitiva:

H = frequência esperada de heterozigóticos para determinada posição 
genómica (Nei, 1978)

Esta simplicidade esconde alguns pressupostos muitas vezes esquecidos 
ou mal compreendidos. Examinemo-los brevemente. 

Em primeiro lugar, trata-se de um valor esperado, assumindo a verificação 
dos pressupostos do formalismo de HW (população fechada de tamanho 
infinito, cruzamentos aleatórios, ausência de mutação e seleção). 

A fixidez da posição genómica em apreço é considerada estabelecida, isto 
é, não existe ambiguidade na determinação da exacta homologia em apreço 
nas sequências comparadas (não há problemas de alinhamento) e não se 
admite a possibilidade da variação do número de cópias das sequências em 
jogo (ou seja, todos os indivíduos em estudo têm o mesmo numero de cópias 
da sequência alvo).

Finalmente esta medida só se aplica a uma única posição genómica. 
Como poderemos generalizá-la à análise simultânea de várias?

Se continuarmos a assumir os pressupostos de H-W, essa extensão seria 
simples, a diversidade génica transformar-se-ia em diversidade haplotípica e   

H = frequência esperada de heterozigóticos para zona de análise 
haplotípica 

Um pouco surpreendentemente, esta generalização acarreta um 
paradoxo: se contamos como igualmente diferentes os distintos haplótipos, 
teremos de admitir que são tão diferentes entre si os pares de haplótipos AG/
AT como AG/CT, o que obviamente não é o caso: o primeiro apresenta apenas 
uma diferença enquanto o segundo apresenta duas. Uma forma de levar em 
linha de conta a quantidade de diferenças entre os haplótipos é a proposta pela 
média de diferenças entre pares de sequências (mean pairwise differences; 
Tajima, 1983), em que o número de diferenças é levado em linha de conta.

Em qualquer caso, mais uma vez teremos de lembrar a diferença entre 
valores observados e esperados e que estes assumem que os haplótipos têm 
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Dificuldades e Limites de Aplicação

O ponto comum entre as medidas de diversidade genética até agora 
desenvolvidas é que todas supõem o axioma principal da teoria mendeliana 
– a uniformidade, no seio dos indivíduos da mesma espécie, do número de 
cópias alélicas. Infelizmente (do mero ponto de vista da maior complexidade 
da análise) os resultados mais recentes dos estudos genómicos (incluindo 
genomas complexos) têm demonstrado que existe uma substancial variação 
(13% segundo uma estimativa para o caso humano): para muitas regiões 
genómicas (algumas de grande tamanho, acima de 1 milhão de pares de bases) 
as populações analisadas mostram um padrão complexo de distribuição 
do número de cópias para um segmento específico, desde zero até várias 
dezenas (Stankiewicz & Lupski, 2010). Tem sido também surpreendente 
o número e a frequência de variações estruturais que, não tendo reflexo na 
quantidade de material genético, modificam a sua localização (translocações 
equilibradas) ou orientação (inversões). Conhecem-se muito mal as suas 
implicações funcionais, mas as suas consequências em termos de perturbações 
meióticas, nomeadamente de recombinação, conducentes a gâmetas contendo 
duplicações ou deleções foram objeto de estudos clássicos.

Foram certamente já adivinhados, aquando da explanação dos desvios 
ao formalismo HW, os problemas práticos da aplicação a populações reais: 
por um lado teremos de considerar a diversidade interna a cada população 
(que quando corresponde a isolados, não oferece dificuldades de maior), mas 
também a diversidade global e a existente entre as distintas subpopulações, 
ou seja, para além da diversidade “intrapopulacional” temos a considerar a 
“interpopulacional”. As consequências fenotípicas são enormes: uma vez 
que os genes recessivos só se manifestam em homozigotia e as frequências 
de homozigóticos correspondem ao quadrado da frequência dos genes em 
causa, pequenas diferenças de frequências génicas correspondem a enormes 
diferenças fenotípicas; por exemplo: para um gene com frequência de 1%, 
esperamos encontrar apenas um homozigótico em cada dez mil indivíduos, 
enquanto para um gene cuja frequência seja 10% a correspondente frequência 
de homozigóticos será de 1 em cada cem. Por outras palavras, uma diferença 

uma frequência igual ao produto dos não-alelos componentes (ou seja, 
ausência de associação gamética, infelizmente também conhecida por linkage 
disequilibrium).
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de 9% a nível de frequências alélicas acarreta a nível genotípico valores cem 
vezes diferentes.

Mais difícil ainda é admitirmos, inversamente, que a maioria das espécies 
tem sido definida por critérios não genéticos, o que significa que para um 
grande número delas, as diferenças observadas, por mais espectaculares 
que nos possam parecer, não correspondem à definição de Mayr (1996): 
“Biological species are reproducing isolated from each other, which protects 
the integrity of their genotypes. Degree of morphological difference is not an 
appropriate species definition”. Assim, muitas das “espécies” protegidas não 
o são verdadeiramente; são exemplos bem recentes e próximos os pares cão/
lobo (anteriormente Canis familiaris e C. lupus) e porco/javali (Sus domestica 
e S. scrofa), para os quais introgressões bidirecionais têm sido regularmente 
observadas (van Asch et al., 2010; van Asch et al., 2011; van Asch et al., 2012).

A propósito convirá recordar o problema resultante da coexistência de 
vários genomas com modos de transmissão distintos nas células eucarióticas: 
podemos encontrar padrões e magnitudes de diversidade genética 
contrastantes, por exemplo entre o genoma mitocondrial e o plastidial, ou 
destes relativamente ao nuclear. 

Finalmente, não podemos deixar de sublinhar que, quando pretendemos 
estimar a diversidade genética recorremos a amostras populacionais mais 
ou menos representativas e desejavelmente não enviesadas, mas que, em 
consequência, os valores obtidos estão inevitavelmente sujeitos a flutuações 
estatísticas mais ou menos importantes.

Se a tarefa de medir a diversidade genética apresenta dificuldades, é 
possível no entanto ter uma consciência clara e quantificada dos seus limites 
teóricos e práticos. A situação é muito mais complexa e de contornos muito mais 
nebulosos quando pretendemos discutir a magna questão da biodiversidade (e 
a sua conservação). Sem querermos polemizar excessivamente nem concluir 
em termos panfletários, é contudo inevitável formularmos alguns pontos de 
reflexão.

Desde logo, qualquer que seja a definição de biodiversidade que 
adotarmos (e existe uma pletora; ver, por exemplo: Hawksworth, 1996) 
deveremos admitir que terá de se basear mais ou menos diretamente na de 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
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diversidade genética. Ou seja, teremos de conceder que não haverá a primeira 
sem a segunda: sem diversidade genética, não existirá diversidade biológica 
com futuro. Aceitarmos este axioma implica a humildade de reconhecermos 
que não haverá condições para a gestão de recursos e da biodiversidade que não 
impliquem um estudo aprofundado da diversidade genética do ecossistema. 

Mas esta ‘dependência’ relativamente à genética tem uma implicação 
mais profunda: ao pretendermos maximizar a biodiversidade, não podemos 
esquecer o corpo teórico preditivo que a genética proporciona. Aqui, são 
de abordar alguns aspetos que têm sido negligenciados quando se pretende 
intervir na gestão dos recursos naturais. 

Um deles, e uma vez que as medidas de proteção tem sido as mais das vezes 
dirigidas a animais (pelo menos nos casos mais emblemáticos, dispendiosos 
e mediáticos) e dentre estes a vertebrados, tem a ver com o estabelecimento 
seguro do estatuto taxonómico específico e do isolamento reprodutor 
irreversível, ou seja da definição das unidades evolutivas autónomas, a este 
nível, a as espécies. Em palavras mais cruas, não é possível defender o que 
não conhecemos e conseguimos delimitar com precisão: são conhecidas várias 
iniciativas legislativas protetoras que não têm aplicação por incapacidade de 
produção de prova com qualidade jurídica de violação da lei (Amorim, 2010).

Por outro lado, em muitos casos, a tentativa de preservação simultânea de 
múltiplas variantes locais (‘subespécies’ ou outras) momentaneamente isoladas 
pode ter como consequência a extinção da própria espécie, pelo reforço 
antropogénico da fragmentação da comunidade reprodutiva na criação de 
subpopulações com efectivos excessivamente baixos. 

Não se pode esquecer igualmente que, se um número reduzido de 
espécies é indesejável, a maximização do seu número é insustentável: para além 
da teoria o prever, vários estudos práticos (impopulares) o têm demonstrado 
(Pfisterer & Schmid, 2002). Utilizando o calão técnico, é impossível maximizar 
simultaneamente as biodiversidades alfa, beta e gama. 

Finalmente, gostaria de lembrar que a nossa visão da biodiversidade 
tem sido excessivamente centrada nos objetos biológicos mais conspícuos 
(vertebrados, plantas) e contribuindo mais classicamente para a leitura empírica 
dos ecossistemas. O tempo chegou para nos viramos mais decididamente para 
os componentes mais discretos mas não menos importantes. Reconheçamos 
que será mais difícil, mas essencial para moderar a nossa ambição de espécie 
conscientemente moduladora do futuro do planeta.
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 Paulo A. M. Marques1,5, Natacha Mesquita1,2 & Rui Rebelo2,6

As coleções de história natural são importantes repositórios de 
biodiversidade e sistemas de referência fundamentais. Documentam a 
diversidade do mundo natural, permitindo reconstruir uma “memória” 
de padrões e processos naturais e fornecendo informação fundamental 
para a resolução de questões relevantes para a sociedade, como o efeito 
das alterações climáticas, a perda da biodiversidade, a seleção de áreas 
com importância para a conservação ou a descoberta de novos recursos 
naturais. Têm ainda um papel importante na divulgação científica 
e promoção da cultura científica. Neste capítulo abordamos o valor 
das coleções de história natural com particular enfoque nas coleções 
zoológicas do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, desde a 
sua criação, passando pelo incêndio de 1978, até à atualidade. O Museu 
Nacional de História Natural e da Ciência tem vindo a investir na gestão 
e valorização das suas coleções, de forma a reforçar o seu papel como 
infraestrutura científica, acessível a investigadores e à sociedade em 
geral. Para isso, disponibiliza à comunidade científica as suas coleções e 
respetiva informação. 

Resumo
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Abstract

The natural history collections are important repositories of 
biodiversity and fundamental reference systems. They document the 
diversity of the natural world, allowing to reconstruct a “memory” of 
natural patterns and processes, providing critical information for the 
resolution of relevant issues to society such as the effect of climate change, 
loss of biodiversity, the selection of relevant areas for conservation or 
the discovery of new natural resources. Furthermore, they also have an 
important role in science outreach and scientific culture promotion. In 
this chapter we discuss the value of natural history collections focusing 
specifically on the zoological collections of the Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência, since its foundation, throughout the fire 
of 1978, to the present day. The Museu Nacional de História Natural 
e da Ciência, has been investing in the best curatorial practices and 
in valuing its collections in order to strengthen its role as a scientific 
infrastructure, accessible to researchers and the society in general. To 
do so, the museum gives the scientific community open access to the 
collections and their associated information.

As coleções de história natural (CHN) ocumentam a diversidade do 
mundo natural, presente e passada. Estima-se que existam 2500 a 3000 milhões 
de espécimes biológicos guardados em museus e herbários de todo o mundo 
(Pyke & Ehrich, 2010). As CHN constituem assim uma fonte de informação 
sobre o mundo natural que permite reconstruir uma “memória” de padrões e 
processos naturais e fornece- bases sólidas para delinear cenários futuros. Num 
período em que a Terra enfrenta alterações globais que podem comprometer o 
bem-estar humano, e sendo necessária uma resposta concertada para travar a 
perda de biodiversidade e de ecossistemas, verifica-se um interesse renovado 
nas coleções de história natural (e.g. Winker, 2004; Ward, 2012), que são hoje 
amplamente reconhecidas como infraestruturas científicas basilares (IWGSC, 
2008; European Commission, 2010). 

As coleções de história natural constituem também sistemas de referência 
fundamentais para a classificação dos seres vivos e permitem a verificação e 
validação de observações e investigações anteriores. Por outro lado, são fonte 
contínua de novos conhecimentos, sendo usadas para testar novas hipóteses 
derivadas de desenvolvimentos conceptuais ou tecnológicos. Recentes avanços 

INTRODUÇÃO
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O Museu Nacional de História Natural e da Ciência tem a sua origem no 
Real Museu de História Natural e Jardim Botânico da Ajuda, criado em 1768 em 
sintonia com o movimento científico e cultural nos demais países da Europa que 
colocava a História Natural como fonte de conhecimentos úteis e de recursos 
económicos (Almaça, 1996; Póvoas et al., 2011). O maior empreendimento 
científico dessa época foi, seguramente, a realização das Viagens Philosophicas, 
com o objetivo de inventariar e descrever os recursos naturais dos territórios 
ultramarinos (Simon, 1983). Em 1783, iniciaram-se as expedições para Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Índia e Moçambique, durante as quais foram coletados 
milhares de animais, plantas e minerais. As coleções assim constituídas, de 
valor ímpar, foram saqueadas durante as invasões franceses, em 1808, tendo 
Geoffroy Saint-Hilaire selecionado e enviado objetos para o Muséum national 
d’Histoire naturelle de Paris (Barbosa du Bocage, 1862). 

Em 1836, o Museu foi transferido para a Academia Real das Ciências e, 
mais tarde, em 1858, para as instalações atuais com as suas coleções, obras 
científicas, livros de registos e inventários. A designação de “Museu Nacional” foi 
estabelecida em 1862. Nos anos subsequentes, a secção zoológica sob a direção 
de José Vicente Barbosa du Bocage reforçou as suas coleções com exemplares 
coletados em Portugal, mas foram sobretudo as colheitas sistemáticas levadas a 
cabo por exploradores enviados às colónias em África pelo governo português 

A ORIGEM DAS COLEÇÕES ZOOLÓGICAS 
DO MUSEU NACIONAL DE HISTÓRIA NATURAL E DA CIÊNCIA

As Coleções Zoológicas do Museu Nacional de História Natural e da Ciência

nas tecnologias de informação e imagem, na bioquímica e na genética molecular 
criaram novas aplicações para as coleções, muitas vezes inimagináveis à 
altura da colheita dos espécimes, contribuindo para a resolução de questões 
relevantes para a sociedade, como o efeito das alterações climáticas, a perda da 
biodiversidade, a seleção de áreas com importância para a conservação, saúde 
pública ou a descoberta de novos recursos naturais (Suarez & Tsutsui, 2004; 
Pyke & Ehrich, 2010). 

A abertura das CHN à sociedade transformam-nas num instrumento 
de excelência para a divulgação científica em ações educativas e exposições, 
promovendo a descoberta das ciências naturais, o aumento da literacia científica 
e a consciencialização do público para questões de interesse global, como a 
biodiversidade e a conservação da natureza (e.g. MacFadden, 2008; Gano & 
Kinzler, 2011).
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que contribuíram de forma relevante para o renome internacional do Museu 
(Almaça, 2000). Em reconhecimento do grande valor do trabalho desenvolvido 
por este eminente zoólogo, a secção zoológica do Museu Nacional de Lisboa 
passou a denominar-se Museu José Vicente Barbosa du Bocage em 1905, 
denominação que o uso consagrou sob a forma abreviada de Museu Bocage.

Com a morte de Barbosa du Bocage, as coleções tiveram um período 
de estagnação, tendo recebido novo impulso com a direção de Ricardo Jorge, 
entre 1926 e 1956, durante a qual se deu início às colheitas de fauna marinha, 
então escassamente representada na coleção (Almaça, 2000). Em 1978, um 
incêndio destruiu grande parte do edifício e com ele a quase totalidade das 
coleções zoológicas. Várias centenas de exemplares-tipo e algumas dezenas de 
exemplares de espécies já extintas terão sido destruídos (Almaça, 2000), mas 
a dimensão da perda é difícil de estimar pois os livros de registo foram na sua 
maioria também perdidos.

Nos meses imediatos ao incêndio, o Museu organizou expedições 
científicas em território português para colheita de exemplares de diferentes 
taxa zoológicos, com vista a iniciar as novas coleções. Vários museus e 
investigadores estrangeiros responderam aos apelos de doação de exemplares, 
efetuados através de revistas internacionais da especialidade (Saldanha, 1978) 
bem como de contatos pessoais de investigadores do Museu e docentes da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Contudo, as principais 
doações vieram de instituições portuguesas. Um novo livro de registo foi 
iniciado em Junho de 1980.  

Nos primeiros anos da direção de Carlos Almaça, entre 1984 e 1990, foram 
depositados pelo então Instituto de Investigação das Pescas e pelo Centro de 
Zoologia do Instituto de Investigação Científica Tropical alguns milhares de 
invertebrados marinhos e de peixes coletados em missões aos antigos territórios 
portugueses de África, promovidas pelo estado português nas décadas de 40 
a 60 do séc. XX. Foram ainda oferecidas ao Museu, pela então Direção-Geral 
dos Serviços Agrícolas, algumas centenas de pequenos mamíferos da fauna 
portuguesa. Exemplares coletados em amostragens desenvolvidas no decurso 
dos trabalhos de preparação de teses de doutoramento de vários docentes 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, constituíram também 
um importante contributo para o crescimento das coleções nos dez anos 
subsequentes ao incêndio. 

AS COLEÇÕES ZOOLÓGICAS ATUAIS
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Atualmente, as coleções zoológicas totalizam cerca de 324 000 espécimes 
incluídos em cerca de 206 100 registos, representando maioritariamente a fauna 
ibérica mas também de outras regiões do mundo (Fig. 1). A Península Ibérica 
é uma região biogeográfica com elevado número de endemismos, estando 
incluída no hotspot de biodiversidade da Bacia do Mediterrâneo (Araújo et al., 
2007, López-López et al., 2011), facto que confere elevada relevância científica 
às coleções do Museu. Estas coleções compreendem ainda exemplares que 
foram utilizados para descrever e nomear diversas espécies, denominados 
exemplares-tipo, com grande valor científico.

Fig. 1 - Espécimes depositados no Museu (fotografias de Bertrand Goffin, 
Diana Carvalho, Joana Lobinho e Luis Filipe Lopes).
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O acervo encontra-se organizado numa lógica taxonómica, integrando 
as coleções de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, peixes, insectos e outros 
invertebrados. Com o objetivo de acompanhar os recentes avanços nas técnicas 
de recolha e utilização de dados biológicos, iniciaram-se recentemente o 
arquivo de sons naturais, a coleção de larvas de peixes e a coleção de tecidos e 
ADN (Fig. 2).

Fig. 2 - As novas coleções incluem o arquivo de sons, o banco de tecidos e 
ADN e a coleção de larvas de peixe (fotografias de José Nuno Lamas, Filipe 
Ribeiro e Susana Pereira).



295

Apesar de o Departamento de Zoologia e Antropologia do Museu já 
não se denominar Museu Bocage, as suas coleções zoológicas mantêm esta 
designação, de forma a manter a sua identidade histórica e também porque 
estão assim listadas internacionalmente (e.g. Sabaj Pérez, 2013).
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Coleção de Mamíferos

Coleção de Aves

Coleção de Répteis e Anfíbios

A coleção foi iniciada em 1983, possuindo atualmente cerca de 5 000 exem-
plares representantes 62 géneros, pertencentes a 28 famílias de 8 ordens. Provém de 
diversas localidades de Portugal, de outros países europeus e alguns países africanos. 
A sua importância reside igualmente na representação de endemismos ibéricos, 
donde podemos destacar Galemys pyrenaicus e Microtus cabrera.

Nesta coleção estão representadas 115 espécies de mamíferos, das quais 37 
estão listadas no Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005).

A coleção foi iniciada em 1980. Inclui 292 espécies, pertencentes a 72 
famílias incluídas em 20 das cerca de 40 ordens de Aves actualmente reconhecidas. 
Consiste em cerca de 2 700 espécimes, maioritariamente preparadas como peles 
para estudo. Mais de 90% dos espécimes foram coletados em território nacional, 
pelo que a coleção constitui uma importante representação da diversidade 
existente em Portugal Continental, Madeira e Açores.

A coleção foi iniciada em 1982, compreendendo alguns exemplares 
antigos (do início do século XX), que sobreviveram ao incêndio. Contém cerca 
de 700 lotes de anfíbios e 900 lotes de répteis, compreendendo mais de 2200 
espécimes. A coleção é constituída principalmente por espécimes coletados 
no território português e é bastante representativa da herpetofauna nacional, 
contando com exemplares de todas as espécies de anfíbios nativos e exóticos 
do território nacional (incluindo em alguns casos posturas e formas larvares), 
assim como exemplares da maioria das espécies de répteis. Inclui também 
exemplares de alguns países da América do Sul e de África, em especial da 
Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe. 

A coleção inclui paratipos e séries-tipo de várias espécies da Península 
Ibérica e africanas, quer de anfíbios quer de répteis, e referentes a espécies 
descritas após 1980.
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Coleção de Peixes

Coleção de Insectos

Esta coleção foi iniciada em 1984. Inclui 166 lotes da antiga coleção que 
foram poupados ao incêndio por se encontrarem emprestados. Estas amostras 
permitem reencontrar nomes importantes da história da instituição, como 
José Anchieta e Isaac Newton, exploradores que trabalharam em África para 
Barbosa du Bocage, e Balthasar Osório, naturalista do Museu que foi seu 
diretor após a morte de Barbosa du Bocage. 

A coleção é composta por cerca de 9 000 lotes, compreendendo mais de 75 
000 espécimes. Possui atualmente representantes de 207 famílias de 47 ordens 
de peixes marinhos, migradores e de água doce, provenientes de Portugal e 
de outros países da Europa, Ásia, América e África, em particular dos países 
africanos de expressão portuguesa. Inclui uma importante representação da 
fauna dulciaquícola ibérica, possuindo exemplares de todas as espécies nativas 
e exóticas existentes em Portugal. 

A coleção compreende 7 holotipos e 138 paratipos. 

