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CAPÍTULO I

Variação sob  
domesticação 

Causas de variabilidade � Efeitos do hábito � 
Correlação de crescimento � Herança � Caráter 

das variedades domésticas � Dificuldade de 
distinguir entre variedades e espécies � Origem 

de variedades domésticas em uma ou mais 
espécies � Pombos domésticos, diferenças 

e origem � Princípio de seleção outrora 
adotado e seus efeitos � Seleção metódica 

e não consciente � Origem desconhecida de 
nossas produções domésticas � Circunstâncias 

favoráveis ao poder humano de seleção 
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Quando observamos, em nossas plantas ou animais mais 
antigos, indivíduos de uma mesma variedade ou subvarie-
dade, uma das coisas que mais impressiona é o fato de eles 
serem, em geral, muito mais diferentes entre si do que os 
indivíduos de uma espécie ou variedade qualquer em estado 
de natureza. Se refletirmos sobre a ampla diversidade de 
plantas e animais que foram cultivados e que variaram em 
todas as épocas, nos mais diversos climas, submetidos aos 
mais diferentes métodos de cultivo, seremos levados a con-
cluir que essa variabilidade maior se deve ao fato de nos-
sas produções domésticas terem sido criadas em condições 
de vida não tão uniformes e, na verdade, distintas daque-
las a que a espécie progenitora se viu exposta na natureza. 
Parece-me provável a ideia de Andrew Knight de que essa 
variabilidade estaria parcialmente relacionada a um exces-
so de alimentação. É claro que, para haver alguma quanti-
dade significativa de variação, os seres orgânicos devem ser 
expostos a novas condições de vida por sucessivas gerações, 
e, uma vez que varie a organização, ela prossegue variando, 
em geral, por sucessivas gerações. Não há registro de um 
ser variável que tenha deixado de sê-lo quando passou a ser 
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planta irá germinar ou não. Não é este o lugar para expor 
os copiosos detalhes que coletei sobre esse curioso assun-
to; direi apenas, para mostrar como são singulares as leis 
de reprodução animal em cativeiro, que animais carnívoros 
confinados oriundos dos trópicos procriam livremente em 
nosso país, exceto pelos plantígrados, ou família dos ursos, 
enquanto pássaros carnívoros, com raras exceções, quase 
nunca põem ovos férteis. Muitas plantas exóticas produ-
zem um pólen inútil, tal como o dos híbridos mais estéreis. 
E não surpreende que, em cativeiro, esse sistema não atue 
de maneira regular e produza uma cria que não se asseme-
lha a seus progenitores diretos ou às variações destes; bas-
ta ver, de um lado, que animais e plantas domésticas, mes-
mo quando fracos e doentes, procriam em cativeiro e, de 
outro, que indivíduos colhidos na natureza quando ainda 
eram filhotes, e que foram depois domesticados, tornan-
do-se longevos e saudáveis (eu poderia oferecer numerosos 
exemplos), têm o aparelho reprodutor afetado de maneira 
tão grave, devido a causas imperceptíveis, a ponto de ele se 
tornar inoperante. 

Alguém disse que a esterilidade é a ruína da horticultu-
ra. Porém, de acordo com a teoria aqui sustentada, a varia-
bilidade é a razão do que há de mais luxuriante em nossos 
jardins, e deve-se à mesma causa que produz a esterilidade. 
E acrescento que, assim como alguns organismos procriam 
nas condições menos naturais (por exemplo, o coelho e o 
furão, em gaiolas), o que mostra que seu sistema reprodu-
tivo está intacto, há animais e plantas que se submetem à 
domesticação e ao cultivo sem apresentar grandes variações, 
muitas vezes não mais do que em estado de natureza. 

cultivado. Nossas mais antigas plantas de cultivo, como o 
trigo, com frequência produzem novas variedades; nossos 
mais antigos animais domésticos permanecem suscetíveis 
a melhorias e modificações quase imediatas. 