Os primeiros registos da coleção pós-incêndio datam de 1984. A coleção 
tem cerca de 66 000 espécimes catalogados e vários milhares em fase de 
triagem e processamento. Esta coleção constitui um importante repositório 
da diversidade de insetos terrestres e dulciaquícolas, e em termos de cobertura 
taxonómica estão identificados espécimes de 688 espécies, de 230 famílias, 
pertencentes a 26 ordens. No entanto, mais de 74% apenas estão identificados 
à Ordem, e por essa razão que a cobertura taxonómica será provavelmente 
muito mais extensa. Além disso, esta coleção inclui diversos holotipos e 
paratipos.

A coleção inclui sobretudo representantes da fauna ibérica e dos países 
africanos de língua oficial portuguesa, mas existem também exemplares 
de outros países da Europa, África, Ásia e América. Durante a direção de 
Carlos Almaça, foram efetuadas várias campanhas de captura de insetos, 
que permitiram uma boa representação geográfica da fauna entomológica 
portuguesa. A doação da coleção particular da família Mendoça em 2007, com 
mais de 13 000 exemplares, possibilitou a ampliação significativa da coleção e 
a sua representatividade geográfica, taxonómica e temporal. 
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Coleções de Invertebrados

Coleção de Larvas e Peixes

Coleção de Tecidos e ADN

Estas coleções foram iniciadas em 1984. Incluem cerca de 13 000 
lotes, compreendendo mais de 110 000 exemplares. Estão representados 
os filos Acanthocephala, Annelida, Arthropoda (subfilos Chelicerata, 
Crustacea e Myriapoda), Brachiopoda, Bryozoa, Cephalochordata, 
Cnidaria, Echinodermata, Mollusca, Nematoda, Platyhelminthes, Porifera, 
Priapulida, Sipuncula e Tunicata. Os grupos taxonómicos numericamente 
mais representados são os moluscos, os crustáceos e os quelicerados. Os 
exemplares são na sua maioria de Portugal e dos países africanos de língua 
oficial portuguesa. Os equinodermes são o grupo que apresenta a melhor 
representação das espécies do território português. Estão representadas todas 
as espécies de bivalves de água doce da malacofauna nacional. De referir a 
integração da coleção de aranhas Barros-Machado, que inclui exemplares 
coletados desde os anos 30 do séc. XX.

Existem 116 exemplares tipo de diversas espécies, dos quais 19 são 
holotipos. 

A coleção foi iniciada no final de 2008, sendo a única do género em 
Portugal. Conta atualmente com cerca de 700 lotes, com aproximadamente 16 
000 espécimes de 100 espécies diferentes, que foram coletados maioritariamente 
em rios e estuários de Portugal. Existem também espécimes da América do 
Norte e da Turquia. A coleção inclui representantes de mais de 15 ordens. A 
coleção inclui séries de desenvolvimento únicas de várias espécies endémicas 
da Península Ibérica.

A coleção de tecidos e ADN teve início em 2002, constituindo uma 
infraestrutura única em Portugal disponível ao público especializado. A coleção 
tem apresentado desde a sua origem uma importante taxa de crescimento, 
incluindo atualmente cerca de 26 000 espécimes, distribuídos por diferentes 
grupos taxonómicos. A representação taxonómica é ainda heterogénea, 
predominando os peixes e invertebrados.

A coleção compreende maioritariamente material biológico da fauna 
portuguesa. Inclui ainda espécimes provenientes de outros países da Europa 
e outros continentes.
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Arquivo de Sons Naturais

O Arquivo de Sons Naturais (ASNp), formalizado em 2013, resulta de 
uma parceria com o ISPA - Instituto Universitário. Este arquivo pretende 
documentar a dimensão acústica da diversidade biológica, constituindo um 
modelo acústico para a compreensão do mundo natural. O arquivo é uma 
coleção de história natural, cujos espécimes são ficheiros de som digitais, e está 
estruturado em três partes que refletem diferentes abordagens na construção 
do modelo acústico: gravações de espécies, gravações de paisagens acústicas 
e gravações de monitorização. O ASNp apresenta uma taxa de crescimento 
considerável, sendo que em Dezembro de 2013 detinha 131 788 gravações 
catalogadas, incluindo 1871 gravações de espécies e 1352 gravações de 
paisagens acústicas e 128 565 gravações de monitorização, representando 185 
espécies (maioritariamente aves, mas incluindo alguns mamíferos, anfíbios, 
insetos e peixes) e diversos habitats, que correspondem a 6 266,69 horas de 
gravação e 2,3 TBytes. O ASNp está representado na European Network of 
Bioacoustic Collections for Taxonomy, Systematics and Conservation. As 
gravações do arquivo têm sido usadas em exposições (pelo Museu e outras 
entidades), áudio-livros e cinema.

Apesar da origem relativamente recente das coleções zoológicas do 
Museu, estas configuram-se hoje como coleções dinâmicas na documentação 
da biodiversidade do nosso país, em crescimento. Esta dinâmica e crescimento 
baseiam-se na investigação realizada na instituição e, também nas doações 
e depósitos por outros investigadores e instituições, que reconhecem o 
Museu como um gestor fiável desses recursos valiosos, pois assegura a sua 
preservação e acessibilidade para trabalhos de investigação, actuais e futuros. 
Por outro lado, as coleções do Museu disponibilizam à comunidade científica 
as condições necessárias para a materialização do European Code of Conduct 
for Research Integrity (ESF/ALLEA, 2011), ao permitir que os dados primários 
e secundários decorrentes de investigação sejam armazenados de forma segura 
e acessível para que os estudos possam ser replicados ou aprofundados.

O valor das coleções de história natural depende da informação que está 
associada aos espécimes. Um exemplar apenas deterá valor científico se tiver 

VALORIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DAS COLEÇÕES
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O Arquivo de Sons Naturais (ASNp) tem a sua origem no projeto 
“Paisagens acústicas naturais de Portugal num mundo em mudança” 
financiado pela FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia (HC/009/2009). 
Luís Filipe Lopes e Teresa Catry são financiados por bolsas de investigação 
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BPD/84478/2012 e SFRH/
BPD/46967/2008, respectivamente). 

associada informação mínima quanto ao seu local e data de colheita. Cada 
estudo sobre uma coleção irá adicionar novos dados aos já existentes, pelo que 
o uso de uma coleção contribui para a sua valorização. A correta gestão destes 
dados e a sua acessibilidade são essenciais para que uma coleção de história 
natural seja uma ferramenta científica capaz de gerar novos conhecimentos. 

O Museu Nacional de História Natural e da Ciência desenvolve 
presentemente uma série de iniciativas que visam promover o acesso livre 
e global aos dados associados às suas coleções. Está em curso o processo de 
informatização dos dados, seguindo padrões internacionalmente aceites, de 
modo a garantir a sua fácil integração com dados de outras instituições de 
todo o mundo. Os dados científicos das coleções zoológicas do Museu seguem 
o modelo de dados Darwin Core (http://rs.tdwg.org/dwc), amplamente 
reconhecido e utilizado para a gestão de dados de biodiversidade. O Museu 
é provedor de dados em diversas plataformas digitais, com destaque para 
a Europeana (www.europeana.eu) e o GBIF - Global Facility Information 
System (www.gbif.org) que visa facilitar o livre acesso a dados básicos de 
biodiversidade. O GBIF contém atualmente dados referentes a mais de 448 
milhões de ocorrências, referentes a mais de 1,4 milhões de espécies (consulta 
em Maio de 2014- www.gbif.org). 

As coleções zoológicas do Museu incluem ainda exemplares-referência 
amostrados no âmbito da rede nacional BAL@PT- Barcoding Aquatic Life, 
Portugal, integrada na iniciativa internacional CBOL - Barcode of Life (http://
www.barcodeoflife.org/content/about/what-cbol).

A colaboração entre o Museu e a comunidade científica com vista à 
acessibilidade a espécimes e informação a eles associada, permitirá reforçar o 
papel das coleções zoológicas como infraestruturas científicas de referência a 
nível nacional e internacional.
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O PASSADO, PRESENTE E FUTURO 
COMO ILUSÃO PERSISTENTE: 

A ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA 
NO MUSEU NACIONAL DE HISTÓRIA NATURAL

Hugo F. V. Cardoso
Department of Archaeology, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canada

Desde 1907 que as coleções de esqueletos humanos identificados 
são a força motriz de quase toda a investigação que, no Museu Nacional 
de História Natural, é levada a cabo em antropologia biológica. A doação 
da coleção Ferraz de Macedo deu o primeiro estímulo, motivando a 
contratação de um antropólogo à recém-nomeada seção zoológica e 
antropológica do Museu Nacional em 1919, e anteriormente em 1911 
a criação da cadeira de antropologia na Faculdade de Ciências, à qual 
o Museu estava anexo. Cerca de 80 anos depois, e na sequência do 
devastador incêndio que destruiu a coleção Ferraz de Macedo, uma 
nova coleção deu um impulso adicional, ao mesmo tempo que restituía 
o Museu do património perdido. Em pouco tempo, o Museu Nacional de 
História Natural ganhou uma importante notoriedade internacional na 
investigação relacionada com o esqueleto humano e assistiu a melhorias 
fundamentais no estado de conservação do seu acervo e laboratório de 
antropologia. Contudo, a antropologia nunca se estabeleceu de forma 
permanente na instituição, sobretudo devido ao caracter transitório 
daqueles que aí se dedicaram à investigação. 

Resumo

Professor Carlos Almaça (1934-2010) - Estado da Arte em Áreas Científicas do Seu Interesse. 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa, 2014, pp. 303-328.
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Abstract

Since 1907, documented human skeletal collections have provided 
the impetus for most of the biological anthropology research that has 
been undertaken at the National Museum of Natural History. The 
hiring of the first anthropologist for the department of zoology and 
anthropology at the National Museum, in 1919, resulted from the initial 
stimulus provided by the donation of the Ferraz de Macedo collection. 
Earlier in 1911, the same collection motivated the creation of the 
anthropology course at the Faculty of Sciences, to which the Museum 
was attached. Eighty years later, following the fire which destroyed the 
Ferraz de Macedo collection, a new collection filled in the loss and 
provided an additional drive. In a short amount of time, the National 
Museum of Natural History gained international notoriety in skeletal 
biology research, and was able to improve the conditions in both the 
skeletal collections and the anthropology laboratory. Nonetheless, due 
to the transient nature of the work carried out by Museum researchers, 
biological anthropology was never firmly established at this institution.

A origem e história da antropologia biológica são indissociáveis dos 
primeiros estudos científicos com crânios e esqueletos humanos. Os primeiros 
investigadores em antropologia, a maior parte deles médicos, tinham um 
interesse muito grande no estudo da variação morfológica quantitativa e 
qualitativa do esqueleto, e em especial do crânio, com o objetivo de classificar 
grupos humanos pretéritos e atuais em raças (Armelagos et al., 1982). Pretendia-
se que as classificações obtidas representassem um esquema evolutivo, em que 
cada raça ocupava uma determinada posição ordenada numa escala que tinha 
na base as raças primitivas e no topo as raças civilizadas. A tipologia racial 
dominou a abordagem teórica e metodológica da antropologia biológica, até 
meados dos anos 50 do século XX, tendo todavia persistido até à atualidade 
em algos círculos académicos. Em meados do século passado, os paradigmas 
da antropologia foram mudando com a introdução de conceitos de biologia 
populacional e evolutiva. Mais tarde, com avanços em áreas como a estatística 
multivariada, a informática, a espectrometria de massa e outras, a investigação 
com esqueletos humanos passou a preocupar-se com aspetos funcionais da 
anatomia, essenciais para reconstruirmos e compreendermos a evolução 
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humana, e com a saúde e a doença dos povos humanos em período histórico e 
pré-histórico (Armelagos et al., 1982). 

 Para os antropólogos que se debruçam sobre o esqueleto humano, o seu 
material de estudo consiste em coleções de esqueletos humanos, recuperados 
de contexto paleontológico e sobretudo arqueológico, conservadas em Museus, 
departamentos de antropologia ou outras instituições similares. Estas coleções 
encerram muito do conhecimento que temos sobre a história da biologia 
dos nossos antepassados e o seu estudo permite conhecer e compreender 
de que forma é que o Homem se adaptava as circunstâncias ambientais no 
passado. Esta adaptação expressa-se em alterações anatómicas e funcionais, 
modificações nos padrões de crescimento e maturação biológica, variações na 
dieta e na expressão e prevalência de doenças e eventos traumáticos, mudanças 
no estilo de vida, ou oscilações na fertilidade e na mortalidade das populações. 
Contudo, existe um outro tipo de coleções de esqueletos humanos que 
desempenha um papel diferente na investigação antropológica. Estas referem-
se a séries mais ou menos extensas de esqueletos humanos de identidade 
conhecida e que, regra geral, foram obtidos a partir de cadáveres utilizados em 
aulas de dissecção anatómica ou de ossadas abandonadas em cemitérios atuais. 
Conhecidas como coleções identificadas, estas séries de esqueletos constituem-
se como modelos ou referências singulares, apenas a partir das quais é possível, 
por via comparativa, conhecer a história evolutiva humana, a vida dos povos 
pré-históricos e históricos, identificar ossadas em contexto médico-legal, ou 
auxiliar o diagnóstico e terapia em algumas áreas da medicina.

 Em Portugal, as origens da antropologia biológica estão associadas a 
estes dois tipos essenciais de coleções e em ambos os casos o Museu Nacional 
de História Natural, em Lisboa, mais concretamente as instituições que o 
precederam, teve um papel preponderante. A 2ª Comissão de Trabalhos 
Geológicos, criada em 1857, foi responsável por iniciar a recuperação científica 
de esqueletos humanos em contexto arqueológico, e da qual fazia parte um 
professor da Escola Politécnica, António Pereira da Costa (Cunha, 1982; 
Sueiro, 1967). Contudo, mais do que os restos humanos arqueológicos, foram 
as coleções de esqueletos humanos identificados que fizeram a história da 
antropologia biológica no Museu Nacional de História Natural. Este tem as suas 
origens no Museu Nacional de Lisboa, instalado na Escola Politécnica em 1856, 
que em 1926 adquiriu a sua designação atual. Não tendo nunca a antropologia 
se instalado de forma firme neste Museu, a sua história faz-se, necessariamente, 
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através dos poucos investigadores que a esta ciência se dedicaram na instituição, 
e também dos docentes que lecionaram na Escola Politécnica e depois na 
Faculdade de Ciências de Lisboa, às quais o Museu se encontrava anexo. 
Este capítulo procura fazer uma breve síntese sobre o percurso cronológico 
da antropologia biológica no Museu Nacional de História Natural (MNHN), 
oferecendo uma descrição mais detalhadas dos acontecimentos mais recentes.

Hugo F. V. Cardoso

Pode-se dizer que a história da antropologia biológica no MNHN 
começa, efetivamente, com a doação de uma grande coleção de esqueletos e 
crânios humanos identificados, em 1907, por parte do seu proprietário, um 
médico Lisboeta de nome Francisco Ferraz de Macedo (Ferreira, 1908). Antes 
desta data, a antropologia biológica representa quase apenas tópico de ensino 
de alguns dos docentes da Escola Politécnica, à qual o Museu Nacional de 
Lisboa se encontrava anexo. A antropologia, ou talvez mais corretamente, a 
história natural do Homem, desde cedo que começou a ser ensinada nesta 
Escola, ainda que integrada numa cadeira de âmbito mais geral que foi a 8ª 
cadeira, designada de Anatomia Comparada, Fisiologia e Zoologia (Cunha, 
1937; Janeira, 1987) e da qual José Vicente Barbosa du Bocage (1823-1907) foi 
regente entre 1851 e 1880 (Almaça, 2000). Contudo, foi o regente da cadeira de 
Geologia e Mineralogia e membro da 2ª Comissão de Trabalhos Geológicos, 
Francisco António Pereira da Costa (1809-1889), que produziu, não só o 
primeiro trabalho de investigação antropológica da Escola Politécnica, como 
o primeiro do género em Portugal. Pereira da Costa dedicou-se ao estudo dos 
esqueletos humanos recuperados da estação arqueológica pré-histórica do 
período Mesolítico, conhecida como “Cabeço da Arruda” (Muge, Salvaterra 
de Magos), do qual resultou a publicação inaugural intitulada Da existência do 
Homem em épocas remotas no vale do Tejo (Costa, 1865). Desde este momento, e 
com raras exceções, o percurso da antropologia biológica na Escola Politécnica 
e no MNHN estará sempre associado ao estudo do esqueleto humano. 

 Com a substituição, em 1880, de Barbosa Bocage da posição de regente 
da 8ª cadeira, surge outro nome associado à antropologia biológica. Nesse 
ano, Eduardo Burnay (1853-1924), docente de Química da Escola Politécnica, 
apresentou a tese Da Craneologia como Base da Classificação Anthropológica 
(Burnay, 1880) para ser aceite como regente da cadeira. Focada sobre questões 
de classificação e tipologia racial com base na antropometria do crânio, esta 
tese mostra, mais uma vez, o relevo que a biologia do esqueleto humano tomou 
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desde cedo na investigação em antropologia desta Escola. Apesar de não se 
conhecerem mais trabalhos científicos de Eduardo Burnay nesta área, não 
deixa de ser interessante verificar que a mesma permaneceu presente nos seus 
interesses, como é claramente demonstrado pelas acesas discussões públicas, 
sobre questões de evolução humana, que manteve com um seu contemporâneo, 
o conhecido historiador Oliveira Martins (Almaça, 1995).

Para além dos interesses académicos de alguns docentes da Escola 
Politécnica, a antropologia só se firma nos interesses dos naturalistas do Museu 
com Francisco de Arruda Furtado (1854-1887). Açoriano de origem, Arruda 
Furtado foi nomeado adido à secção de zoologia do Museu Nacional de Lisboa 
em 1881. Apesar de ter sido, fundamentalmente, um zoólogo, debruçou-se 
sobre vários temas da antropologia (ver Arruda, 1994) e, porventura, o seu 
trabalho nesta área mais importante terá sido o estudo que efetuou sobre 
os habitantes da ilha de São Miguel (Furtado, 1884), intitulado Materiaes 
para o Estudo Anthropologico dos Povos Açorianos. Observações sobre o Povo 
Michaelense, onde elaborou sobre dados antropométricos e sócio-culturais 
dos habitantes da ilha. Em oposição a Pereira da Costa e Burnay, o estudo de 
Arruda Furtado abordou aspetos antropológicos no vivo, pela primeira vez em 
Portugal. Este naturalista ficará, no entanto, conhecido como malacologista 
que manteve correspondência com Charles Darwin sobre diversas questões de 
biologia insular e evolução. 

 Em 1905 a secção de zoologia do Museu Nacional de Lisboa, passou 
a ser designada oficialmente de Museu Bocage em homenagem a José Vicente 
Barbosa du Bocage. Pouco tempo depois, em 1911, com a reinstalação 
da Universidade de Lisboa, a Escola Politécnica e os seus Museus foram 
incorporados na Faculdade de Ciências (Cunha, 1937). Foi neste período, que 
surgem condições para consolidar a investigação e o ensino da antropologia no 
Museu e na Faculdade, respetivamente. O motor desta consolidação terá sido a 
coleção que Francisco Ferraz de Macedo doou ao Museu em 1907, e à qual já 
se fez alusão. Esta coleção viria depois a ser conhecida por Coleção Ferraz de 
Macedo, tendo desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da 
antropologia biológica do Museu.

Apesar de Francisco Ferraz de Macedo (1845-1907) ser Português, foi 
médico no Brasil durante muitos anos, tendo regressado a Lisboa em 1881 
para se dedicar a estudos de antropologia de forma independente, pois nunca 
teve nenhuma ligação formal ao Museu Nacional de Lisboa. Foi aluno da 
Escola de Antropologia em Paris, onde estudou com Paul Broca e onde se 
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terá sido provavelmente inspirado para constituir a coleção de esqueletos e 
crânios que viria a ter em sua casa e que foi estudando ao longo do final da 
sua vida (Macedo, 1887, 1888, 1900a). Esta coleção foi iniciada em 1882, com 
a recolha de crânios nos cemitérios de Lisboa, e terá sido finalizada por volta 
de 1889, com cerca de mais de um milhar de crânios e de trezentos esqueletos 
completos e identificados (Ferreira, 1908; Cardoso, 2006b), colocando-a entre 
as primeiras e mais extensas coleções do género no Mundo. Ferraz de Macedo 
terá ocupado ainda parte considerável dos seus interesses à antropologia 
criminal, atividade que exerceu para o Ministério da Justiça, tendo dedicado 
alguns livros a esse assunto (e.g. Macedo, 1892, 1900b). Interessou-se ainda por 
questões do povoamento pré-histórico e evolução das populações humanas da 
América (Macedo, 1882), e de Portugal (Macedo, 1893). Pela sua proficuidade 
e contributo em vários campos da antropologia biológica, Francisco Ferraz de 
Macedo deverá ser, provavelmente, considerado o fundador desta ciência em 
Portugal. No leito da morte, Ferraz de Macedo doa a sua coleção ao Museu 
Bocage.

Hugo F. V. Cardoso

A doação da Coleção Ferraz de Macedo em 1907 e a sua destruição em 
1978, balizam um período prolífico de crescimento da antropologia biológica 
no MNHN mas, paradoxalmente, pouco consolidado, dado que foi suportado, 
fundamentalmente, por investigadores ora não dedicados totalmente à 
instituição, ora nem sequer formalmente ligados a ela. Efetivamente, neste 
período, a atividade de investigação em antropologia no Museu estava 
dissociada da atividade pedagógica, já que os naturalistas não lecionavam e 
os docentes não faziam investigação no Museu. Contudo, tanto na vertente da 
investigação como do ensino, a coleção Ferraz de Macedo desempenhou um 
papel principal. Foi ela que serviu de base à investigação e foi ela que forneceu 
o material pedagógico de apoio às aulas práticas de antropologia. 