Discute-se em qual período da vida as causas de varia-
bilidade, não importa quais sejam, costumam atuar: se no 
momento da concepção do embrião ou se no estágio inicial 
ou final de seu desenvolvimento. Experimentos realizados 
por Isidore Geoffroy Saint-Hilaire mostram que o tratamen-
to não natural do embrião causa aberrações, e sabe-se que 
não há como separá-las de meras variações por linhas níti-
das de distinção. De minha parte, inclino-me a pensar que 
a causa mais frequente de variabilidade deve ser atribuída 
à afecção dos elementos masculino e feminino antes do ato 
de concepção. Numerosas razões levam-me a crer que seja 
assim; a principal delas é o notável efeito do confinamen-
to ou do cultivo nas funções do aparelho reprodutor, sis-
tema que parece bem mais suscetível a mudanças de con-
dições de vida do que outras partes da organização. Nada 
mais fácil que domar um animal; nada tão difícil quanto 
fazer com que ele procrie em cativeiro, mesmo quando o 
macho e a fêmea formam relação estável, o que não é raro. 
Quantos animais não há que não procriam, embora vivam 
confinados por longo tempo, de maneira não muito rigo-
rosa, em sua região de origem! Costuma-se atribuir isso a 
instintos viciados; mas quantas plantas cultivadas, perfei-
tamente saudáveis, nunca ou quase nunca germinam! Em 
alguns poucos casos, verificou-se que mudanças insigni-
ficantes, como a maior ou menor quantidade de água em 
algum período particular do crescimento, determina se a 
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valiosos. Quando todos ou quase todos os indivíduos expos-
tos a certas condições são afetados da mesma maneira, a 
mudança parece dever-se, à primeira vista, diretamente a 
tais condições, mas seria possível mostrar que, em alguns 
casos, condições opostas produzem alterações estruturais 
similares. Mesmo assim, penso que uma pequena quantida-
de de mudança deve ser atribuída à atuação direta das con-
dições de vida – como o aumento do tamanho em virtude 
da quantidade de comida, a variação da cor por conta dos 
tipos de alimento e da exposição à luz e, talvez, a espessura 
da pele de acordo com o clima. 

O hábito é outra variável decisiva em relação ao perío-
do de florescimento de plantas que são transportadas de 
um clima a outro; e seu efeito nos animais é ainda mais 
pronunciado. Pude constatar que os ossos da asa do pato 
doméstico, por exemplo, são mais leves e os da perna, mais 
pesados, em proporção ao esqueleto como um todo, do que 
os mesmos ossos do pato-selvagem, diferença que, pre-
sumo eu, pode ser atribuída ao fato de o pato doméstico 
voar menos e caminhar mais que seu progenitor selvagem. 
Outro exemplo do efeito do uso é o pronunciado desenvol-
vimento, transmitido hereditariamente, das tetas das vacas 
e das cabras em regiões nas quais elas costumam ser orde-
nhadas, em comparação ao estado desses órgãos em ani-
mais que vivem em outros países. Não poderíamos nomear 
sequer um bovino, independentemente da região, que não 
tenha orelhas caídas; e parece-me provável a conjectura de 
alguns autores, segundo a qual isso se deve ao desuso dos 
músculos das orelhas, pois tais animais não se sentem alar-
mados pelo perigo.

Os floricultores dão o nome de “plantas exóticas” a bul-
bos singulares, que subitamente adquirem um caractere 
novo, por vezes discordante em relação ao resto da planta. 
Tais bulbos podem ser propagados por enxerto e técnicas 
similares ou mesmo por germinação. Essas anomalias, mui-
to raras na natureza, estão longe de sê-lo no cultivo: o trata-
mento de um dos progenitores pode afetar o bulbo, mas não 
atinge os óvulos ou o pólen. A maioria dos fisiólogos é da opi-
nião de que nos primeiros estágios de formação não haveria 
diferença essencial entre um bulbo e um óvulo; se for assim, 
a existência de exóticas reforça a minha ideia de que a varia-
bilidade deve ser atribuída em grande parte aos óvulos, ao 
pólen ou a ambos, afetados pelo tratamento do progenitor 
antes da concepção. Seja como for, esses casos mostram que, 
ao contrário do que querem alguns autores, a variação não 
está necessariamente conectada ao ato de geração. 