Dado que o incêndio de 1978 destruiu tanto a coleção como a maior 
parte dos seus registos, hoje é difícil saber exatamente qual a sua dimensão. 
De acordo com as fontes mais citadas (Almeida, 1954; Sueiro, 1967; Olivier & 
Almeida, 1972) o material da coleção Ferraz de Macedo seria constituído por 
mil crânios e duzentos esqueletos completos identificados. Esta informação 
parece ter origem no livro de medidas craniométricas elaborado por Ferraz 
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de Macedo, que sobreviveu ao incêndio, e onde se contam as mensurações de 
mil crânios. Contudo, o cruzamento de outras fontes (Ferreira, 1908; Sueiro 
& Vilela, 1943) sugere que a mesma coleção seria mais extensa, pelo menos 
em períodos mais recuados. De facto, ainda na posse de Ferraz de Macedo 
a coleção parece ter contido mais de mil e duzentos crânios e de trezentos 
esqueletos completos (Ferreira, 1908). Consequentemente, é possível que 
a coleção não tenha sido doada ao Museu na sua totalidade ou, por razões 
desconhecidas, o seu número tenha diminuindo ao longo do tempo. De 
acordo com um inventário de 1974, sobrevivido ao incêndio e identificado 
recentemente, a coleção Ferraz de Macedo compreendia por esta altura 1027 
crânios e 145 esqueletos. Hoje sobrevivem apenas cerca de 40 crânios da 
mesma coleção, entre alguns elementos pós-cranianos dispersos. 

 Independentemente da sua dimensão original, hoje é inegável 
o contributo deste acervo. A importância desta e de outras coleções 
antropológicas, entretanto incorporadas leva a que a secção zoológica (Museu 
Bocage) passe a constituir, em 1919, a secção zoológica e antropológica do 
Museu Nacional. Com a reinstalação da Universidade de Lisboa em 1911, 
foi criada a cadeira de antropologia na Faculdade de Ciências (Cunha, 1982; 
Almaça, 2000), necessidade que vinha a ser certamente sentida e à qual também 
não deve ter sido alheia, mais uma vez, a incorporação da Coleção Ferraz de 
Macedo. O primeiro docente da recém-criada cadeira foi o zoólogo Baltazar 
Machado da Cunha Osório (1855-1926) (Cunha, 1982; Almaça, 2000) cargo 
que manteve até 1926.

 O reconhecimento da importância da antropologia é mais uma vez 
evidenciado com a contratação, por parte do Museu, do seu primeiro e único 
naturalista à secção de antropologia em 1919, o médico António Aurélio da 
Costa Ferreira (1879-1922). A sua entrada parece sugerir uma intenção clara 
de consolidar a antropologia no Museu Nacional. Contudo, por razões não 
totalmente claras, esta parece ter sido uma oportunidade perdida. Costa 
Ferreira formou-se em Medicina em Coimbra tendo sido nomeado assistente 
da cadeira de anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa em 1917. Foi aluno 
de Bernardino Machado quando frequentou a cadeira de antropologia em 
Coimbra e, inicialmente, dedicou boa parte da sua investigação à antropologia, 
nomeadamente à biologia do esqueleto humano, onde estudou exaustivamente 
a coleção Ferraz de Macedo (Ferreira, 1899, 1900a, 1900b, 1915, 1920). Publicou 
ainda estudos sobre os restos mortais de personalidades históricas portuguesas 
entre as quais os de Luís de Camões (e.g. Ferreira, 1912) e os de Afonso 
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Albuquerque (Ferreira, 1922). Para os seus pares médicos, Costa Ferreira era 
claramente um antropólogo excecional, tendo sido nomeado professor de 
anatomia antropológica da Faculdade de Medicina de Lisboa em 1921. Apesar 
de naturalista do Museu Nacional, o seu entusiasmo e experiência nunca 
foram seriamente capitalizados pela instituição, em especial como docente da 
cadeira de antropologia na Faculdade de Ciências, da qual o Museu estava 
anexo. O seu colega e discípulo Vitor Fontes (1923) manifestou publicamente 
a sua reprovação relativamente ao facto de a Faculdade de Ciências nunca 
ter entregue a regência da cadeira de antropologia a Costa Ferreira, e de ter 
mantido um zoólogo nessa função. Efetivamente Costa Ferreira nunca foi 
contratado como docente e a Faculdade de Ciências manteve Baltazar Osório 
como seu regente da cadeira de antropologia até 1926. Como antropólogo, 
Costa Ferreira destacou-se ainda como um dos responsáveis pela fundação da 
Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia.

Por outro lado, enquanto médico, Costa Ferreira dedicou-se profundamente 
às crianças com necessidades educativas especiais, principalmente na Casa Pia 
de Lisboa, tendo recebido largo reconhecimento nesta área, mesmo antes do 
seu desaparecimento precoce em 1922. Em 1915 fundou o Instituto Médico-
Pedagógico da Casa Pia de Lisboa, que recebeu a denominação de Instituto 
António Aurélio da Costa Ferreira em 1929 (hoje conhecido como “Instituto 
de Inovação Educacional”, criado em 1993). É sobretudo nesta área que Costa 
Ferreira é recordado, tendo sido praticamente esquecido o seu contributo para 
o desenvolvimento da antropologia biológica em Portugal.

É através de Costa Ferreira que, em 1918, a personagem mais influente da 
antropologia na Escola Politécnica, Manuel Bernardo Barbosa Sueiro (1894-
1974), começa os estudos com a coleção Ferraz de Macedo, como assistente 
de anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa. Efetivamente, Barbosa 
Sueiro só iniciou a sua atividade na Faculdade de Ciências quando, em 1926, 
foi nomeado assistente de Fernando Frade Viegas da Costa, que substituiu 
Baltazar Osório como regente da cadeira de antropologia. É nesta altura que 
o Museu adquiriu a sua designação de MNHN, mas Barbosa Sueiro aí nunca 
foi naturalista. Consequentemente, a sua atividade só indiretamente esteve 
relacionada com o Museu, por intermédio da Faculdade à qual este estava 
anexado e onde se conservava a coleção Ferraz de Macedo.

Barbosa Sueiro manteve-se como assistente de antropologia até 1940, 
data a partir da qual passou a assumir a responsabilidade da cadeira, mas 
sempre como assistente (Sueiro, 1950; Sueiro, 1967), dado que é na Faculdade 
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de Medicina que desempenha as suas funções principais. Nesta instituição 
teve uma carreira bastante longa (1914-1964) e foi cofundador do Instituto de 
Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, juntamente 
com Henrique de Vilhena e Vitor Fontes. Barbosa Sueiro foi também professor 
de antropologia criminal e foi ainda antropologista no Instituto de Medicina 
Legal entre 1949 e 1960 (Almaça, 2001; Mendes, 1965). A sua investigação em 
antropologia e anatomia foi bastante extensa, tendo publicado mais de 300 
publicações nessa área (Moura, 1999), a maior parte deles focando aspetos 
diversos da anatomia do esqueleto humano (e.g. Sueiro, 1926, 1930, 1945; 
Sueiro e Vilela, 1945; Sueiro & Fernandes, 1948-49). A maior parte das suas 
investigações estavam ainda largamente suportadas por observações feitas 
sobre a coleção Ferraz de Macedo. Vários dos seus trabalhos foram citados em 
importantes manuais de anatomia e antropologia da época, tal como o Traité 
d’Anatomie Humaine de A. Latarget e S. Testut, assim como o Lehrbuch der 
Anthropologie de R. Martin (Almaça, 2001). São ainda de Barbosa Sueiro as 
primeiras publicações portuguesas sobre questões de paleopatologia (Santos, 
1999/2000).

Com uma carreira bastante longa e uma vasta obra científica publicada, 
Barbosa Sueiro é, sem dúvida, a personalidade mais relevante nesta área na 
Faculdade de Ciências e uma das mais importantes em Portugal. Na realidade, 
Barbosa Sueiro é o único antropólogo cujo nome é evocado na celebração de 
professores cientistas realizada nos 100 anos da Universidade de Lisboa em 
2011. Paradoxalmente, a investigação em antropologia sofre uma desaceleração 
importante com a jubilação de Barbosa Sueiro, apenas para ser, eventualmente, 
recuperada já só no século XXI. Esta desaceleração resulta certamente do facto 
de a carreira de Barbosa Sueiro como antropólogo, ter sido sempre secundária 
e as suas deslocações à Faculdade de Ciências para lecionar e nunca no Museu 
dedicou tempo efetivo à investigação. Consequentemente, talvez nunca se 
tenham criado as condições para dar continuidade ao seu trabalho, pelas mãos 
de alguns dos seus alunos que, da Faculdade de Ciências, se formavam como 
biólogos. 

 Barbosa Sueiro teve ainda como seu contemporâneo um outro 
importante antropólogo Português no Museu. Entre 1957 e 1965 foi diretor do 
Museu José Antunes Serra (1914-1992), que já tinha sido diretor do Instituto 
de Anatomia de Coimbra entre 1950 e 1953, e cujos primeiros trabalhos são 
sobre antropologia, aos quais se dedica apenas até 1944. Em Lisboa dedicou 
os últimos anos da sua carreira à genética e à citologia (Vicente, 2001), tendo 
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publicado um livro de texto em inglês sobre genética em três volumes, obra 
que foi a grande referência internacional para os estudantes da área. 

 Na Faculdade de Ciências, Maria Emília de Castro e Almeida sucedeu 
a Barbosa Sueiro em 1966, como assistente da cadeira de antropologia, cargo 
que acumulou a tempo parcial com o de investigadora na Junta de Investigação 
do Ultramar. Esta investigadora trabalhou, ainda que irregularmente, com a 
coleção Ferraz de Macedo, tendo publicado alguns estudos (Almeida, 1954; 
Olivier & Almeida, 1972, 1975), de onde se destaca um método para estimar 
a idade à morte em adultos com base nas suturas ectocranianas (Almeida & 
Masset, 1982; Masset & Almeida, 1990). Na Faculdade de Ciências, alguns dos 
alunos de Maria Emília de Castro e Almeida deram continuidade aos trabalhos 
de antropologia, de onde se destaca Luis Alves Lopes. Este período da história 
da Faculdade de Ciências e do Museu Bocage teve, no entanto, um fim abrupto 
com o incêndio que destruiu quase na totalidade o edifício da Faculdade de 
Ciências na Rua da Escola Politécnica, a 18 de março de 1978.

Com o incêndio, foram destruídas a maior parte das coleções do Museu 
Nacional de História Natural, cujo património desaparecido empobreceria a 
cultura científica nacional por vários anos. De entre as coleções destruídas 
conta-se, também, a coleção Ferraz de Macedo. Sobreviveram, no entanto, 
alguns crânios desta coleção e o livro de medidas craniométricas elaborado 
por Ferraz de Macedo, que se encontrava no cofre do Museu Bocage. 

Logo depois do incêndio, e concomitante com o esforço generalizado 
do Museu em se restituir das suas coleções zoológicas e geológicas perdidas, 
foi planeada a constituição de uma nova coleção antropológica. Este processo 
foi iniciado em 1981 por Luís Alves Lopes (1950-2008) e a coleção que viria 
a surgir pode ser considerada, hoje, largamente superior à própria Coleção 
Ferraz de Macedo. Contudo, enquanto que a coleção Ferraz de Macedo era 
constituída essencialmente por crânios, a nova coleção será constituída apenas 
por esqueletos completos. Ainda como assistente de antropologia no recém-
criado Departamento de Zoologia e Antropologia da Faculdade de Ciências 
(portaria nº 634/83 de 31 de maio), Luis Lopes recolheu durante a década de 
80 e início da década de 90 do século passado, com autorização da Câmara 
Municipal de Lisboa, ossadas abandonadas e destinadas à vala dos cemitérios 
do Alto de São João, Benfica e Prazeres. Depois de ter desempenhado funções 
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docentes como assistente, Luís Lopes foi destacado em 1989 para o Museu 
Bocage como técnico superior. Aqui dedicou boa parte da sua atividade à 
coleção osteológica que estava a constituir. Depois de António Aurélio da Costa 
Ferreira, passados cerca de 70 anos, só Luís Lopes voltou a dar fôlego à seção 
de antropologia do Museu. Contudo, o processo de constituição da coleção 
sofreu uma importante interrupção em 1991, com a reforma antecipada das 
funções que Luís Lopes exercia. No Museu, o processamento das ossadas teve 
apenas uma efémera continuidade até sensivelmente ao ano de 1993, quando 
efetivamente parou. Consequentemente, durante os vários  anos que se seguiram 
a maior parte permaneceu inadequadamente processada, tendo ficado parte 
considerável por acondicionar, inventariar e catalogar devidamente. Apesar 
desta paralisação no processamento das ossadas, antes de se reformar Luís 
Lopes conseguiu ainda transcrever na totalidade os elementos biográficos 
disponíveis nos registos dos cemitérios (livros gerais de enterramento), para 
os registos da coleção no Museu. Desde a sua saída em 1991, deixou de existir 
qualquer antropólogo nos quadros do Museu, tendo, no entanto, Luís Lopes 
dado apoio gracioso e ocasional ao Museu até sensivelmente o ano de 2001.

Em 1998, inicialmente na sequência de um trabalho de pós-graduação, 
o autor deu início ao longo, lento e intermitente processo de revisão e 
recuperação da coleção, que se encontrava em fracas condições de conservação 
e até relativamente abandonada. A partir desta data, não só a coleção, como 
também o laboratório e toda a seção de antropologia do Museu Bocage, 
sofreram significativos melhoramentos sob a responsabilidade do autor e com 
o importante apoio de Luis Lopes e dos diretores da altura, nomeadamente 
Carlos Almaça. É de 1999 que data a primeira base de dados informatizada 
parcial da coleção e nos anos seguintes foi possível organizar e equipar o 
laboratório de antropologia, que constituía apenas um depósito de material 
arqueológico. Subsequentemente, todo o espólio da antropologia, incluindo os 
remanescentes da coleção Ferraz de Macedo e de outras coleções, assim como 
do arquivo histórico da antropologia, foram eventualmente centralizados no 
laboratório e nas salas reservadas às coleções de antropologia. 

Em 2001 o autor reiniciou o processo de recolha de ossadas nos cemitérios 
de Lisboa, nomeadamente no Alto de São João, Benfica, Lumiar e Olivais, 
tendo-se efetuado ainda recolhas adicionais em 2003 e 2004. Para além desta 
expansão, entre 2002 e 2003 as condições de conservação da coleção melhoram 
significativamente, sobretudo na consequência da contratação de um assistente 
técnico para a antropologia. Apesar do caráter efémero que esta contratação 
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teve, ela permitiu reorganizar o arquivo documental da coleção, assim como 
completar a base de dados informatizada, por transcrição da totalidade dos 
dados biográficos dos indivíduos que a constituem. Parte significativa da reserva 
também sofreu melhorias significativas, nomeadamente a reorganização e 
a limpeza de alguns armários e gavetas, assim como uma reformulação da 
disposição dos esqueletos neles contidos. Foi também neste período que as 
colheitas efetuadas entre 2001 e 2003 começaram a ser incorporadas na coleção 
e que se deu início ao processo de marcação, inventariação e catalogação 
de uma parte significativa dos esqueletos. Foi dada sempre prioridade ao 
segmento da coleção que incluía os esqueletos com informação biográfica 
mais completa, pois apenas estes são mais relevantes para estudo. Apesar da 
interrupção periódica deste processo, o trabalho de vários alunos voluntários 
e estagiários permitiu dar alguma continuidade a este trabalho, ao longo dos 
anos seguintes. 

Atualmente, a coleção contém aproximadamente 1800 esqueletos, a maior 
parte deles, cerca de 1500, foram obtidos por Luis Lopes entre a década de 80 
e 90 do século passado e os restantes 300 pelo autor no início deste século. 
Contudo, nos registos da coleção apenas figuram 1674 entradas, o que sugere 
um número mais reduzido. Não só a dimensão é maior, como ela ainda não 
está determinada com exatidão. Este desconhecimento resulta, em primeiro 
lugar, do facto de várias entradas conterem mais do que um indivíduo. Em 
regra estes casos representam dois indivíduos que partilhavam o mesmo 
ossário no cemitério e que estão catalogados de forma separada, quando 
incorporados na coleção. Dado que a coleção nunca foi alvo de uma revisão 
completa do estado de conservação e apenas parte está documentada, algumas 
destas entradas duplas não foram ainda identificadas. E em segundo lugar, 
resulta da descoberta recente em armazém, de algumas dezenas de ossadas 
recolhidas por Luís Lopes, provavelmente nos anos 90, e que nunca foram 
objeto de avaliação sistemática.

 Das 1674 entradas existentes nos registos da coleção, e até agosto de 
2011, apenas 912 indivíduos possuem algum tipo de informação documental 
biográfica associada. Existe alguma variação no tipo e na quantidade dessa 
informação, mas a maior parte dos dados existentes, obtidos dos livros gerais 
de enterramento de cada cemitério, referem-se geralmente ao nome, sexo, 
idade à data da morte, data, local e causa de morte, morada, profissão e estado 
civil do indivíduo. Alguns dos indivíduos contêm toda a informação, enquanto 
outros apenas parte, estando os 912 indivíduos sempre identificados quanto ao 
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sexo e idade. Num pequeno segmento da coleção, os dados biográficos foram 
confirmados com recurso à consulta dos boletins de óbito nos cemitérios e/
ou registos de óbito nas respetivas conservatórias do registo civil. Noutros 
ainda, os mesmos dados foram completados através da consulta do registo 
de nascimento. Outro tipo de dados que foram ainda recolhidos ao longo do 
tempo, refere-se a informação médico-legal contida nos relatórios de autópsia 
(no caso dos indivíduos autopsiados), a mensurações antropométricas obtidas 
em vida durante a inspeção militar (no caso dos indivíduos do sexo masculino) 
e outra informação de saúde, nomeadamente obtidos da Maternidade Alfredo 
da Costa. Os esqueletos com informação biográfica incompleta, dizem respeito 
a quase todos os indivíduos falecidos depois de 1959, data a partir da qual a 
maior parte dos elementos biográficos existentes no registo do óbito, deixaram 
de constar nos boletins do óbito e, consequentemente, nos registos dos 
cemitérios. Todavia, todos os indivíduos são, potencialmente, identificáveis 
por pesquisa nos boletins do óbito nos cemitérios e registos de óbito nas 
conservatórias.

Dos 912 indivíduos referidos acima, atualmente, apenas 578 esqueletos 
se encontram em condições mínimas de serem estudados. Estas condições 
dizem respeito, naqueles indivíduos, à marcação integral dos elementos do seu 
esqueleto, dado que a coleção nunca foi objeto de um processo de limpeza, 
marcação e catalogação integral. Apenas parcialmente foram estes requisitos 
cumpridos por forma a manter a coleção acessível à comunidade científica, 
procurando simultaneamente salvaguardar a sua integridade. 

 O segmento identificado da coleção contém indivíduos dos dois 
sexos, entre o nascimento e os 98 anos de idade, que viveram e morreram 
maioritariamente na cidade de Lisboa entre 1850 e 1950. Para obter 
mais detalhes sobre as características demográficas, epidemiológicas e 
socioeconómicas da coleção sugere-se a consulta de Cardoso (2006a) e 
Cardoso (2006b). Mesmo considerando apenas o segmento identificado, a 
dimensão da coleção é comparável, ou apenas ligeiramente inferior, a outras 
de importância internacional como sejam as coleções de Coimbra (Fernandes, 
1985), a coleção Hamman-Tood ou a coleção Terry (Hunt & Albanese, 
2005) nos Estados Unidos, a coleção Raymond Dart (Dayal et al., 2009) na 
África do Sul, a coleção Spitalfields em Londres (Molleson et al., 1993), ou as 
coleções de Bolonha, em Itália (Veschi & Facchini, 2002). Para além da sua 
dimensão, a importância desta coleção reside ainda na qualidade e quantidade 
da informação documental que a ela está associada e no elevado número de 
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esqueletos de crianças e adolescentes (< 20 anos), que ultrapassa a centena 
e meia. Dado que este tipo de material ósseo não adulto é raro, apenas três 
outras coleções conhecidas são comparáveis, em número de esqueletos de não 
adultos. Elas são a coleção de Spitalfields (Molleson et al., 1993), as coleções 
de Bolonha (Veschi & Facchini, 2002) e a recentemente constituída coleção da 
Universidade de Granada. 

O aspeto mais singular e importante destas coleções é o facto de serem 
constituídas por esqueletos de identidade conhecida e estes permitem 
estudar e compreender a variabilidade biológica pretérita e presente do 
esqueleto humano, como nenhuma outra fonte. Dado que os indivíduos estão 
identificados, é possível comparar/contrastar diretamente os atributos do 
esqueleto observados, com a informação biográfica e contextual do indivíduo, 
como seja o seu sexo ou idade, a sua causa de morte ou a sua origem social. 
Esta análise permite conhecer a variabilidade normal e patológica do esqueleto, 
com impacto para a nossa compreensão da história e evolução humanas (Hunt 
& Albanese, 2005; Tobias, 1991). Com base neste princípio é possível ainda 
desenvolver técnicas para identificar indivíduos de identidade desconhecida 
em contexto forense, a partir desses atributos, e investigar a variação normal 
e patológica do esqueleto, que é útil para vários ramos da medicina (Hunt & 
Albanese, 2005; Tobias, 1991). 

A utilização da atual coleção identificada para investigação científica tem 
sido crescentemente solicitada por professores e investigadores universitários 
e por estudantes nos vários níveis de ensino universitário, desde a licenciatura, 
ao mestrado, doutoramento e pós-doutoramento. A coleção manteve-se, no 
entanto, numa relativa obscuridade desde a sua constituição até sensivelmente 
aos finais dos anos 90. Entre 1998 e 2011, período em que os registos de pedidos 
de consulta estão mais completos, a coleção foi visitada por 69 investigadores, 
à razão de cerca de 5 por ano. Este número pode ser aumentado para 74, se 
forem incluídos os investigadores que se conhecem ter visitado a coleção antes 
de 1998. Um pouco mais de metade destes investigadores são estrangeiros 
(55%). Também aqui não se faz referência ao número de solicitações que foram 
efetuadas e cujas visitas acabaram por não se concretizar, elevando o número 
acima de 74. Contudo, a evolução do número de visitantes não foi homogéneo. 
Entre 1998 e 2011, o número de visitas permaneceu mais ou menos constante 
até 2003, ano a partir do qual as consultas aumentaram de forma muito rápida, 
tendo atingido um máximo em 2009 (Fig. 1), com 21 visitas.
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 Em resultado destas visitas, vários trabalhos têm sido publicados com 
base na investigação realizada sobre a coleção. Não pretendendo ser exaustivo, 
a lista existente no Anexo 1 ilustra a enorme produção científica que o MNHN 
ajudou a criar por intermédio da coleção de esqueletos identificados, a maior 
parte dela resultante de visitas nos últimos 10 anos. Só em língua inglesa foram 
identificados quase 40 trabalhos científicos, cujo número certamente cresce se a 
ele adicionarmos outros elaborados sobretudo em língua francesa e espanhola. 
Destas publicações é de salientar um importante manual de anatomia óssea do 
desenvolvimento (Scheuer & Black, 2000), que teve como suporte principal 
observações efetuadas na coleção de antropologia. Este manual, teve depois 
duas reedições subsequentes num formato mais compacto (Scheuer & Black, 
2004) e no formato de manual de campo e laboratório (Scheuer et al., 2008). 
São de salientar também as várias teses de doutoramento (ver Anexo 1), 
cujos resultados são total ou parcialmente suportados por dados recolhidos 
na coleção, nomeadamente a dissertação de Carme Rissech (Universidade 

Fig. 1 –  Evolução do número de visitas à coleção de esqueletos identificados 
do Museu Nacional de História Natural, entre 1998 e 2011.
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de Autónoma de Barcelona), Francisca Alves Cardoso (Durham University), 
Katherine Weinsensee (University of Tennessee), Nandini Singh (University of 
Tübingen University),  Petra Urbanová (University of Masaryk), Libby Cowgill 
(University of Washington), Gilles Berillon e Melanie Frelat (Musee National 
d’Histoire Naturelle Paris ), Sandrine Truffier (Université Bordeaux 1), Maya 
Šešelj (University of New York), Francisco Curate (Universidade de Coimbra), 
e do autor (McMaster University).

O Museu Nacional de História Natural destacou-se e destaca-se ainda a 
nível mundial, por virtude da qualidade das coleções de esqueletos identificados 
que ora conserva ou conservou. O carácter único destes acervos torna-os 
uma fonte de informação particularmente desejável por investigadores de 
todo o mundo e contribui para que o Museu seja uma instituição cada vez 
mais conhecida e reconhecida internacionalmente. Contudo, apesar desta 
importante notoriedade, o Museu não tem sido capaz de criar, ao longo das 
suas largas décadas de existência, as condições para que a investigação em 
antropologia se estabelecesse aí de forma firme e capitalizar seriamente a 
longo prazo sobre o trabalho que vários investigadores têm realizado ao longo 
dos últimos 100 anos. Não deixa de ser interessante verificar que nem mesmo 
as personalidades mais importantes da antropologia biológica na instituição 
binómio que foi a Faculdade de Ciências – Museu Nacional de História 
Natural, aí desempenharam funções de forma permanente ou exclusiva. Por 
exemplo, Costa Ferreira foi contratado como naturalista no Museu, mas 
manteve funções importantes na Faculdade de Medicina e na Casa Pia mas 
não na Faculdade de Ciências, assim como Barbosa Sueiro, que foi assistente 
na Faculdade de Ciências, mas nunca teve uma ligação formal ao Museu. 
Apenas Luis Alves Lopes desempenhou funções exclusivas para este Museu, 
enquanto técnico superior e mesmo assim de forma relativamente efémera, 
ainda que extraordinário valor. 

O Museu Nacional de História Natural tem condições para se afirmar 
internacionalmente, na investigação em antropologia biológica, e enfrenta 
desafios importantes relacionados com a conservação e gestão da coleção de 
esqueletos identificados. No início do século XX, pouco depois da doação da 
coleção Ferraz de Macedo, o Museu contratou o seu primeiro naturalista à 
seção de antropologia (Costa Ferreira), mas parecem não ter coincidido as 
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circunstâncias que favorecessem a sua consolidação e a da investigação em 
antropologia que fazia. Em consequência deste momento perdido, o Museu e a 
Faculdade iriam depender de docentes ou investigadores de outras instituições 
para aí se dedicarem à antropologia nos cerca de 50 anos seguintes. Quase um 
século depois da passagem de António Aurélio da Costa Ferreira pelo Museu, a 
instituição voltou a usufruir da breve oportunidade de investir na investigação 
em antropologia. Desejamos que a história se não se repita a si mesma e que o 
futuro continue a reservar um lugar de destaque para esta importante área da 
ciência no agora Museu Nacional de História Natural e da Ciência.
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O “ARQUIVO HISTÓRICO MUSEU BOCAGE” 
E A HISTÓRIA DA HISTÓRIA NATURAL EM PORTUGAL

Luís M. P. Ceríaco

O início dos estudos modernos em História Natural em Portugal 
situa-se na segunda metade do século XVIII, correspondendo à 
chegada do naturalista paduano Domingos Vandelli ao país. Este vai 
ser o responsável pela fundação e organização do principal complexo 
científico-museológico do país, o Jardim Botânico e o Real Gabinete 
de História Natural da Ajuda, em Lisboa, no ano de 1768. Este 
estabelecimento viria a revelar-se como o embrião do atual Museu 
Nacional de História Natural e da Ciência. Durante um período 
temporal de mais de 240 anos, o Gabinete aumentou, transformou-se, 
deslocou-se, sofreu catástrofes e alcançou os mais altos feitos científicos. 
Seguindo um trajeto atribulado, mas quase linear, todo o recheio do 
Gabinete da Ajuda foi transferido para as instalações da Real Academia 
das Ciências de Lisboa, em 1836, dando origem ao Museu de Lisboa, 
que, por sua vez, seria também transferido, em 1858 para a Escola 
Politécnica de Lisboa, onde se manteria até hoje, tendo testemunhado o 
fim da dita escola e o nascimento da Universidade de Lisboa em 1911. 
Assim, até 1978, data do terrível incêndio que destruiria quase que por 
completo o Museu, as coleções e o conhecimento científico acumulados 
durante mais de dois séculos encontravam-se juntas num mesmo 
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espaço. Miraculosamente salvo do incêndio, o Arquivo Histórico do 
Museu Bocage contém em si o testemunho, espelhado em documentos 
e material diverso, do esforço e labor cientifico português iniciado no 
longínquo ano de 1768, cobrindo todas as suas “épocas”, personagens 
e acontecimentos. O Arquivo é assim um recurso único e precioso 
para o estudo da História Natural e de tudo o que lhe diga respeito em 
Portugal. Revela-se portanto como uma das coleções mais importantes 
do Museu, de maior importância para a História da Ciência e do Museu 
e para as próprias investigações biológicas atuais.

The beginning of modern studies in natural history in Portugal is 
located in the second half of the eighteenth century, corresponding to 
the arrival of the paduan naturalist Domingos Vandelli to the country. 
This will be the main responsible for foundation and organization of the 
main scientific and museological complex in the country, the Botanical 
Garden and the Royal Cabinet of Natural History of Ajuda in Lisbon in 
the year 1768. This establishment would prove to be the embryo of the 
current National Museum of Natural History. During a temporal period 
of more than 240 years, the Cabinet has increased, transformed, moved, 
suffered catastrophes and reached the highest scientific achievements. 
Following a troubled journey, but almost linear, the Cabinet of Ajuda 
collections has been transferred to the Royal Academy of Sciences of 
Lisbon in 1836, giving rise to the Museum of Lisbon, which, in turn, 
would also be transferred in 1858 to Polytechnic School of Lisbon, where 
it remains today, having witnessed the end of that school and the birth 
of the University of Lisbon in 1911. Thus, until 1978, when a terrible 
fire that destroyed almost completely the Museum collections and the 
scientific knowledge accumulated during more than two centuries 
were together in the same space. Miraculously saved from the fire, the 
Historical Archive of the Museum Bocage, testifies in itself, reflected in 
documents and miscellaneous materials, the Portuguese scientific labor 
and efforts started in the distant year of 1768, covering all “periods”, 
characters and events. The Archive is thus a unique and valuable 
resource for the study of Natural History and all that concerns it in 
Portugal. It appears therefore as one of the most important collections 
of the Museum of utmost importance for the History of Science and the 
Museum and for the very actual biological research.

Abstract
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Quando se fala em Museus de História Natural somos de imediato 
impelidos a imaginar estabelecimentos com longas galerias, com armários 
repletos de um mundo de animais “empalhados”, de longas séries de belas 
aves em peanhas de madeira, de grandes carnívoros com expressões ferozes 
enjaulados em frágeis vitrines, de uma quantidade de “bichos” estranhos, 
anfíbios e répteis monstruosos, peixes desconhecidos e invertebrados de 
formas inimagináveis em frascos de álcool, bem como os espetaculares e 
titânicos esqueletos dos grandes animais que povoam (ou povoaram) o nosso 
planeta. Imaginamos também gabinetes e laboratórios, onde nas “traseiras” 
das galerias públicas, grupos de investigadores se indagam sobre a identidade 
de um determinado animal da mais remota parte do globo. Poucos, ou 
quase nenhuns, imaginam que, para além desta maravilhosa miscelânea de 
seres e objetos científicos, existe também no museu, sendo por vezes a base 
unificadora de toda uma coleção, um importante acervo documental – o 
Arquivo – que contém em si praticamente toda a informação concernente às 
restantes coleções. É o Arquivo, e as informações nele contidas, que fazem com 
que uma coleção de História Natural seja de facto uma coleção “científica” e 
não apenas um amontoado de espécimenes naturais conservados num dado 
estabelecimento. 

A secção zoológica do Museu Nacional de História Natural e da Ciência 
(MUHNAC), também conhecida como Museu Bocage (MB), possui um 
importante Arquivo documental, de riqueza e dimensão únicas no país, 
constituindo-se como uma das mais importantes coleções do Museu. O 
Arquivo Histórico do Museu Bocage (AHMB) contém em si material referente 
a mais de 240 anos de atividade naturalista portuguesa, iniciada no ano de 1768, 
no Real Gabinete de História Natural da Ajuda, sendo por isso uma referência 
obrigatória para o estudo da história da ciência, e mais particularmente da 
História Natural e da Zoologia, em Portugal. Foi com base no material do 
AHMB que o saudoso Professor Carlos Almaça, a quem a presente obra vem 
render homenagem, iniciou o pioneiro estudo da história da História Natural 
em Portugal, contando-se mais de 24 artigos e livros publicados ao longo de 
mais de 20 férteis anos de investigação sobre a história da ciência portuguesa 
(Almaça 1989, 1991a, 1991b, 1991c, 1991d, 1993a, 1993b, 1993c, 1993d, 1993, 
1994, 1995, 1996a, 1996b, 1997a, 1997b, 1997c, 1997d, 1998, 1999, 2000, 2002a, 
2002b, 2005; Almaça et al. 1993). Também trabalhos mais recentes, como a 
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importante obra de João Brigola (2003) sobre o colecionismo setecentistas 
português onde muitos tópicos relativos à história dos estabelecimentos 
científicos são abordados, ou recentes publicações como Ceríaco et al. (2011a, 
2011b, 2012), Ceríaco & Marques (2011), e Ceríaco (2012) tiveram como 
base principal o AHMB. Este fantástico acervo documental é ainda mais 
importante para a própria história do Museu que o acolhe, por ser uma das 
únicas “janelas” existentes para que se possa, ainda hoje, revisitar uma coleção 
que, infelizmente, já não existe. Na fatídica noite de 18 de Março de 1978 um 
terrível incêndio viria a transformar em cinzas mais de 200 anos de produção 
científica nacional, escapando a este incêndio um número bastante reduzido 
de peças e boa parte do Arquivo. No entanto, nem tudo se perdeu, pois uma 
parte das coleções pode ainda hoje ser consultada. Embora se tenham perdido 
os espécimenes, as suas informações, as suas “histórias” gerais e particulares 
podem, em parte, ser ainda hoje revistas e consultadas através do Arquivo.

Luís M. P. Ceríaco

Para compreendermos a riqueza e história do material do AHMB 
é necessário conhecer a própria história da História Natural e das suas 
instituições em Portugal. Embora várias indagações e tentativas de 
interpretação da natureza tenham surgido ao longo de diversas épocas, aquilo 
que hoje consideramos como “ciência moderna” começa a surgir e instalar-se 
no país a partir da segunda metade do século XVIII. No que à História Natural 
diz respeito, é aceite por todos que em Portugal, o início do estudo modernos 
desta área científica correspondem à chegada de Domingos Vandelli, médico 
e naturalista paduano ao país. Vandelli será o principal responsável pelo 
estabelecimento dos estudos em História Natural, à introdução do Sistema 
Lineano, e à criação dos dois principais espaços científicos e museológicos 
da época: o Jardim Botânico e Real Gabinete de História Natural da Ajuda, 
Lisboa, em 1768, e o Jardim Botânico e Museu de História Natural da 
reformada Universidade de Coimbra, em 1772. Também a Real Academia 
das Ciências de Lisboa, fundada em 1779, viria a estabelecer um Museu 
próprio, bem como religiosos, como Frei José do Mayne, no Convento de 
Jesus em Lisboa, e Frei Manuel do Cenáculo em Beja (e posteriormente em 
Évora) estabeleceriam coleções privadas de índole naturalista. O naturalista 
italiano acumularia várias funções e cargos em Portugal, tomando a direção de 
ambos os estabelecimentos durante algumas dezenas de anos (será diretor do 
estabelecimento da Ajuda de 1768 até 1808, e do Museu de Coimbra, ao mesmo 
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tempo que será responsável pelas cadeiras de História Natural da Faculdade 
de Filosofia na Universidade de Coimbra. Embora ambos os estabelecimentos 
começassem a ser enriquecidos com coleções iniciais de Vandelli, e por ofertas 
de várias personalidades e instituições, rapidamente se perceberia que, para 
progresso da ciência e proveito politico e económico do reino, seria necessário 
conhecer as diversas produções da natureza existentes quer na metrópole, 
quer no seu extenso império ultramarino. Assim planearam-se uma série de 
“viagens philosophicas” aos vários domínios portugueses com o intuito de 
conhecer, estudar e recolher as riquezas naturais, fossem elas vegetais, animais 
ou minerais, do império Português, riquezas essas que seriam enviadas e 
guardadas nos Museus. Contam-se várias viagens, todas elas realizadas por 
alunos de Vandelli e todas elas iriam enriquecer o Gabinete com inúmeros 
espécimenes, muitos deles desconhecidos da ciência. As mais conhecidas e 
importantes foram as “viagens filosóficas” de Manuel Galvão da Silva a Angola, 
Joaquim José da Silva a Goa e Moçambique e João da Silva Feijó a Cabo Verde, 
e, a mais famosa, a de Alexandre Rodrigues Ferreira ao Brasil, viagem esta 
que duraria mais de 9 anos. Embora o contributo de todas as viagens fosse 
assinalável, a de Alexandre Rodrigues Ferreira foi indiscutivelmente, aquela 
que mais enriqueceu e afamou o Real Gabinete da Ajuda. Com centenas de 
milhares de espécimenes do Brasil e América do Sul, o Gabinete da Ajuda 
tornar-se-ia cada vez mais conhecido internacionalmente, e o seu espólio fazia 
despertar a cobiça de muitos museus europeus. Não se estranha assim que, 
aquando da invasão napoleónica de Lisboa, em 1808, Geoffroy Saint-Hilaire, 
experiente naturalista do Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, tenha 
visitado a Ajuda e “requisitado” algumas centenas de espécimenes e os fizesse 
transportar para França, onde seriam, ao longo de dezenas de anos, estudados 
e trabalhos pelos naturalista do Muséum, dando este dedicado trabalho origem 
à descrição de dezenas de espécies novas para a ciência. Após esta visita, mas 
não totalmente devido a ela (não podemos esquecer os anos de instabilidade 
política, social e económica que se seguiram à guerra peninsular, com a corte 
no Rio de Janeiro, grandes epidemias, e graves problemas económicos e 
sociais que viriam a desembocar na terrível Guerra Civil), o Jardim Botânico 
e Real Gabinete de História Natural da Ajuda viriam a entrar num período 
de decadência que levaria ao fecho de portas do outrora glorioso gabinete em 
1836. 

 Refletindo uma alteração política e social, marcado pelo fim de um 
regime absolutista para um regime marcadamente liberal, o Real Gabinete 
sofreria uma importância alteração, quer conceptual quer de espaço físico. 
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Por decreto da Rainha, todas as coleções do Real Gabinete passariam para 
um novo estabelecimento que ficaria conhecido por Museu de Lisboa, 
localizado no Convento de Jesus, junto às instalações da Academia Real das 
Ciências de Lisboa, que recentemente também se havia transferido para o 
local, e ficando a mesma Academia responsável pela sua gestão económica 
e científica. Aqui as coleções do extinto Gabinete de Ajuda juntar-se-iam 
às coleções que a Academia já possuía no seu próprio museu, mas também 
às coleções legadas pelo padre Frei José do Mayne e às coleções do extintos 
conventos, sob a direção de Francisco Assis de Carvalho. O Museu de 
Lisboa viria assim a tornar-se o principal museu de história natural do país, 
descendendo diretamente do Gabinete da Ajuda. Não seria no entanto um 
período muito rico em termos científicos e museológicos. Embora as coleções 
fossem aumentando, principalmente devido à remessa de particulares e de 
sócios da Academia, tanto a forma como as coleções eram preparadas como 
o próprio edifício que as continha revelar-se-iam problemáticos. Juntando a 
isto a falta de pessoal especializado (o diretor, único naturalista formado, era 
ao mesmo tempo responsável pelas aulas dadas no Instituto Maynense e pela 
gestão, classificação e estudo do Museu) e as parcas condições económicas da 
Academia fariam com que o Museu fosse apenas um depósito de material, 
contribuindo muito pouco para a produção cientifica no país.

O panorama do estudos em História Natural em Portugal, e especialmente 
dos estudos zoológicos, era bastante pobre, e, tirando a produção ou tradução 
de alguns textos de apoio didático destinados às aulas da Faculdade de 
Filosofia de Coimbra, o catálogo de publicações de obras referentes à zoologia 
em Portugal resumia-se a um enorme vazio.  É neste cenário de estagnação que 
surge o jovem José Vicente Barbosa du Bocage, cuja paixão e dedicação pelas 
ciências zoológicas viria a marcar de forma profunda toda a segunda metade do 
século XIX e início do século XX, no que ao desenvolvimento da zoologia e das 
suas coleções dizia respeito. Após a sua chegada a Lisboa, Bocage rapidamente 
deixa a sua profissão de médico para se dedicar exclusivamente ao ensino e 
estudo das ciências naturais, com especial interesse na zoologia. Candidatou-
-se ao lugar de lente da aula de História Natural do Instituto Maynense da 
Academia das Ciências, não tendo conseguido o lugar, o que rapidamente se 
resolveu com a sua nomeação para assistente da cadeira de Zoologia da Escola 
Politécnica de Lisboa, em 1849. Com a morte do proprietário da cadeira, 
em 1851, tomou a efetividade da mesma, e, em 1858, com a transferência 
do Museu de Lisboa e de suas coleções das instalações da Academia para a 
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Escola Politécnica, Bocage viria também a tomar o cargo de director. Esta 
transferência, não foi pacífica, tendo levantado fortes oposições no seio da 
Academia, embora fosse publicamente reconhecido a falta de condições do 
edifício e o mau estado das suas coleções. No entanto, ultrapassados todos os 
problemas e objeções levantadas, o Museu de Lisboa transferir-se-ia para o 
edifico da Escola Politécnica, trazendo consigo praticamente todo o  seu acervo. 
É aqui, com o dedicado labor científico e museológico de Barbosa du Bocage, 
que as coleções começam a aumentar, fruto de compras as estabelecimentos 
estrangeiros, ofertas de particulares, ofertas de instituições estrangeiras, como 
a grande oferta de material zoológico por parte do Muséum National d’ Histoire 
Naturelle de Paris em 1860, bem como a transferência integral do Museu Real 
de D. Pedro V, após a morte do monarca, entre 1864 e 1865. A coleção real de D. 
Pedro V, uma das mais desconhecidas e pouco estudadas coleções portuguesas 
do século XIX, era uma coleção privada, localizada no Paço das Necessidades 
e iniciada pelo próprio D. Pedro e seu irmão D. Luís, em meados de 1840. 
Após este importante arranque inicial, Bocage começará a estabelecer uma 
importante rede de colaboradores, espalhados por todo o território nacional e 
ultramarino, que, seguindo as instruções por ele publicadas, faziam chegar ao 
Museu, milhares de espécimenes zoológicos. Neste contexto surgem também 
as primeiras viagens Científicas organizadas pela nova direção do Museu, onde 
se destacará a do naturalista José de Anchieta para Angola. Tirando partido da 
longa presença de José de Anchieta em Angola e das suas constantes e ricas 
remessas, Bocage inicia aquele que vai ser o mais importante contributo para 
as ciências zoológicas, o estudo sistemático e dedicado da fauna de vertebrados 
de Angola, com especial interesse para as faunas ornitológica e herpetológica. 
Deste atarefado estudo originar-se-iam dezenas de publicações Científicas, 
descrevendo novas espécies, apresentando caracteres particulares de alguns 
exemplares e sistematizando conhecimentos, do qual são exemplos máximos 
as suas obras Ornithologie d’Angola (1881) e Herpethologie d’Angola et du Congo 
(1895). Para além de Anchieta em Angola, Bocage contará também com as 
remessas de Francisco Newton noutras localidades coloniais, nomeadamente 
São Tomé e Príncipe, Cabo-Verde, e Timor. Deste trabalho, que podemos 
dizer “de Museu”, mas que, graças à inteligência e planeamento de Bocage, se 
estendia às mais remotas florestas africanas, o contributo do Museu de Lisboa 
e de Barbosa du Bocage resultou na descrição de centenas de espécies novas 
para a ciência (Bocage descreveu 221 taxa novos para a ciência, a maioria dos 
quais ainda hoje válidos) e colocou Portugal no trilho daquilo que melhor se 
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fazia por todo o mundo. Para além da sua função científica “pura”, o Museu 
contribuiria também para a educação científica, quer na Escola Politécnica, 
quer no envio de material para diversos estabelecimentos de ensino público 
portugueses, para a divulgação e exposição de novos conhecimentos, com 
o envio e troca de materiais entre instituições nacionais e internacionais 
similares, mas também como “escola” de naturalistas, tendo muitos futuros 
naturalistas estudado e estagiado no Museu de forma a preparar a sua futura 
carreira cientifica. A presença da personalidade cientifica de Bocage viria, 
desta forma, a estender-se para além da sua morte em 1907, tendo o próprio 
Museu tomado o seu nome como designação especial. A morte de Barbosa 
du Bocage antecederia por cerca de 4 anos uma outra profunda alteração no 
Museu, o fim da Escola Politécnica de Lisboa e a sua passagem a Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, em 1911. Durante o século XX o Museu 
viria gradualmente a abrandar o seu ritmo, embora mantivesse sempre os 
trabalhos de investigação e começando a direcionar-se cada vez mais para a 
divulgação pública dos seus trabalhos, orientação que se deve principalmente 
à direção de Ricardo Jorge. No entanto, cada vez mais esquecido e abandonado, 
o Museu sofre, em 1978, um terrível incêndio que destruirá praticamente por 
completo o resultado de mais de 200 anos de atividade cientifica nacional. O 
incêndio será, infelizmente, o derradeiro ponto de viragem para o Museu, 
erguendo-se no entanto das cinzas uma nova coleção e, podemos dizê-lo, um 
novo Museu. Embora por força das circunstâncias, o novo Museu Bocage, 
hoje parte integrante do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, seja 
constituído por coleções novas e movido por também novas causas e objetivos, 
mantêm-se como herdeiro direto e fiel depositário da herança científica e 
cultural iniciado no longínquo ano de 1768 na Ajuda.

Luís M. P. Ceríaco

Refletindo as várias fases que constituem a história do MNHNC, 
o AHMB é constituído por diferentes fundos que representam as várias 
instituições que fazem parte da sua história, num total de mais de 4000 
documentos. Embora o arquivo se encontre organizado segundo outro tipo 
de critério (consideravelmente problemático e confuso), dividindo-se em 
vários tipos de documentos, podemos facilmente identificar nele, 5 fundos 
diferentes. Estes fundos podem, em traços gerais, definir-se como, o fundo do 
Jardim Botânico e Real Gabinete de História Natural da Ajuda, temporalmente 

PRINCIPAIS FUNDOS DO ARQUIVO HISTÓRICO DO MUSEU BOCAGE
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O Fundo do Jardim Botânico 
e Real Gabinete de História Natural da Ajuda (1768 - 1836)

O fundo do Jardim Botânico e do Real Gabinete de História Natural 
da Ajuda é aquele que possui os documentos mais antigos do AHMB. 
Nele se encontra praticamente toda a documentação existente relativa ao 
estabelecimento dirigido por Domingos Vandelli em Lisboa, para além dos 
pequenos núcleos de documentação espalhados por outras instituições, 
como o caso da Biblioteca Nacional do Brasil, da Biblioteca Central do 
Muséum National d’Histoire Naturelle em Paris, do Arquivo da Torre do 
Tombo, ou do Arquivo do Museu da Ciência de Lisboa. Este fundo contém 
variada correspondência nacional e internacional, dirigida ora a Vandelli, ora 
ao seu ajudante Julio Mattiazi, ora aos sucessivos directores do Gabinete, a 
correspondência, trabalhos e lista de remessas enviados pelos naturalistas e 
correspondentes, nomeadamente dos responsáveis pelas “viagens filosóficas”, 
as listas e entradas de doações ou compras de coleções para o gabinete, bem 
como as listas de materiais enviados para fora do mesmo, os documentos das 
“requisições francesas”, o famoso Methodo de Recolher, Preparar, e Conservar 
os Productos Naturais. Segundo o Plano que tem concebido, e publicado 
alguns Naturalistas, para o uzo dos Curiozos que visitaõ os Certoins, e Costas 
do Mar“(AHMB Res. 18) para remeter e preparar produtos materiais para 
o gabinete, e uma variedade de documentação relativa à gestão interna da 

compreendido entre os anos de 1768 e 1836; o fundo do Museu de Lisboa, 
aquando da sua localização no Convento de Jesus e sob gerência da Academia 
Real das Ciências de Lisboa, temporalmente compreendido entre 1836 e 1858; 
o fundo do Museu Real de D. Pedro V, presente no Paço das Necessidades 
mas totalmente transferido para o Museu de Lisboa, já na Escola Politécnica 
de Lisboa, em 1863-1864, compreendido temporalmente entre 1848 e 1861; o 
fundo do Museu de Lisboa, aquando da sua localização na Escola Politécnica 
de Lisboa, compreendido temporalmente entre 1858 e 1911; e, finalmente, 
o fundo do “Museu Bocage” já sob a direção da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, que cronologicamente se inicia em 1911 e contendo 
documentos desde então até à atualidade. A fim de apresentar-mos de forma 
mais aprofundada os diversos fundos que compõem o AHMB passaremos a 
apresentar especificamente cada um deles.
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instituição. Este fundo contém ainda o magnífico e importante acervo da 
Viagem Philosophica de Alexandre Rodrigues Ferreira, material este que, em 
conjunto com o acervo que existe no Brasil, constitui os escassos documentos 
da famosa viagem do naturalista treinado por Vandelli. Para além das famosas 
pranchas desenhadas por Codina, todas elas já publicadas (Almaça, 2002), 
existe ainda um conjunto de documentos inéditos relativos a remessas de 
material do Brasil para a Ajuda, a descrição da tartaruga Mata-Mata, datada 
de 1784, à qual Alexandre Rodrigues Ferreira atribuía o nome de “Testudo 
torticollis”, julgando-a uma espécie nova (a espécie havia sido descrita por 
Schneider um ano antes como Testudo fimbriata, sendo atualmente conhecida 
por Chelus fimbriatus Schneider 1783), bem como alguma correspondência 
oficial. Outro documento importante e especialmente interessante pela sua 
raridade, é a obra manuscrita de Frei José Mariano da Conceição Velloso 
intitulada Lepidopterorum suorum Omne pulchrum Proefectura Fluminensis 
(AHMB Res. 3), obra dedicada ao estudo das borboletas do Rio de Janeiro e em 
que os desenhos das espécies apresentadas é colorido com o decalque directo 
das próprias escamas das borboletas representadas, sendo este exemplar. Esta 
obra de Veloso, que terá sido dedicada a D. Maria I e depositada no Real 
Gabinete, é um dos exemplos mais antigos, senão mesmo o mais antigo, deste 
tipo de técnica. Este fundo terá sido incorporado no Museu de Lisboa, aquando 
das transferências do material da Ajuda para as instalações da Academia, por 
volta de 1836, e entrado na Escola Politécnica em 1858, seguindo o trajeto das 
restantes coleções. Pela sua antiguidade, raridade, e valor histórico, apresenta-
se como um dos fundos mais procurados e estudados por investigadores 
nacionais e internacionais.

Luís M. P. Ceríaco

O Fundo do Museu de Lisboa
na Academia Real das Ciências de Lisboa (1836 - 1858)

A época compreendida entre 1836 e 1858, correspondente ao tempo 
em que o Museu de Lisboa se encontrava sobre direção de Francisco Assis de 
Carvalho e entregue à gestão da Academia Real das Ciências de Lisboa, é das 
menos estudadas e menos conhecidas épocas do percurso da coleção. Visto 
toda a coleção ter sido transferida para a Escola Politécnica, também alguma da 
documentação terá acompanhado a transferência. Existem no AHMB alguns 
catálogos da coleção, sendo um deles especialmente importante por ser datado de 
1836, representando o estado da coleção imediatamente após a sua transferência 
da Ajuda para a Academia, bem como um livro de ordens e pagamentos e 
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O Fundo do Museu Real de D.Pedro V (1848 - 1864/5)

A documentação relativa ao “Museu Real” de D. Pedro V e de D. Luís 
I é considerável. Existem no AHMB os catálogos das coleções ornitológicas 
e conquiológicas do Museu, listas de material recebido, por via de compra a 
estabelecimentos e personalidades internacionais ou por doações, bem como 
algumas listas de material enviado do Museu Real para várias instituições e 
personalidades nacionais e internacionais. Existem também neste fundo 
documentos relativos à transferência do Museu Real para o Museu de Lisboa 
(na Escola Politécnica), que decorreu entre 1864 e 1865, após a morte de D. 
Pedro V. Como já referido, o especial interesse de D. Pedro V sobre as aves 
levou o jovem rei a planear e elaborar aquela que, caso tivesse sido finalizada e 
publicada, teria sido a primeira obra portuguesa sobre a ornitologia nacional, 
a Ornithologia Lusitana. Pouco se conhece sobre esta obra e respetivo material, 
para além de algumas figuras publicadas por Reis-Junior (1934). Citados por 
Almaça (2000) como existentes no AHMB, foram recentemente encontrados 
um pequeno conjunto de imagens e documentos, todos eles trabalhados pelo 
punho do próprio D. Pedro V, da sua nunca acabada Ornithologia Lusitana, 
conjuntamente com outros desenhos de aves não portuguesas também eles da 
autoria de D. Pedro V. 

alguma correspondência. Não sendo um dos fundos mais ricos ou completos 
do AHMB constitui-se como uma importante fonte de informação relativa ao 
período mais desconhecido e menos estudado do percurso das coleções, sendo 
um importante complemento à documentação presente em diversos fundos 
da Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa, nomeadamente aqueles 
consultados e utilizados por Rómulo de Carvalho (1989)

O Fundo do Museu de Lisboa na Escola Politécnica de Lisboa (1858 - 1911)

O fundo referente ao Museu de Lisboa, após a sua transferência para a 
Escola Politécnica em 1858, e sob a quase ininterrupta direção de Barbosa du 
Bocage é, sem dúvida, o mais rico e completo fundo do AHMB. Cobrindo 
um espaço temporal de mais de 50 anos, este fundo cobre praticamente por 
completo toda a obra de Barbosa du Bocage e dos seus colaboradores. Apesar 
da sua riqueza, dimensão e importância para o estudo da atividade científica 
e museológica da segunda metade do século XIX, este fundo tem sido pouco 
trabalhado e estudado, encontrando-se na sua maioria inédito. Neste rico fundo 
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O Fundo do Museu Bocage
na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (1911 - 1978)

O fundo que podemos apelidar de Museu Bocage refere-se já à época 
posterior à fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 
1911, embora a secção zoológica do Museu de Lisboa tenha assumido o nome 
de Museu Bocage alguns anos antes. Este fundo, o mais recente do AHMB, 
representa pois a documentação referente ao Museu aquando este se encontrava 
sob a direção da Universidade de Lisboa, desde o seu início até ao incêndio de 
1978. Não sendo um fundo particularmente rico ou completo, contém ainda 
assim alguns documentos importantes, como a correspondência de Artur 
Ricardo Jorge, diretor do Museu entre 1926 e 1956, alguns catálogos e listas de 
material, material e documentação interna e algumas requisições e contactos de 
instituições nacionais e internacionais. Deste fundo fazem também parte um 
grande conjunto de fotografias relativas ao Museu e às suas atividades Científicas 

podem encontrar-se a correspondência científica e institucional de Barbosa du 
Bocage com toda a sua extensa rede de contactos nacionais e internacionais, 
onde figuram nomes famosos como os de J. E. Gray (1800-1875), de Wilhelm 
Peters (1815-1883), ou de Paulino de Oliveira (1837-1899), ou a sua extensa 
rede de colaboradores como Isaac e Francisco Newton, José de Anchieta e Rosa 
de Carvalho, entre outros. Também se podem encontrar neste fundo um grande 
número de listagens, remessas, catálogos, livros de preparação e encomendas 
que permitem conhecer com detalhe a riqueza, dimensão e evolução do museu 
por ele dirigido. Vários relatórios, rascunhos e documentos institucionais 
permitem também conhecer melhor o dia-a-dia da instituição, bem como os 
esboços de trabalhos de vários naturalistas e colaboradores, permitindo-nos 
conhecer aquilo que foi o início de muitas investigações e trabalhos mais tarde 
publicados. Para além deste grande manancial de informação, existem ainda 
documentos deste fundo sem estarem sequer referenciados ou catalogados. Foi 
encontrada uma pasta com material manuscrito de Barbosa du Bocage, que 
não se encontrava referenciada nem catalogada em nenhuma lista do arquivo. 
Trata-se de um pasta contendo material diverso, com a especial importância 
de se tratar dos rascunhos das duas principais obras de Bocage, a Ornithologie 
d’Angola e Herpetologie d’Angola et du Congo. Este material terá como 
proveniência a própria casa de Bocage, tendo sido entregue ao Museu pelo seu 
filho, Carlos Roma du Bocage, após o falecimento de seu pai. 
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Uma das utilizações práticas do material depositado no AHMB 
é a identificação de espécimenes e coleções provenientes dos diversos 
estabelecimento representados no arquivo. Durante os dois séculos de existência 
dos estabelecimentos científicos e museológicos, várias foram as ocasiões em 
que as coleções, ou parte delas, se dispersaram por várias instituições nacionais 
e internacionais. Neste contexto, o Arquivo é, por vezes, a principal fonte 
para o conhecimento destas transferências, bem como para a identificação de 
espécimenes que nos permitem identificar determinada coleção ou resolver 
determinada dúvida. Disso é exemplo, particularmente feliz e interessante, o 
caso de um espécimen de hiena-malhada (Crocuta crocuta Erxleben, 1777) 
atualmente presente nas coleções do Muséum National d’Histoire Naturelle em 
Paris, levado em 1808 das coleções do Real Gabinete da Ajuda por Geoffroy 
Saint-Hilaire. Existe no AHMB um documento assinado pelo próprio Saint-
-Hilaire relativo aos espécimenes por ele escolhidos do Gabinete1, com a 
referência a uma “Hiena”, informação essa também existente em documentos 
franceses presentes na Biblioteca do Muséum, já transcritos em Hamy (1908) e 
Daget & Saldanha (1989). Recentemente, numa visita às coleções do Muséum, 
com o objetivo de localizar os espécimenes de vertebrados originários das 
requisições de Saint-Hilaire, localizou-se o exemplar de C. crocuta proveniente 
da Ajuda, bem como boa parte de todos aqueles referidos nas várias listas 
existentes (Ceríaco, in prep.). Este espécimen, cuja confirmação primária da 
sua origem se deveu à existência da referência ao Cabinet de Lisbonne escrita 
na base de madeira onde o animal se encontra montado, apresentava--se 
em situações razoáveis de conservação para um exemplar com mais de 200 
anos, apresentando também várias características diagnosticantes e típicas de 
exemplar taxidermizados pelo naturalistas da Ajuda, como por exemplo as 
largas suturas no ventre do animal resultantes do processo de taxidermização. 
Através da análise de material do AHMB podemos acrescentar algumas 
informações pertinentes relativas a este espécimen, nomeadamente ao que 

O ARQUIVO E A IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIMENS HISTÓRICOS

1 “Relação Dos Productos naturaes que por ordem do General Junot levou deste Real Museu M. 
Geoffroy de St. Hilaire em Junho e Agosto de 1808”. AHMB Div.16b

que se constituem com um dos raros documentos pictóricos referentes ao 
mesmo. Destaca-se no entanto toda a documentação relativa ao XII Congresso 
Internacional de Zoologia realizado em Lisboa em 1935. 
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antecede o envio para Paris. Existe no AHMB um incunábulo profusamente 
ilustrado, produzido pelos artistas Cipriano da Silva, Manuel Tavares da 
Fonseca, José António, da “Casa do Risco” do Real Gabinete de História 
Natural da Ajuda, intitulado “Riscos De alguns Mammaes, Aves, e Vermes do 
Real Museo de Nossa Senhora d’Ajuda; Ditos de Peixes, e Vermes de Angola 
com o Prospecto da Embocadura do Rio Dande; Ditos De vários Animaes 
raros de Moçambique, com alguns Prospectos, e Retratos.” (AHMB Res. 1), 
que representa vários animais que se encontrariam no Real Gabinete no final 
do século XVIII, início do século XIX, bem como alguns desenhos referentes 
às viagens de Manuel Galvão da Silva a Moçambique, e onde se pode observar 
um exemplar de hiena (Fig. 1). Este exemplar representa certamente o único 
exemplar de “Hyena (Lobo de Angola)” existente no Gabinete em 1794 
e referido no Inventário geral e particular de todos os produtos naturais e 
artificiais, instrumentos, livros, utensílios e móveis pertencentes ao Real Gabinete 
de História Natural, Jardim Botanico e suas casas anexas como são gabinete da 
biblioteca, casa do desenho, dita do laboratório, dita das preparações e armazém 
de reserva, etc e tudo o que nele se declara2, e é, sem qualquer margem para 
dúvidas, o exemplar hoje presente em Paris. A análise comparativa entre o 
desenho presente no incunábulo do AHMB e o exemplar de Paris permite-
nos observar as várias características que os ligam, tal como a própria posição 
do exemplar, ou as próprias características fenotípicas do animal em questão. 
A pigmentação dorsal, onde se pode retirar a correspondência direta entre 
as manchas apresentados no desenho e a manchas presentes no dorso do 
animal. No entanto existe uma diferença bem visível entre os dois. No 
desenho o exemplar apresenta a boca fechada, enquanto o espécimen em Paris 
encontra-se com a boca aberta. Esta diferença é explicada pela remontagem 
de espécimenes que ocorria frequentemente no Muséum, o que, neste caso, 
aconteceu logo no ano seguinte à entrada do espécimen no estabelecimento 
parisiense, informação essa presente na base do exemplar, onde se encontra 
escrito “Remonté au Laboratoire en 1809”. Cruzando estes dados com alguma 
informação referente a envios de material para o Real Gabinete, podemos 
também afirmar que o espécimen, provavelmente única hiena que alguma vez 
chegou a existir no Gabinete, fosse originário de Angola, tendo sido enviado 
por Joaquim José da Silva a 5 de Outubro de 1791, como se pode comprovar 
no documento transcrito nos Arquivos de Angola, referente a uma remessa 

2 Documento existente na Biblioteca Nacional do Brasil.
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Fig. 1 – Desenho do espécimen de Hiena-malhada (Crocuta crocuta Erxleben, 
1777) presente na obra Riscos De alguns Mammaes, Aves, e Vermes do Real 
Museo de Nossa Senhora d’Ajuda; Ditos de Peixes, e Vermes de Angola com o 
Prospecto da Embocadura do Rio Dande; Ditos De vários Animaes raros de 
Moçambique, com alguns Prospectos, e Retratos presente no AHMB e pelo 
qual foi possível identificar o espécimen presente nas colecções parisienses. 
Fotografia por Luis Ceríaco (2011).
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3 “Relação de productos Naturaes , que pela Secretaria de Estado da Repartição do Ultramar 
vão remetidos ao Real Gabinete ... 5 de Novembro de 1791: Hum Barril, com 1 Lobo, a que 
chamão no Paiz, Quimalanga, o qual suposto tenha grande semelhança com o Hyena de Lineu, 
deve notar-se que tenho entre a Cuada e o Ânus, hua bolsa, ou glândula, em que se depõem hua 
substancia semelhante ao cheiro dos Castores, offerece a aparência de Hermaphrodita, cujo 
nome lhe deverá competir na Espécie.” (Anónimo, 1933).

Outro exemplo da aplicação prática da informação contida no AHMB 
é a revisão de coleções, onde se encontram espécimenes mal identificados e 
ou cuja origem levanta dúvidas. Para além da perda de informação relativa 
aos espécimenes e às coleções, a identificação errónea da origem, natureza e 
percurso das mesmas é a segunda causa de inutilização das coleções e da perda 
do seu valor e utilidade científica, introduzindo também erros e causando 
confusões no domínio da história da ciência e das instituições científicas.  

Existe no Museu Maynense da Academia das Ciências de Lisboa um 
pequeno conjunto de material de História Natural. A sua origem e trajeto é 
pouco conhecida, embora existam materiais que, com algum grau de certeza, 
sejam originários do Gabinete da Ajuda e das antigas coleções de Frei José 
do Mayne que terão ficado para trás aquando da transferência das coleções 
para a Escola Politécnica. No entanto, existem outros exemplares, como 
uma pequena coleção ornitológica, bem como alguns modelos anatómicos 
que têm como origem ofertas e aquisições posteriores a esta transferência, 
relativos ao funcionamento das aulas do Instituto Maynense. O caso que 
aqui apresentamos reporta-se a um dos poucos exemplares desta coleção 
que foram alvo de estudo e publicação, um pequeno periquito Guaruba 
(Guaruba guarouba, Gmelin 1788), identificado na sua etiqueta original 
como “Heliopsitta guarouba, Gm.   = C.A” (Fig. 2), recentemente presente 

O CASO DO PERIQUITO QUE NUNCA FOI A FRANÇA

do naturalista3. Um outro caso é o do exemplar melânico de onça (Panthera 
onca Linnaeus 1758), com uma grande mancha branca no peito, existente no 
Gabinete da Ajuda e também ela transportada para Paris em 1808. Embora 
Daget & Saldanha (1989) e Bruckert (2003) tenham dado o exemplar como 
perdido, foi possível, através da comparação com os documentos da viagem de 
Alexandre Rodrigues Ferreira, nos quais se encontram dois desenhos diferentes 
do respetivo exemplar (um deles no AHMB, e outro na Biblioteca Nacional do 
Brasil), e pelas próprias informações presentes na base do exemplar, localizar 
o espécimen nas coleções parisienses.
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numa exposição que teve lugar na Academia das Ciências de Lisboa (2011) 
assim como em várias publicações (Antunes 2003, 2007), e cuja história do 
seu percurso até à sua atual localização levanta bastantes dúvidas e questões. 
Segundo Antunes (2003, 2007) e Antunes & Taquet (2002), o periquito terá 
sido levado por Saint-Hilaire para Paris em 1808 e sido oferecido a D. Pedro 
V aquando da visita do jovem rei a Paris em 1854, que posteriormente o teria 
oferecido juntamente com as suas coleções à Academia. Durante 1854 e 1855 
D. Pedro V visitou vários países europeus, como a Inglaterra, a Bélgica, a 
Holanda, a Prússia, a Suíça e a Itália, e, em 1855 França a tempo de inaugurar 
a secção portuguesa da Exposição Universal de Agricultura e Indústria 
de Paris, e, mais tarde, assistir à inauguração da Exposição Universal de 
Paris. É nessa altura que graças às excelentes relações que mantinha com o 
Imperador Napoleão III de França que o próprio D. Pedro vai, na manhã 
do dia 12 de Junho, ao Muséum Nationale d’Histoire Naturelle, com ordem e 
autorização do próprio Imperador, escolher vários exemplares de aves para 
levar para a sua coleção particular4. O jovem rei escolhe então 312 aves das 
mais diversas origens geográficas, que certamente lhe faltariam na sua coleção, 
não selecionando nenhum exemplar da Ajuda. A assembleia dos professores 
administradores do Muséum, fazem, a 19 de Junho, a leitura do Catalogue des 
Oiseaux donnés (offerts) à Majesté (sic) le Roi de Portugal, onde figuram então 
os 312 exemplares (Antunes & Taquet, 2002). Existe, na Biblioteca do Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris, o documento original dessa comunicação, 
assinado por Prévost, ajudante de naturalista de zoologia, responsável pelos 
mamíferos e aves do mesmo Museu5. Mas para além do original em Paris, 
existem também duas cópias do mesmo documento, datadas de “19 Juin 1855” 
e intituladas Muséum d’histoire naturelle. Catalogue des Oiseaux offerts à sa 
Majesté le Roi de Portugal onde figuram também as ditas 312 aves, e sendo 
igualmente assinadas por Prévost, no AHMB6. Esta cópia pertence ao fundo 
documental que deu entrada no Museu aquando da transferência das coleções 
de D. Pedro V em 1863-65. Em nenhuma das cópias existe mencionado 
qualquer espécimen de Heliopsitta guarouba, nem qualquer possível sinónimo, 
demonstrando claramente que nenhum exemplar da espécie do periquito em 

4 Ver a transcrição do Diário do Rei referente a este episódio em Leitão (1970). 
5 Bibliothèque centrale du Muséum, Fonds ancien, piece nº17, Comptes Rendus de l’Assemblée 
dês Professeurs du Muséum, 1855.
6 “Muséum d’histoire naturelle. Catalogue des Oiseaux offerts à sa Majesté le Roi de Portugal” – 
AHMB Rem. 44  e “Muséum d’histoire naturelle. Catalogue des Oiseaux offerts à sa Majesté le Roi 
de Portugal” – AHMB Div. 45
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questão foi entregue ao Rei nessa altura. Mesmo que o dito exemplar tivesse 
sido entregue a D. Pedro V aquando da sua estadia em França em 1855, o 
que, como vimos, não se sucedeu, a sua entrada na Academia só se faria, de 
todos os modos, via Museu de Lisboa, quando este já se encontrava instalado 
na Escola Politécnica e não nas instalações da Academia de Ciências, como 
referem Antunes & Taquet (2002). É entre 1863 e 1864 que a Casa Real 
negoceia com a Escola Politécnica de Lisboa a incorporação do Museu Real do 
falecido D. Pedro V, e não com a Academia das Ciências. Encontram-se vários 
documentos relativos a esta incorporação no Arquivo Histórico do Museu da 
Ciência da Universidade de Lisboa e no AHMB, bem como a referência de 
algumas remessas do “Museu Real” para outras instituições nacionais ainda 
antes da transferência, nomeadamente de uma coleção de conchas do falecido 
rei para a Biblioteca Pública de Évora7 em 1861, mas nenhuma remessa para a 
Academia nem para o Instituto Maynense. O Instituto Maynense, sediado na 
Academia, afigurou-se, durante boa parte do século XIX e início do século XX, 
como um estabelecimento de ensino científico onde eram lecionadas várias 
disciplinas, entre elas, a História Natural. A necessidade de material de História 
Natural para ilustração das aulas, também, fazia-se também sentir no Instituo 
Maynense, tendo este sido enriquecido com espécimenes vindos do Museu de 
Lisboa, tal como acontecia com diversos estabelecimentos de ensino similares 
(como o caso dos Liceus)”. A evidência de que a ave nunca esteve em Paris 
nem nunca pertenceu ao Museu Real, mas sim às coleções “antigas” do Museu 
(referenciadas pela abreviatura C.A.), é confirmada pelo documento Aves q. 
Foram pª. o Instituto Mainense em Outubro de 1871 presente no AHMB8 (Fig. 2). 
Nele se encontram os nomes das 36 espécies, num total de 47 exemplares, que 
terão sido cedidas pelo Museu de Lisboa ao Instituto Maynense, situação essa 
similar aos variados envios de exemplares do Museu para várias instituições 
de ensino portuguesas na altura, nomeadamente Liceus (de todo o país e não 
apenas de Lisboa)9, para o Colégio Militar10, para a Universidade de Coimbra11  

7 “Catalogo das conchas off.das por Sua Magestade El Rei ao Museo de Évora” – AHMB Div. 475. 
A colecção de conchas manter-se-ia no Museu de Évora (então na Biblioteca Pública de Évora), 
até, em 1922 serem transferidas para o Liceu Nacional de Évora. A colecção encontra-se hoje 
no Museu das Ciências Naturais da Escola Secundária André de Gouveia, em Évora, tendo sido 
estudada e classificada por Luís Ceríaco (in prep.).
8 Aves q. Foram pª. o Instituto Mainense em Outubro de 1871 – AHMB Div. 483 
9 Como exemplo cite-se o caso do Liceu Nacional Central de Viseu, AHMB Div. 521
10 Ver, por exemplo, Div. 497. A maioria dos exemplares citados nesta lista ainda hoje se 
encontram na coleção do Museu de História Natural do Colégio Militar em Lisboa (Obs. pess. 
Luis Ceríaco e Inês Gomes, Dezembro de 2011).
11 Entre muitos outros, ver, por exemplo, AHMB Div. 505
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Fig. 2 - Exemplar de Guaruba (Guaruba guarouba Gmelin, 1788) originário 
do Real Gabinete da Ajuda e atualmente presente no Museu Maynense da 
Academia das Ciências de Lisboa, onde terá entrado em 1871, vindo das 
coleções do Museu de Lisboa então presente na Escola Politécnica, como 
atesta o documento Div. 483 do AHMB, reproduzido do lado direito da figura. 
Fotografias por Luis Ceríaco (2011) (O exemplar foi fotografado na exposição 
pública presente na Academia das Ciências de Lisboa em Agosto de 2011).
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e para a Academia Politécnica do Porto12. Esta lista corresponde à maioria das 
aves atualmente presentes no Museu Maynense da Academia, identificando 
claramente a origem do conjunto na Escola Politécnica de Lisboa, embora 
contenha em si exemplares da Coleção Antiga (C.A.) e do Museu Real (M.R.)  
(de D. Pedro V) que se encontravam depositados no Museu da dita escola. 
No topo dessa lista aparece um exemplar de “Heliopsitta guarouba, Gm.   = 
C.A.”, onde a abreviatura final de C.A. significa claramente “Coleção Antiga”, 
termo comum na documentação do Museu para se referir às coleções que 
haviam vindo da Academia (e consequentemente, parte delas, da Ajuda) 
em 1858. Aparentemente, segundo esta lista, este terá sido o único exemplar 
da “coleção antiga” a seguir nesta remessa, existindo, porém, muitos outros 
exemplares claramente identificados com a abreviatura “M.R.”, ou seja “Museu 
Real”, o que não foi o caso do periquito. O esclarecimento deste equívoco, só 
possível devido ao acervo do AHMB, permite assim explicar a presença da 
maioria dos exemplares ornitológicos que atualmente se encontram no Museu 
Maynense, bem como compreender e conhecer as práticas e rede de troca/
oferta de material zoológico, tendo como base o Museu de Lisboa, para diversas 
instituições de ensino que necessitavam deste tipo de exemplares, permitindo 
assim um aprofundado conhecimento e compreensão da história e trajetos das 
coleções nacionais.

12 Entre muitos outros, ver, por exemplo, AHMB Div. 523 

Os contributos do Arquivo não se limitam à investigação em história da 
ciência ou à história das instituições. Alguns dos materiais nele presentes são 
uma fonte primária de informação sobre os espécimenes zoológicos das suas 
antigas coleções. Recentemente estalou uma intensa controvérsia no seio da 
comunidade herpetológica internacional relativamente à nomenclatura da 
famosa Tartaruga Gigante de Aldabra, das ilhas Seicheles, classificada com o 
estatuto de Vulnerável pela União Internacional para a Conservação da 
Natureza (IUCN), até então identificada como Dipsochelys gigantea 
(Schweigger, 1812). Verificou-se que esta identificação se deve a uma confusão 
nomenclatural originada por Duméril & Bibron (1835). Os dois herpetólogos 
do Muséum parisiense, aquando dos arrumos e nova catalogação dos 
espécimens herpetológicos da coleção para a sua obra Erpétologie générale ou 
histoire naturelle des Reptiles (1835), atribuíram a um espécimen de quelónio 

UM EXEMPLO DE CONTRIBUTO NOMENCLATURAL
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de grandes dimensões vindo de Aldabra o nome de Testudo gigantea, pensando 
que o dito exemplar se referiria ao exemplar descrito pelo jovem naturalista 
alemão A. F. Schweigger na sua opus magna sobre quelónios Prodromus 
Monographiae Cheloniorum, em 1812. A obra de Schweigger é considerada 
como uma das mais importantes e mais antigas contribuições para o estudo da 
diversidade mundial de tartarugas terrestres e aquáticas, e nela se incluem 
diversas espécies cujos holótipos são  espécimenes que tiveram como 
proveniência o Gabinete da Ajuda. Uma das espécies cujo espécimen, como 
referido pelo próprio autor (“Vidi animal e collectione regi Li[s]bonensi 
proventum in museo Parisiensi”) era originário da Ajuda terá sido uma 
tartaruga denominada por Schweigger de Testudo gigantea. Confrontando os 
dados biométricos, morfológicos e relativos à origem e habitat do espécimen 
com a interpretação e espécimen das Seicheles, de imediato saltavam à vista 
grandes diferenças e contradições. Para além da descrição morfológica e 
biométrica dada por Schweigger não se adequar minimamente ao espécimen 
apontado por Duméril e Bibron, as próprias origens do exemplar contradiziam 
em tudo o novo exemplar. Schweigger apontara o Brasil como habitat do T. 
gigantea, e referira explicitamente que o exemplar teria vindo do Gabinete de 
Lisboa, trazido por Saint Hilaire, enquanto o animal apontado pelos dois 
herpetólogos se referia a um exemplar proveniente das ilhas Seicheles, e que, 
muito dificilmente teria alguma vez existido no gabinete de Lisboa. De facto, 
as únicas semelhanças entre os dois exemplares eram o facto de ambos serem 
quelónios terrestres, e ambos apresentarem grandes dimensões! O que é certo, 
é que o nome Testudo gigantea cunhado por Schweigger (1812) passou então a 
ficar associado à Tartaruga Gigante de Aldabra, que na realidade deveria ser 
considerada Testudo gigantea sensu Duméril & Bibron (1835). Em 2006, Roger 
Bour, investigador do Muséum National d’Histoire Naturelle e especialista em 
quelónios, identificou o espécimen original referido em Prodromus 
Monographiae Cheloniorum. O espécimen encontrava-se misturado com 
outros exemplares nas coleções do Muséum, e identificado apenas com uma 
etiqueta que o descrevia como um espécimen, com o número de registo 
MNHN 9554, “muito velho” de Testudo carbonaria (“Testudo carbonaria, 
DUM. BIB., trés vieux sujet d’origine inconnue”), atualmente Chelonoidis 
carbonaria (Spix, 1825). Bour (2006), comparando apresenta as medições 
originais de Schweigger, de Duméril e Bibron e as próprias medições, bem 
como todos os detalhes morfológicos apresentados por ambos os autores em 
ambos os espécimenes, identifica inequivocamente aquele exemplar como 

Luís M. P. Ceríaco
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sendo o holótipo da Testudo gigantea de Schweigger como um quelónio 
brasileiro, sinónimo de Chelonoidis denticulata (Linnaeus, 1766), e o espécimen 
de Testudo gigantea sensu Duméril & Bibron (1835), este sim proveniente das 
Seicheles. De acordo com as regras do Código Internacional de Nomenclatura 
Zoológica (ICZN), o nome Testudo gigantea Schweigger 1812, apresentava-se 
então como um sinónimo da espécie já descrita por Lineu em 1766, e logo 
inválido para a espécie. Assim sendo, o nome Testudo gigantea sensu 
Schweigger, 1812 tornava-se inválido à luz da atual nomenclatura. Tendo o 
nome Testudo gigantea sido usado, mesmo que erroneamente, por Duméril & 
Bibron para a descrição do espécimen vindo de Aldabra, o que de facto foi a 
descrição de uma espécie diferente, partindo de um espécimen diferente, mas 
usando o nome cunhado por Schweigger, poder-se-ia então considerar que o 
nome Testudo gigantea sensu Duméril & Bibron (1835), seria, seguindo o 
Princípio da Prioridade (Artigo 23), o nome correto a usar para identificar a 
espécie. No entanto, como refere Bour (2006), a espécie de tartaruga de Aldabra 
já havia sido descrita por Gray em 1831, como Testudo dussumieri (actualmente 
Dipsochelys dussumieri), o que, pelo artigo 23 do Código, implica que a 
Tartaruga Gigante de Aldabra fosse, por fim, reconhecida como tal, e não por 
Dipsochelys (=Testudo) gigantea (Schweigger, 1812) nem por Dipsochelys 
(=Testudo) gigantea sensu Duméril & Bibron (1835). No entanto, uma 
providência colocada por Frazier (2009) ao Comité Internacional de 
Nomenclatura Zoológica propunha a manutenção do nome Dipsochelys 
gigantea para a Tartaruga Gigante de Aldabra, a nomeação de um neótipo e a 
supressão do nome Dipsochelys dussumieri, argumentando que a alteração 
nomenclatural viria a trazer uma instabilidade taxonómica, podendo interferir 
com os diplomas legais relativos à conservação da espécie, que era já 
“tradicional” o uso do nome gigantea, que a origem do espécimen apresentado 
como holótipo por Bour era duvidosa, e que existiam também várias dúvidas 
relativas à validade nomenclatural do suposto holótipo de Testudo dussumieri 
(Gray, 1831). Esta proposta reuniu vários apoiantes, entre especialistas e não 
especialistas, com argumentos por vezes infundados ou inválidos do ponto de 
vista do Código. Por sua vez, os partidários da proposta de Bour apresentaram 
argumentos baseados estritamente na análise e interpretação do Código, bem 
como em bases históricas e científicas. É neste ponto que o material do AHMB 
vem trazer contributos de relevo: é possível traçar a origem do espécimen 
9554, o holótipo da T. gigantea de Schweigger, não só até ao Gabinete da Ajuda, 
mas sim à data e local de captura do espécimen, reforçando assim as várias 
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evidências que colocavam como origem do exemplar o Brasil e contribuindo 
também para esclarecer qualquer dúvida relativa à origem e natureza do 
espécimen. Existem no AHMB vários documentos ainda hoje inéditos relativos 
à viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira ao Brasil entre 1783-1792, 
entre os quais um conjunto de 8 listas de remessas de produtos naturais, 
enviados da “Villa de Barcellos”, capital da capitania do S. José do Rio Grande, 
para o Gabinete de Ajuda, cronologicamente compreendidas em 1786 e 1788 
(AHMB ARF 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i). Nestes documentos 
são referidas vários exemplares de quelónios brasileiros enviados pelo 
naturalista, todos eles referidos pelo seu nome ameríndio. Apesar de o envio 
de quelónios ser constante em todas as remessas, é na última, datada de 21 de 
Junho de 1788, que tem origem o exemplar atualmente em Paris. Existe no 
manuscrito Relação dos Productos Naturaes, que forao incluídos nos 29 caixoens 
de madeira, (e em hum delles incluída huma caixa de folha de Flandres), nas 27 
Frasqueiras, e nos 2 Barris, que se remetterão por Oitava, e ultima Remessa, da 
Villa de Barcellos, Capital da Capitania de S. Jozé do Rio Negro, para o Real 
Gabinete de Historia Natural. Aos 21 de Junho de 1788 (AHMB ARF., 11h), 
para além de uma “Juruparigue” (Platemys platycephala), uma “matamata” 
(Chelus fimbriata); e duas “Yurara-Uirapeques” (Podocnemis erythrocephala), a 
referência a três “Jabutim-tinga” (Chelonoidis denticulata), uma das quais 
capturada no Rio Branco e considerada bastante rara devido às suas grandes 
dimensões, visto que, segundo Alexandre Rodrigues Ferreira, “os mais 
ordinários não passao de 2 palmos de comprimento” enquanto o exemplar 
“que agora se remette, tem 3 palmos e 1/2 , o qual foi recolhido no Rio Branco, 
porem deste tamanho são muito raros”. A medição por palmos apresenta-se 
com uma das evidências mais claras de que o espécimen referido é de facto o 
espécimen 9554 das coleções de Paris, pois “1 palmo” corresponde, 
aproximadamente, a cerca de 22 cm, o que dá uma dimensão (comprimento) 
ao exemplar de aproximadamente 77 cm. Esta dimensão corresponde 
exatamente às medições efetuadas por Schweigger (1812) e Bour (2006). Em 
Janeiro de 2012, procedeu-se à medição do exemplar 9554 por palmos (Fig. 3), 
tendo-se chegado às mesmas conclusões já acima referidas. Este dados 
históricos, bem como a análise do material de enchimento e a comparação das 
técnicas taxidérmicas do exemplar com outros exemplares da mesma época e 
com a mesma origem, foram recentemente publicados(Ceríaco & Bour, 2012). 
Não existindo qualquer outra referência à entrada de exemplares desta espécie 
no Gabinete da Ajuda, é então praticamente certo que este terá sido o exemplar 

Luís M. P. Ceríaco
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Fig. 3 - Medição por palmos do espécimen 9554, o holótipo de Testudo gigantea 
Schweigger, 1812, por Roger Bour (esquerda) e Luis Ceríaco (direita), em 
Janeiro de 2012 na Zoothéque do Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris. 
Fotografia por Mariana Marques (2012)

escolhido por Saint Hilaire e enviado para Paris, e cuja entrada em Paris se 
pode referenciar ao relatório de Lacepède sobre os anfíbios, répteis e peixes 
recolhidos pelo naturalista francês que entraram no Muséum, Reptiles et 
Poissons rapportés du Portugal par M. le Professeur Geoffroy St Hilaire 
(reproduzido em Hamy 1908 e Daget & Saldanha 1989), na referência a “10 
Tortues et Emydes, dont 7 nouvelles; l’une entre autres de plus de 0 m 60”, 
desfazendo dúvidas que pudessem persistir relativas à origem e natureza do 
holótipo da Testudo gigantea de Schweigger (1812). Este caso é um exemplo 
bastante interessante das potencialidades do arquivo para a resolução de 
problemas bastante atuais, tendo também a felicidade de ilustrar a importância 
cientifica histórica e atual de espécimenes originários do Gabinete da Ajuda.
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A importância do Arquivo não é diferente da importância das restantes 
colecções do Museu, e em alguns casos a sua importância é reforçada pela 
unicidade da informação nele contida. Numa altura em que se assiste um 
regresso aos museus, ao fim de vários anos de esquecimento e abandono, 
regresso este motivado em parte pela atual crise que a biodiversidade 
mundial enfrenta e pela consequente e urgente necessidade de sistematização, 
catalogação e divulgação da informação contida nestes, o Arquivo, como parte 
integrantes das coleções do Museu, constitui-se como mais uma importante 
ferramenta para a resolução dos problemas que o a biodiversidade mundial 
atravessa. Por outro lado, o Arquivo possui um tipo de informação que, para 
além de útil para as disciplinas biológicas e para as ações conservacionistas 
(por exemplo, como no caso acima relatado de controvérsias nomenclaturais, 
mas também, para possíveis estudos comparados de distribuição de espécies 
ao longo do tempo, etc.), apresenta-se de extrema importância para muitas 
outras disciplinas científicas e académicas, assumindo desta forma uma 
dimensão verdadeiramente multidisciplinar. O seu material tem sido utilizado 
por diversos investigadores das mais diversas áreas: da história à geografia, 
da história da arte à história da ciência. Sendo o AHMB depositário de 
documentação relativa a várias regiões do mundo para além de Portugal, o 
Arquivo desperta também o interesse de vários investigadores estrangeiros que 
o utilizam para levar a cabo os seus estudos particulares nas mais distintas áreas 
científicas. Desde 2009, um total de 52 investigadores visitaram e consultaram 
o AHMB no decurso de vários projetos de investigação e divulgação científica. 
Destes, a grande maioria foram Portugueses (31 ) e Brasileiros (12), mas 
também há a registar a presença de Italianos (3), Norte-Americanos (2), 
Franceses (1), Canadianos (1) e Espanhóis (1), evidenciando assim o interesse 
e importância internacional do AHMB.

Demonstrada a importância do AHMB, é necessário referir o seu estado 
e necessidades atuais. A organização interna do arquivo é, problemática e 
pouco prática, sendo necessário proceder-se à sua revisão e reformulação, 
adotando moldes semelhantes aos aplicados no Arquivo do Museu de Ciência 
(Gens, 2011), de forma a respeitar a lógica natural dos antigos fundos e agregar 
documentos que foram indevidamente separados. Este processo, embora 
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complicado e moroso, é de vital importância para o Arquivo, pois evitará erros 
de análise documental e facilitará de sobremaneira o acesso dos investigadores 
à informação que procuram. Embora a maioria do material do AHMB se 
encontre desde já digitalizado, apenas a documentação inserida nas secções 
“Correspondência Nacional” e “Correspondência Estrangeira” se encontra em 
condições de se expor ao público. O restante material, embora digitalizado, não 
apresenta qualidade suficiente para se colocar disponível diretamente, embora 
seja possível a sua utilização por parte de investigadores, sendo necessária 
uma digitalização mais cuidada e atenta do mesmo. Após estes dois pontos, 
será necessário redigir um novo catálogo do Arquivo e disponibilizá-lo aos 
investigadores. Esta reformulação da organização interna do AHMB, bem como 
a sua disponibilização a todos aqueles que pretendam consultá-lo, removendo 
assim qualquer limitação ao seu acesso para além dos limites definidos para 
a conservação e preservação da integridade do seu material, permite uma 
valorização do mesmo, bem como constitui um importante contributo para 
toda a comunidade científica. Pela sua riqueza, antiguidade e unicidade, e pela 
sua importância histórica e científica, o AHMB é uma das mais importantes 
coleções do MNHNC, merecendo um local de destaque no Museu. Numa 
época de avanços tecnológicos de dimensão apenas comparável aos complexos 
problemas com que a Biodiversidade se deparam, o Arquivo assume-se como 
uma ferramenta singular. O conhecimento do passado disponível no seu acervo 
permite-nos compreender melhor o presente e encontrar soluções para o futuro. 
Os documentos desgastados e amarelecidos pelo passar do tempo, são hoje uma 
fonte de dados de renovado interesse para os naturalista de uma nova era.

Toda a investigação e estudo relacionado com o AHMB deve-se ao sempre 
amigo e prestável acompanhamento da Doutora Maria Judite Alves, então 
curadora do AHMB, e de toda a equipa do Museu, onde sempre encontrei e 
encontro portas abertas e total acesso às suas coleções. O estudo do material do 
AHMB, que me levou a conhecer a fundo a sua riqueza, encontra-se inserido 
na minha tese de doutoramento, orientada pelo Prof. Doutor João Brigola e 
Prof. Doutor Paulo de Oliveira, a quem devo sinceros agradecimentos pela 
sua sempre presente e sábia orientação. Gostaria de agradecer ao staff do 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, e em particular ao Doutor 
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Roger Bour e à Doutora Annemarie Ohler pela sua hospitalidade, amizade 
e acompanhamento durante as minhas visitas a uma das mais prestigiadas 
instituições Científicas internacionais, onde encontrei também sempre portas 
abertas. Por fim, uma especial palavra de agradecimento à colega Mariana 
Marques, pelo seu sempre presente apoio em todas estas investigações. 
Esta investigação foi financiada pela bolsa de doutoramento concedida pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia a Luís Ceríaco, com a referência SFRH / 
BD / 66851 / 2009, financiada pelo POPH - QREN - Tipologia 4.1 - Formação 
Avançada, comparticipado pelo Fundo Social Europeu e por fundos nacionais 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Luís M. P. Ceríaco
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O artigo apresenta um estudo bibliométrico de Charles Darwin 
(1809-1882) em Portugal. O objetivo do trabalho é fornecer novas 
informações sobre a projeção alcançada pelo naturalista inglês no nosso 
país, através da inventariação e da análise de todos os exemplares de 
trabalhos da sua autoria que se encontravam disponíveis em bibliotecas 
públicas portuguesas nos séculos XIX e XX. Após uma descrição da 
metodologia de investigação utilizada, são apresentados os dados 
bibliométricos de duas bibliotecas de Coimbra de acordo com um 
modelo expositivo elaborado para o efeito.

Resumo

Professor Carlos Almaça (1934-2010) - Estado da Arte em Áreas Científicas do Seu Interesse. 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa, 2014, pp. 359-381.

Abstract

The article presents a bibliometric study of Charles Darwin (1809-
-1882) in Portugal. This work ‘s purpose is to provide new information 
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“Poucas pessoas saberão que, em Portugal, se afirmou no plano 
universitário um dos primeiros adeptos do Darwinismo e isto numa 
época em que a doutrina quase soçobrava lá fora. E depois, durante 
mais de meio século de controvérsia nos meios científicos, houve, entre 
nós, continuado apoio às teorias evolucionistas”.

Carlos Almaça, 1999, p. 8

Este artigo apresenta um estudo bibliométrico de Charles Darwin (1809-
1882) em Portugal1. Este estudo, iniciado em 2010 pelos três autores2 e que 
se encontra em fase de conclusão, tem como objetivo fornecer novos dados 
sobre a projeção alcançada pelo naturalista inglês no nosso país ao longo dos 
séculos XIX e XX. Que trabalhos de Darwin se encontravam disponíveis ao 
público português? Em que edições? Em que línguas? Em que bibliotecas? A 
partir de quando? Estas são algumas das questões para as quais o nosso estudo 
procurará encontrar respostas. 

INTRODUÇÃO

1 Este trabalho foi tornado público em Abril de 2011 através de uma comunicação, assinada por 
dois dos autores do presente artigo (Ana Leonor Pereira e Pedro Ricardo Fonseca), apresentada ao 
II Congresso Internacional de Estudos Anglo-Portugueses, que decorreu na Fundação Calouste 
Gulbenkian (Lisboa). Para um resumo dessa comunicação, Vide: PEREIRA, A. L., FONSECA, 
P. R. (2011) – Portuguese Translations of Charles Darwin’s works during the 20th century. In: 
[Livro de Resumos do] II Congresso Internacional de Estudos Anglo-Portugueses, pp. 3-4. Lisboa, 
CETAPS. O texto que serviu de base à comunicação encontra-se em publicação: Vide: PEREIRA, 
A. L., FONSECA, P. R. (em publicação) – Portuguese Translations of Charles Darwin’s works 
during the 20th century. In: Actas II Congresso Internacional de Estudos Anglo-Portugueses, 
Lisboa, CETAPS.
2 Este estudo enquadra-se na temática da receção e da história do darwinismo em Portugal e 
abrange os séculos XIX E XX. Ana Leonor Pereira doutorou-se na Universidade de Coimbra 
com a tese Darwin em Portugal (1865-1914). Filosofia. História. Engenharia Social em 1998 
(publicada em 2001) e encontra-se, desde 2009, a orientar, em conjunto com João Rui Pita, 
a investigação conducente a doutoramento de Pedro Ricardo Fonseca, que tem como tema a 
influência do darwinismo em Portugal ao longo de grande parte do século XX. 

on the projection achieved by the English naturalist in our country (Portugal), 
through the inventory and analysis of all copies with his authorship that were available 
in Portuguese public libraries during the 19th and 20th centuries. After a description 
of the research methodology employed, the bibliometric data of two libraries from 
Coimbra is presented in accordance with a presentation model that was elaborated 
with that purpose.
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O objeto de estudo do trabalho é vasto: a totalidade dos trabalhos da autoria 
de Darwin (originais ingleses, traduções em Língua Portuguesa publicadas 
em Portugal e no Brasil, traduções em outras línguas estrangeiras) existentes 
nas principais bibliotecas públicas portuguesas (Continente, Ilhas e, até 1974-
1975, nas ex-colónias)1. A sua cronologia é extensa: desde a sua primeira 
publicação de Darwin como autor individual (1835)2 até quase aos nossos 
dias (2000). Com efeito, a sua compleição exigirá muito labor e prolongar-
se-á por vários meses. Pensamos, todavia, que se trata de um trabalho tão 
exigente quanto necessário. Desde logo, porque não existe nenhum trabalho 
do género publicado sobre a realidade portuguesa. Esta ausência de um estudo 
bibliométrico de Darwin em Portugal tem contribuído para a perpetuação 
de dois problemas a que urge dar resposta. Por um lado, uma porta para o 
entendimento da projeção alcançada por Darwin e da história do darwinismo 
e do evolucionismo em Portugal permanece por abrir. Segundo, a realidade 
portuguesa aguarda o tratamento devido no processo de atualização da base 
de dados dos trabalhos da autoria de Darwin que se encontra em curso: o 
Freeman Bibliographical Database3. Julgamos que o estudo bibliométrico de 
Darwin em Portugal, que aqui se apresenta, poderá dar um contributo valioso 
para a resolução destes dois problemas4. 

1 O nosso estudo limitou-se, nesta primeira fase, às principais bibliotecas públicas de Coimbra, 
Lisboa e Porto. Num futuro muito próximo, retomaremos as investigações noutras localidades. 
2 Embora Darwin tenha participado numa publicação de 1829, é frequente considerar-se Letters 
on geology (1835) como o seu primeiro trabalho. Vide: FREEMAN, R. B. (1977) – The Works 
of Charles Darwin: an annotated bibliographical handlist. Second edition revised and enlarged. 
Archon Books, Folkestone, Dawson and Hamden., p. 19.
3 Vide: Freeman Bibliographical Database. In: The Complete Work of Charles Darwin Online. 
http://darwin-online.org.uk/Freeman_intro.html (acedido 5/2/2012). 
4 Os autores deste artigo estão a levar a cabo um outro estudo bibliométrico que alarga o escopo 
daquele que aqui apresentamos: uma inventariação de trabalhos que, embora não sendo da 
autoria de Darwin, constituem fontes indiretas para o contacto com a sua teorização biológica e/
ou incluem excertos de trabalhos do naturalista inglês.
5 Vide: WYHE, JOHN VAN (ed.) (2002-) –The Complete Work of Charles Darwin Online. 
http://darwin-online.org.uk/ (acedido 5/2/2012).

O Freeman Bibliographical Database, integrado no projeto The Complete 
Work of Charles Darwin Online5, liderado por John van Wyhe, tem contado 
com a participação de investigadores de diferentes pontos do globo. Esta 
empresa internacional tem vindo a atualizar os resultados apresentados por 
R. B. Freeman, naquela que é justamente considerada a obra de referência na 
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área: The Works of Charles Darwin1… (1977) . O objetivo de R. B. Freeman 
era elaborar uma lista onde figurassem todos os trabalhos (nas suas diferentes 
edições e versões) da autoria de Darwin (no original inglês ou traduzidos para 
outras línguas) desde o primeiro em 1835 até 1975. Este limite cronológico 
foi prolongado até aos nossos dias pelos investigadores que têm vindo a dar 
continuidade ao seu trabalho. Embora se alicerce, em grande medida, na base 
de dados de Freeman, o nosso estudo bibliométrico persegue um objetivo 
diferente: a inventariação e na análise de todos os exemplares das diferentes 
edições e versões de trabalhos assinados por Darwin disponíveis em bibliotecas 
públicas portuguesas entre 1835 e 2000. Ou seja, o nosso trabalho assenta na 
conjugação de uma dimensão quantitativa (a inventariação dos exemplares) 
com uma dimensão qualitativa (a análise e interpretação das informações 
fornecidas por cada um dos exemplares). De resto, o cumprimento do objetivo 
do trabalho depende, em grande medida, da capacidade de explorar da melhor 
forma possível a singularidade de cada um dos exemplares assinados por 
Darwin.

Já referimos alguns dos pontos que unem o nosso trabalho ao de R. B. 
Freeman (e respetivos continuadores) e de alguns dos pontos que, ao invés, os 
separam. Tratando-se da apresentação de um estudo que se adivinha laborioso 
e demorado, é importante abordar mais um ponto de união. Com o trabalho de 
Freeman, o nosso estudo partilha a circunstância de se debater com inúmeras 
dificuldades, algumas das quais envolvem condicionantes que estão fora do 
nosso controlo. Um exemplo elucidativo é o que diz respeito à determinação 
da data em que um dado exemplar deu entrada ou foi registado na biblioteca. 
Esta informação é relevante para o nosso estudo, pois permite identificar o ano 
(e, por vezes, até o mês e o dia) em que um dado trabalho de Darwin passou 
a estar disponível ao público português. Por vezes, a data aparece inscrita 
ou carimbada no próprio livro, é identificável por se tratar de uma doação à 
biblioteca2 ou encontra-se nos livros de registo. No entanto, quando nenhuma 
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1 Vide: FREEMAN, 1977. O autor publicou alguns trabalhos subsidiários nos anos seguintes. 
Vide: Freeman Bibliographical Database. In: The Complete Work of Charles Darwin Online. 
http://darwin-online.org.uk/Freeman_intro.html (acedido 5/2/2012).
2 Entre as bibliotecas privadas doadas a bibliotecas públicas portuguesas com que temos 
contactado, há uma que merece uma referência especial. Trata-se da Livraria do Dr. Pedro 
de Moura e Sá (1907-1959), que foi doada pelos seus familiares e herdeiros à Biblioteca Geral 
da Universidade de Coimbra em 1959. Trata-se de uma das maiores bibliotecas privadas 
de Portugal, com cerca de 19 000 volumes, entre os quais encontramos vários trabalhos da 
autoria de Charles Darwin e muitos outros com enorme relevância para o tema geral do 
evolucionismo. Vide: Biblioteca Geral – Documentos Diversos – Livraria do Dr. Pedro de 
Moura e Sá. http://www.uc.pt/bguc/DocumentosDiversos/MouraeSa (acedido a 5/2/2012).
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destas situações se verifica, a determinação da data de entrada ou de registo 
de um dado exemplar deixa de se poder realizar com segurança. Atendendo à 
importância desta informação e confiantes de que estudos futuros irão facultar 
informações novas que possibilitem uma datação rigorosa, decidimos não 
avançar com datas prováveis nos casos em que os dados (quando existentes) 
para se proceder a uma datação estimada eram escassos ou pouco fiáveis.

A apresentação dos resultados alcançados pelas nossas investigações 
será realizada de acordo com um método expositivo elaborado para o efeito. 
Atendendo à dimensão histórica do objetivo do estudo bibliométrico, a 
exposição dos trabalhos obedece a uma sequenciação cronológica. Antes de 
cada edição/versão, é incluída uma indicação entre parêntesis retos [] que 
informa sobre a natureza da mesma (original em Língua Inglesa, tradução em 
Língua Portuguesa publicada em Portugal, tradução em Língua Portuguesa 
publicada no Brasil, tradução numa outra língua estrangeira) – ver Legenda 
1. Sempre que se afigurar oportuno, são incluídas algumas informações 
relevantes sobre a edição/versão em análise. De seguida, surge a indicação 
do número total de exemplares dessa edição/versão existente em bibliotecas 
públicas portuguesas. Na secção seguinte, são indicadas as bibliotecas públicas 
portuguesas onde existem exemplares, o número de exemplares existentes em 
cada uma delas e, sempre que possível, a data de entrada/registo. Nos casos 
em que há mais do que um exemplar da mesma edição/versão na mesma 
biblioteca, é indicada a cota respetiva de modo a permitir a sua diferenciação. 
A estas duas indicações acrescentamos, sempre que possível, algumas 
informações relevantes (antigos proprietários, doadores, preço de compra, 
etc.) sobre cada um dos exemplares.Antes de avançarmos para a exposição de 
alguns dos resultados do nosso trabalho, importa realçar certas singularidades 

Abreviatura Tipo de Edição/Versão 

[OI] Original em Língua Inglesa 

[TP] Tradução em Língua Portuguesa publicada em Portugal 

[TB] Tradução em Língua Portuguesa publicada no Brasil 

[TE] Tradução numa outra Língua Estrangeira 

	  

Legenda 1 - Indicação do tipo de edição/versão.
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das publicações de Darwin. R. B. Freeman informa-nos que: “A complete 
collection of English editions of books, pamphlets and single sheets, wholly by 
Darwin, or to which he contributed, excluding papers in serials, up to 1882, 
would amount to 116 items. To this may be added 57 American printings 
and 109 foreign translations, making a total of 282. With the contributions 
to serials, roughly 450 titles completes the printed work”1. A este número, já 
por si impressionante, acresce ainda a circunstância de Darwin ter inserido 
modificações nas novas edições, e versões entre as edições, de alguns dos seus 
trabalhos mais relevantes – ver Tabela 1 –, sobretudo o seu livro de referência 
On the origin of species … – ver Tabela 2. Mas não é tudo. Como nos informa 
uma vez mais Freeman: “After his death there are still his autobiography, his 
letters, publications from his manuscripts, and later editions and translations 
of his already published works”1. Os trabalhos de Darwin têm vindo a ser 
traduzidos para inúmeras línguas estrangeiras desde meados do século XIX 
até aos nossos dias. Em virtude do nível de intensidade a que essa atividade 
de tradução tem sido efetuada, Darwin passou a ser “(…) the most translated 
scientific author of all time and probably one of the most translated of any 
author originally published in English”2. On the origin of species …, por exemplo, 
foi traduzida para onze línguas, ainda durante a vida de Darwin3. Até 1977, foi 
traduzida para outras dezoito línguas4, incluindo a Língua Portuguesa5. Por 
2009, ano de dupla comemoração darwiniana, a sua obra de referência havia 
sido traduzida para um total de quarenta e quatro línguas6 . A história das 
traduções de Darwin, em geral, ou para uma língua, em particular, apresenta-
se como uma área de estudo aliciante para os darwinólogos. O seu estudo 
implica, todavia, uma atenção a certas especificidades. Por exemplo, algumas 
traduções não indicam a edição/versão original inglesa que é traduzida. No 
ponto seguinte, vamos contactar com casos deste género, incluindo alguns que 
dizem respeito a traduções portuguesas. Atendendo à sua relevância para o 

1 FREEMAN, 1977, p. 9.
1 Idem, ibidem, p. 9.
2 KOHLER, M., KOHLER, C. (2009) – The Origin of Species as a book. In: The Cambridge 
Companion to the “Origin of Species”, pp: 333-351. Cambridge University Press, Cambridge, p. 33.
3 FREEMAN, 1977, p. 83.
4 Idem, ibidem, p. 83.
5 Sobre as traduções portuguesas (publicadas em Portugal) de Charles Darwin ao longo do século 
XX e o perfil dos respetivos tradutores, Vide: PEREIRA, FONSECA, (em publicação).
6 KOHLER, KOHLER, 2009, pp: 340-342.
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Título 1ª 
Edição 

Edições Subsequentes 
(Até 1882) 

Journal of researches into the geology and natural 
history of the various countries visited by H. M. S. 
Beagle (ou The voyage of the Beagle) 

1839 2nd ed. 1845 

10th thousand 1860 

 

On the origin of species by means of natural selection, 
or the preservation of favoured races in the struggle 
for life 

1859 2nd ed. 1860,  

3rd ed. 1861 

4th ed. 1866 

5th ed. 1869 

6th ed. 1872 

6th ed., with additions and 
corrections 1876 

On the various contrivances by which British and 
foreign orchids are fertilised by insects 

1862 2nd ed. 1877 

2nd ed., revised 1882 

On the movements and habits of climbing plants 1865 2nd ed. 1875 

(third thousand) 1882  

The variation of animals and plants under 
domestication 

1868 2nd ed. 1875 

The descent of man, and selection in relation to sex 1871 2nd ed. 1874 

2nd ed. (twelfth thousand) 1877 

The expression of the emotions in man and animals 1872  

Insectivorous Plants 1875  

The effects of cross and self fertilisation in the 
vegetable kingdom 

1876 2nd ed. 1878 

 

The power of movement in plants 1880  

The formation of vegetable mould, through the action 
of worms 

1881 6th thousand (corrected) 1882 

 

	  Tabela 1 - Principais trabalhos da autoria de Charles Darwin e as edições 
subsequentes até 1882. Fonte: Freeman Bibliographical Database. 
In: The Complete Work of Charles Darwin Online. 
http://darwin-online.org.uk/Freeman_intro.html (acedido 5/2/2012).
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Tabela 2 - Principais diferenças entre as edições originais inglesas de On the 
origin of species ... até 1882. Fonte: Freeman Bibliographical Database. 
In: The Complete Work of Charles Darwin Online. 
http://darwin-online.org.uk/Freeman_intro.html (acedido 5/2/2012).

Edição/Ano Principais Diferenças 

2nd ed. 1860 - A história da baleia e do urso é removida. 

- Algumas pequenas correcções. 

3rd ed. 1861 - Inclui uma tabela com as diferenças desta edição em relação à 
2ª.  

- Inclui um esboço histórico sobre os pensadores evolucionistas 
que precederam Charles Darwin.  

4th ed. 1866 - Algumas pequenas modificações. 

5th ed. 1869 - Inclui pela primeira vez a expressão de Herbert Spencer: 
“survival of the fittest”. 

- O título passa a Origin of species.  

6th ed. 1872 - Inclui um novo capítulo (Capítulo VII). 

- Inclui um glossário. 

- A palavra “evolution” é utilizada pela primeira vez. 

- O título passa a The origin of species. 

6th ed., with additions and 
corrections [Texto Final] 1876 

- Algumas pequenas correcções. 

	  

Ana Leonor Pereira et al.

objetivo do nosso estudo, procurámos obter essa informação através de certos 
métodos específicos, como, por exemplo, a análise paratextual e a comparação 
da tradução portuguesa com as edições originais inglesas.

Devido à limitação do número de páginas para o artigo, só nos será possível 
apresentar aqui uma pequena parte da totalidade dos resultados alcançados 

ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DE DARWIN 
NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE COIMBRA: 

A BIBLIOTECA MUNICIPAL 
E A BIBLIOTECA GERAL DA UNIVERSIDADE
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[TE] Darwin, Charles – De l’origine des espèces par sélection naturelle ou des 
lois de transformation des êtres organisés. Traduction de Mme Clémence Royer. 
Avec préfaces et notes du traducteur. Troisième édition. Paris: Guillaumin et 
Cie; Victor Masson et Fils, 1870, lxxi + viii + 614 p.: il..

Total de exemplares: 

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: Maio ou Junho de 1872 (compra) – de acordo 
com o Livro de Registo (Compras – 1856-1874) da BGUC, este exemplar foi 
adquirido no dia 28 de Junho de 1872; uma nota a lápis presente numa das 
primeiras páginas indica o mês de Maio de 1872.

Informações sobre o exemplar:

– Custou 1 $ 500 – de acordo com o Livro de Registo 
(Compras – 1856-1874) da BGUC.

______________________________

Ana Leonor Pereira et al.

1 A escolha da cidade de Coimbra para iniciar um estudo no âmbito da receção e da história 
do darwinismo em Portugal não deixa de ter um significado real e um valor simbólico: foi na 
Universidade de Coimbra que se iniciou a receção do darwinismo em Portugal em 1865.Vide: 
PEREIRA, 2001, pp: 67-68; ALMAÇA, 1999, pp: 21-40.
2 Até ao ano em que passou a beneficiar do Depósito Legal (1932), a determinação da data de 
entrada de exemplares da autoria de Darwin revelou-se particularmente difícil nesta biblioteca. 
Quase todos os exemplares apresentam um número de registo. No entanto, esse número não 
tem qualquer correspondência em alguns dos livros de registo respeitantes à segunda metade 
do século XIX e às décadas iniciais do século XX. 
3 Queremos agradecer a todos responsáveis bibliotecários da BMC e da BGUC pelo auxílio que nos 
prestaram durante a investigação, especialmente a Dra. Sofia Gomes (BGUC) e as assistentes 
técnicas Fernanda Fernandes (BGUC), Jacqueline Neves (BGUC) e Isabel Mesquita (BMC).

pelo nosso estudo. Poderíamos começar pela apresentação dos resultados 
relativos a qualquer uma das bibliotecas onde conduzimos o nosso estudo. 
No entanto, optámos por fazer coincidir a apresentação dos resultados com 
o início das nossas investigações. Por motivos de ordem pessoal e profissional 
dos autores, as bibliotecas públicas de Coimbra foram as primeiras a serem 
estudadas1. Apresentamos, de seguida, os dados bibliométricos relativos à 
Biblioteca Municipal de Coimbra (BMC) e à Biblioteca Geral da Universidade 
de Coimbra (BGUC)2 3.
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[TE] Darwin, Charles – De la fécondation des orchidées par les insects et 
des bons résultats du croisement. Traduit de l’anglais par L. Rérolle. [Préface de 
L. Rérolle]. Paris: C. Reinwald et Cie, Libraires-Éditeurs, 1870, iii + 352 p.: il..

Total de exemplares:

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: Julho de 1876 (compra) – de acordo com o Livro 
de Registo (Compras – 1873-1900) da BGUC.

Informações sobre o exemplar:

– Custou 8 francos – de acordo com o Livro de Registo 
(Compras – 1873-1900) da BGUC.

______________________________

[TE] La descendance de l’homme et la sélection sexuelle. Traduit de l’anglais 
par J. J. Moulinié. Préface par Carl Vogt. Paris: C. Reinwald et Cie, Libraires-
Éditeurs, 1872, 2 vol., xv + 452 p.: il. (vol. I) + iii + 494 p.: il..

Total de exemplares:

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 2

Data de entrada/registo: Só existe um exemplar desta edição na BGUC, 
com as cotas “12828” (vol. I) e “12829” (vol. II). No entanto, nos Livros de 
Registo da BGUC surge a indicação de que deram entrada dois exemplares: 
um comprado no dia 30 de Abril de 1872 por 1 $ 600 – de acordo com o Livro 
de Registo (Ofertas) da BGUC (1864/65 – 1873); e outro oferecido no dia 12 de 
Abril do mesmo ano – de acordo com o Livro de Registo (Ofertas) da BGUC 
(1864/65 – 1873). Não foi possível determinar com segurança qual destes 
exemplares corresponde àquele acima indicado e qual é que está em falta. Seja 
como for, são indicadas datas a lápis nas primeiras páginas dos volumes do 
exemplar com as cotas “12828” e “12829”: Abril de [18]72 (vol. I) e Fevereiro 
de [18]73 (vol. II). 

______________________________
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[TE] La descendance de l’homme et la sélection sexuelle. Traduit par 
Edmond Barbier d’après la seconde édition anglaise revue et augmentée par 
l’auteur. Préface par Carl Vogt. Édition définitive. Paris: Librairie C. Reinwald; 
Schleicher Frères, Éditeurs, s. d. [1907], xv + 660 p. (+ 38 planches).

Total de exemplares:

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: ?
______________________________

[TE] L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la lutte 
pour l’existence dans la nature. Traduit sur l’invitation et avec l’autorisation 
de l’auteur sur les cinquième et sixième éditions anglaises, augmentées d’un 
nouveau chapitre et de nombreuses notes et additions de l’auteur, par J. -J. 
Moulinié. Paris: C. Reinwald et Cie, Libraires-Éditeurs, 1873, xx + 612 p.: il..

Total de exemplares:

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: ?
______________________________

[TE] Darwin, Charles – La descendance de l’homme et la sélection sexuelle. 
Traduit de l’anglais par J. – J. Moulinié. Deuxième édition. Revue sur la dernière 
édition anglaise par M. E. Barbier. Préface par Carl Vogt. Paris: C. Reinwald et 
Cie, Libraires-Éditeurs, 1873-74, 2 vol., xv + 466 p.: il. + 507 p.: il..

Total de exemplares:

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: Julho de 1876 (compra) – de acordo com o Livro 
de Registo (Compras – 1873-1900) da BGUC.

Informações sobre o exemplar: 

Ana Leonor Pereira et al.
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– Pertenceu a Oliveira Martins. Os dois volumes incluem nas primeiras 
páginas os carimbos: “J. P. Oliveira Martins” e “Seminário da Boa Nova 
Valadares- Biblioteca”.

– Custou 20 francos – de acordo com o Livro de Registo (Compras – 
1873-1900) da BGUC.

______________________________

[TE] Darwin, Charles – Voyage d’un naturaliste autour du monde fait à 
bord du navire Le Beagle de 1831 à 1836. Traduit de l’anglais par M. Ed. Barbier. 
[Prefácio do tradutor]. Paris: C. Reinwald et Cie, Libraires-Éditeurs, 1875, viii 
+ 552 p..

Total de exemplares:

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: Julho de 1875 (compra) – de acordo com o Livro 
de Registo (Compras – 1873-1900) da BGUC.

Informações sobre o exemplar: 

– Pertenceu a Oliveira Martins. Inclui nas primeiras páginas os carimbos: 
“J. P. Oliveira Martins” e “Seminário da Boa Nova Valadares- Biblioteca”.

– Custou 1, 500 réis – de acordo com o Livro de Registo (Compras – 
1873-1900) da BGUC.

______________________________

[TE] Darwin, Charles – L’expression des émotions chez l’homme et les 
animaux. Traduit de l’anglais par les docteurs Samuel Pozzi et René Benoit. 
Seconde édition revue et corrigée. Paris: C. Reinwald et Cie, 1877, vi + 404 p.: il..

Total de exemplares:

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 2

Data de entrada/registo do exemplar com a cota “159.942 DAW”: 1959 – 
Pertence à Livraria Pedro de Moura e Sá.

Informações sobre o exemplar: 
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– Contém a seguinte inscrição na primeira página “Do seu velho amigo 
A. Xavier de Mello 14-12-85. P.ª Visconde de Monsaraz [António de Macedo 
Papança (1852-1913)]”.

Data de entrada/registo de um exemplar em falta e não catalogado: 
Outubro de 1879 (compra) – de acordo com o Livro de Registo (Compras – 
1873-1900) da BGUC.

______________________________

[TE] Darwin, Charles – Les mouvements et les habitudes des plantes grimpantes. 
Ouvrage traduit de l’anglais sur la deuxième édition par le Docteur Richard Gordon. 
Paris: C. Reinwald et Cie, Libraires-Éditeurs, 1877, viii + 270 p.: il..

Total de exemplares:

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: Agosto de 1877 (compra) – de acordo com o 
Livro de Registo (Compras – 1873-1900) da BGUC.

– Custou 1, 200 réis – de acordo com o Livro de Registo (Compras – 
1873-1900) da BGUC.

______________________________

[TE] Darwin, Charles – Des effets de la fécondation croisée et de la 
fécondation directe dans le règne végétal. Ouvrage traduit de l’anglais et annoté 
avec autorisation de l’auteur par Dr. Édouard Heckel. [Avant-propos du 
traducteur]. Paris: C. Reinwald et Cie, Libraires-Éditeurs, 1877, xv + 493 p.: il..

Total de exemplares:

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: ?
______________________________

[TE] Darwin, Charles – Des différentes formes de fleurs dans les plantes 
de la mème espèce. Ouvrage traduit de l’anglais avec autorisation de l’auteur et 
annoté par le Dr. Édouard Heckel. Précédé d’une Préface analytique du Prof. 

Ana Leonor Pereira et al.
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Coutance. Paris: C. Reinwald et Cie, Libraires-Éditeurs, 1878, xxxvi + 361 p.: il..

Total de exemplares:

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: Outubro de 1878 (compra) – de acordo com o 
Livro de Registo (Compras – 1873-1900) da BGUC.

______________________________

[TE] Darwin, Charles – De la variation des animaux et des plantes a l’état 
domestique. Traduit sur la seconde édition anglaise par Ed. Barbier. Préface de 
Carl Vogt. Paris: C. Reinwald et Cie, Libraires-Éditeurs, 1879-80, 2 vol., xiii + 
494 p.: il. (vol. I) + 523 p. (vol. II).

Total de exemplares:

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: Agosto de 1880 (compra) – de acordo com o 
Livro de Registo (Compras – 1873-1900) da BGUC.

______________________________

[TE] Darwin, Charles – Observations géologiques sur les iles volcaniques 
explorées par l’expédition du “Beagle” et notes sur le géologie de l’Australie et du 
Cap de Bonne-Espérance. Traduit de l’anglais sur la troisième édition par A. -F. 
Renard. [Avant-propos du traducteur]. Paris: Librairie C. Reinwald; Schleicher 
Frères, Éditeurs, 1902, xxii + 210 p.: il..

Total de exemplares:

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: Setembro de 1902 (compra) – de acordo com o 
Livro de Registo (Compras – 1900-1908) da BGUC.

______________________________
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[TE] Darwin, Charles – L’ origine des espèces. [Trad. Éd. Barbier]. Paris: 
Schleicher Frères Éditeurs, [1907], xxi + 604 p.: il..

Total de exemplares: 

Biblioteca: BMC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: Novembro de 2005 – de acordo com o Livro de 
Registo da BMC.

Informações sobre o exemplar: 

– É possível que já se encontrasse na biblioteca antes de Novembro de 
2005 e que o registo desta data corresponda a uma reincorporação. 

– A página onde deveria constar a ficha técnica parece ter sido arrancada.
– Apresenta uma indicação do preço na lombada: “Prix: 2 fr. 50”. 

______________________________

[TE] Darwin, Charles – La descendance de l’homme et la sélection 
sexuelle. Traduit par Edmond Barbier d’après la seconde édition anglaise revue 
et augmentée par l’auteur. Préface par Carl Vogt. Édition Définitive. Paris: 
Libraire C. Reinwald, Schleicher Frères, Éditeurs, s. d. [1907?], xv + 660 p.: il. 
[+ 38 planches].

Total de exemplares: 

Biblioteca: BMC

Nº de Exemplares: 2

Data de entrada/registo do exemplar com a cota “Z-58”: 1972 (compra) – 
de acordo com o Livro de Registo da BMC.

Data de entrada/registo do exemplar com a cota “F2”: 1922 (compra) – de 
acordo com o Livro de Registo da BMC.

Informações sobre o exemplar com a cota “Z-58”:

– Numa das primeiras páginas do livro, surge a assinatura “Humberto de 
Souza Araujo”, possivelmente um antigo proprietário do livro.

Informações sobre o exemplar com a cota“F2”:
– Contém uma inscrição rasurada numa das primeiras páginas – 

“António Cardoso de ------- [Freitas (?)] / Coimbra / 6-12-[1]907” – e outra 

Ana Leonor Pereira et al.
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parcialmente ilegível: “Pinto------”
______________________________

[TP] Darwin, Charles – A origem do homem. Traducção synthetisada 
de João Corrêa d’Oliveira. Porto: Magalhães & Moniz, Lda – Editores, s. d. 
[1910?]. – Bibliotheca de Educação Intellectual, V.

Informações sobre a edição/versão: 

– Trata-se de uma tradução sintetizada da primeira parte de The descent 
of man, and selection in relation to sex. Como não inclui o prefácio à 2ª edição 
(1874) da autoria de Darwin, deve tratar-se de uma tradução a partir da 1ª 
edição (1871). No entanto, atendendo à semelhança entre as duas edições 
originais inglesas e, sobretudo, à circunstância de estarmos perante uma 
tradução sintetizada, não é de excluir a hipótese de se tratar de uma tradução 
a partir da 2ª edição que omitiu o prefácio.

– Sobre a ausência da seleção sexual, o tradutor informa que o seu “(…) 
estudo constituirá um dos próximos volumes d’ esta «Bibliotheca»”. (n. r. p. nº 
1, p. 257). Esse volume não chegou, no entanto, a ser publicado.

Total de exemplares: 

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: 27 de Agosto de [19]10 (?) – data indicada por 
um carimbo da biblioteca que surge na capa, numa das primeiras páginas e na 
pág. 257.

Informações sobre o exemplar: 

– Na contracapa surge o preço: 300 réis.
______________________________

[TP] Darwin, Charles – Origem das espécies. Tradução de Joaquim Dá 
Mesquita Paúl (Médico e Professor). Porto: Livraria Chardron, de Lelo & 
Irmão, editores, [1913], xv + 477 p.: il. – Biblioteca Racionalista.

Informações sobre a edição/versão: 

– Esta tradução portuguesa não indica qual das edições/versões da obra 
de 1859 de Charles Darwin é que foi traduzida. No entanto, sabemos que se 
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trata de uma tradução da sexta edição, pois já inclui o glossário e o capítulo 
VII.

Total de exemplares:

Biblioteca: BMC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: 1972 (compra) – de acordo com o Livro de 
Registo da BMC. Com efeito, a data carimbada numa das primeiras páginas 
do livro, 27 de Novembro de 1979, não corresponde à data de entrada.

Informações sobre o exemplar: 

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 2

Data de entrada/registo do exemplar com a cota “5-17-2”: 24 de Junho de 
[19]13 (?) – data indicada por um carimbo da biblioteca que surge numa das 
primeiras páginas e na pág. 477.

Data de entrada/registo do exemplar com a cota “575 DAR”: 1959 – 
Pertence à Livraria Pedro de Moura e Sá.

______________________________

[TB] Darwin, Charles – Viagem de um naturalista ao redór do mundo. 
Tradução do inglês por J. Carvalho. Rio de Janeiro: Cia. Brasil Editora, 1937, 
474 p.: il..

Total de exemplares:

Biblioteca: BMC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: 1944 – de acordo com o Livro de Registo da BMC.
Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: 1959 – Pertence à Livraria Pedro de Moura e Sá.
______________________________
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[TP] Darwin, Charles – A selecção artificial. Tradução e Notas de Lôbo 
Vilela. Lisboa: Editorial “Inquérito”, 1939, 89 p. – Cadernos “Inquérito”, Série F 
– Ciência, 2. 

Informações sobre a edição/versão: 

– Esta tradução portuguesa não indica qual das edições/versões da obra 
de 1859 de Darwin é que foi traduzida. No entanto, sabemos que se trata de 
uma tradução dos dois primeiros capítulos de uma 1ª edição de On the origin 
of species.

– Inclui um resumo biográfico de Darwin, intitulado “Notícia àcêrca de 
Darwin”, da autoria de Lobo Vilela (pp. 7-11).

– O tradutor, Lobo Vilela, informa os leitores de que “(1) – A selecção 
natural, constituirá um novo Caderno desta colecção” (n. r. p. nº 1, p. 43). Esse 
volume não chegou, no entanto, a ser publicado.

Total de exemplares: 

Biblioteca: BMC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: 1939 – de acordo com o Livro de Registo da BMC.

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: 30 de Novembro de 1939 (?) – data indicada por 
um carimbo da biblioteca que surge no índice (na última página do livro).

______________________________

[TE] Darwin, Charles – Diario del viaje de un naturalista alredor del 
mundo en el navio de S. M., «Beagle». Traducción del inglés por Juan Mateos. 
Madrid: Espasa-Calpe, 1940, 2 vol., ix + 344 p.: il + vii + 342 p.: il. – Viajes 
Clasicos, 9-10.

Informações sobre a edição/versão: 

– Inclui um esboço biográfico de Darwin nas pp. xi-xii.

Total de exemplares:

Biblioteca: BGUC
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Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: 1959 – Pertence à Livraria Pedro de Moura e Sá.

Informações sobre o exemplar: 

– Na contracapa de cada um dos volumes surge a indicação do preço: 5 pesetas.
______________________________

[TE] Darwin, Charles – Memorias y epistolario íntimo: mi vida – recurdos 
del hijo. Correspondencia selecta. Prólogoa de Alberto Palcos. Buenos Aires: 
Editorial Elevación, 1946, 275 p.: il..

Informações sobre a edição/versão: 

– Embora não dê essa informação na ficha técnica, trata-se de uma 
tradução selecionada (i.e. de algumas partes) de: Darwin, Francis (ed.) – 
The life and letters of Charles Darwin, including na autobiographical chapter. 
London: John Murray, 1887.

– Inclui uma breve biografia de Darwin (pp. 7-8).

Total de exemplares: 

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: 1959 – Pertence à Livraria Pedro de Moura e Sá.
______________________________

[OI] Darwin, Charles – The autobiography of Charles Darwin 1809-1882. 
With original omissions restored. Edited with Appendix and Notes by his 
grand-daughter Nora Barlow. London: Collins, 1958, 253 p.: il..

Total de exemplares: 

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: Janeiro de 1991 (oferta) – de acordo com o Livro 
de Registo (Ofertas – 1988-1993) da BGUC e um carimbo da biblioteca que 
surge no livro.
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Informações sobre o exemplar:

– Pertenceu ao Instituto Britânico em Portugal. Um outro carimbo indica 
que deu entrada nesta instituição a 1 de Setembro de 1960.

______________________________

[TP] Darwin, Charles – Origem das espécies. Tradução de Joaquim Dá 
Mesquita Paúl. Porto: Livraria Lello & Irmão – Editores, 1961, xvi + 505 p.: il..

Informações sobre a edição/versão: 

– Trata-se de uma reimpressão da tradução de 1913.

Total de exemplares: 

Biblioteca: BMC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: 1961 – de acordo com o Livro de Registo da BMC.

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: 1961 (Depósito Legal).
______________________________

[TB] Darwin, Charles – A origem do homem e a selecção sexual. Tradução 
de Attílio Cancian e Eduardo Nunes Fonseca. Supervisão geral de Maxim 
Behar. São Paulo: Hemus, 1974, 712 p.: il..

Informações sobre a edição/versão: 

– Esta tradução não indica qual das edições/versões da obra de The 
descent of man, and selection in relation to sex é que foi traduzida. No entanto, 
sabemos que se trata de uma tradução da segunda edição inglesa (1874), pois: 
surge como um único volume dividido em três partes e não em dois como 
na 1ª edição; já inclui as notas de T. H. Huxley sobre os cérebros de homens 
e de símios – “Notas sobre a semelhança e sobre a diferença na estrutura e 
no desenvolvimento do cérebro nos homens e nos símios” (pp. 237-246) – 
que apenas foram introduzidas na 2ª edição inglesa; e ainda não inclui a nota 
adicional que foi introduzida na versão de 1877 (e que deveria constar nas pp. 
620-624).

– Inclui uma “Nota Biográfica” sobre Darwin (pp. 9-10). 
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– Apesar de se tratar de uma tradução publicada no Brasil, importa referir 
que também foi impressa em Portugal e Angola, conforme indicação na pág. 4: 
“Distribuidor exclusivo: CENTRO DO LIVRO BRASILEIRO. Lisboa – Porto – 
Luanda. Impresso em Portugal”.

Total de exemplares:

Biblioteca: BMC

Nº de Exemplares: 2

Data de entrada/registo do exemplar com a cota “AM 1007”: 1976 (oferta) 
– de acordo com o Livro de Registo da BMC.

Data de entrada/registo do exemplar com a cota “AM 101”: 1979 – de 
acordo com o Livro de Registo da BMC.

Informações sobre o exemplar com a cota “AM 1007”:

– Está desaparecido.

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: 1976 (Depósito Legal).
______________________________

[TP] Darwin, Charles – Uma viagem a bordo do Beagle. Tradução de 
Helena Barbas. Lisboa: Expo98, 1997, 54 p. – 98 mares, 49. ISBN 9728127901.

Informações sobre a edição/versão: 

– É uma tradução de um excerto de Voyage of the beagle. 

Total de exemplares:

Biblioteca: BMC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: 1997 – de acordo com o Livro de Registo da BMC.

Biblioteca: BGUC

Nº de Exemplares: 1

Data de entrada/registo: 1997 (Depósito Legal)
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A primeira fase de execução do nosso estudo compreende dezenas de 
bibliotecas, repartidas por aqueles que foram os principais centros culturais 
e científicos de Portugal ao longo dos séculos XIX e XX: Coimbra, Lisboa e 
Porto. Como a nossa apresentação de dados bibliométricos se cingiu a apenas 
duas delas, consideramos não se tratar de um momento oportuno para avançar 
com conclusões de âmbito geral. De resto, a finalidade do presente artigo era 
a de dar a conhecer o estudo bibliométrico de Darwin em Portugal. Seja como 
for, pensamos que os dados relativos à Biblioteca Municipal de Coimbra e à 
Biblioteca Geral da Universidade deixam entrever que o nosso estudo reúne 
potencialidade para ajudar a abrir uma porta que, até há bem pouco tempo, 
se encontrava fechada. À medida que ela se vai abrindo, é-nos permitido 
obter uma imagem mais nítida da projeção alcançada por um grande cientista 
em Portugal: Charles Darwin. Julgamos que essa imagem agradaria muito a 
outro grande cientista, que também abriu muitas portas ao longo da sua vida, 
incluindo no campo da História do Evolucionismo e do Darwinismo em 
Portugal, e a quem prestamos aqui uma sentida homenagem: o Prof. Doutor 
Carlos Almaça.
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