Germinações a partir de um mesmo fruto e filhotes de 
um mesmo leito podem apresentar diferenças significati-
vas por mais que a prole e os progenitores, como observa 
Müller, tenham sido expostos às mesmas condições de vida. 
Isso mostra a importância relativa destas, em comparação 
às leis de reprodução, de crescimento e de heritabilidade, 
pois, fosse direta a sua atuação e um dos filhotes variasse, 
os demais provavelmente também variariam da mesma 
maneira. É muito difícil decidir, em uma variação qualquer, 
o quanto cabe à atuação direta do calor, da umidade, da luz, 
da alimentação etc. Tenho a impressão de que nos animais 
tais agenciamentos produzem poucos efeitos, enquanto 
nas plantas parecem ser um pouco mais efetivos. A esse res-
peito, os experimentos recentes do sr. Buckham são muito 
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sas plantas de cultivo mais antigas, como o jacinto, a batata, 
a dália e outras. Encontram-se neles, não sem surpresa, inu-
meráveis detalhes pelos quais as variedades e subvariedades 
diferem minimamente entre si quanto à estrutura e constitui-
ção. A organização como um todo parece se tornar plástica e 
tende a se afastar, em algum grau, daquela do tipo progenitor. 

Variações não hereditárias não nos interessam aqui. Dito 
isso, o número e a diversidade de desvios de estrutura heredi-
tários são intermináveis, independentemente de sua impor-
tância fisiológica ser mínima ou considerável. O tratado do dr. 
Prosper Lucas, em dois grossos volumes, é o melhor e mais 
completo a respeito do assunto. Nenhum criador põe em 
questão a força da hereditariedade: o semelhante produz o 
semelhante, tal é sua crença; apenas os autores teóricos ques-
tionaram esse princípio. Quando um desvio aparece com certa 
frequência e o encontramos no progenitor e na prole, fica em 
aberto se ele se deveria à atuação de uma mesma causa em 
ambos; mas, quando ocorre raramente em indivíduos aparen-
temente expostos às mesmas condições e surge em um proge-
nitor, devido a uma combinação extraordinária de condições, 
em meio, digamos, a milhões de indivíduos, e ressurge em sua 
prole, então a mera doutrina do acaso praticamente nos impe-
le a atribuir esse fenômeno à hereditariedade. Todos estão a 
par da ocorrência de casos de albinismo, de pele espinhosa, 
de corpos peludos e de outros similares em membros de uma 
mesma família. Se desvios de estrutura raros e inusitados são 
de fato hereditários, não há por que não pensar o mesmo de 
desvios menos estranhos e mais comuns. Talvez seja melhor 
tomar a hereditariedade de todo e qualquer caractere como a 
regra e o seu contrário, como a anomalia.

São muitas as leis que regulam a variação; difíceis de 
discernir, algumas delas serão mencionadas brevemente 
no decorrer de nossa exposição. Por ora, aludirei a apenas 
uma, que pode ser chamada de correlação de crescimento. 
Qualquer alteração no embrião ou larva quase que inevitavel-
mente acarretará mudanças no animal maduro. Aberrações 
oferecem curiosas correlações entre partes bastante distin-
tas. Muitos exemplos podem ser encontrados na grande obra 
de Isidore Geoffroy Saint-Hilaire a respeito. Criadores acre-
ditam que orelhas longas quase sempre são acompanhadas 
por uma cabeça alongada. Há outros casos inusitados de 
correlação: gatos de olhos azuis são invariavelmente surdos; 
coloração e peculiaridades de constituição ocorrem juntas, 
e há muitos casos disso tanto em plantas como em animais. 
Fatos coletados por Heusinger sugerem que certos venenos 
de origem vegetal não afetam ovelhas e porcos da mesma 
maneira, no que diz respeito à produção de indivíduos de 
coloração alterada. Cães pelados têm dentes imperfeitos; 
animais peludos ou com pelagem áspera tendem a ter chi-
fres abundantes e longos; pombos com pés plumados apre-
sentam pele entre as extremidades dos dedos; os de bico cur-
to têm pés pequenos, os de bico longo os têm grandes. Por 
isso, quando o homem persiste na seleção, reforçando uma 
peculiaridade qualquer, é quase certo, devido às misteriosas 
leis de correlação de crescimento, que ele modificará outras 
partes da estrutura, mesmo que não o faça conscientemente. 

O resultado dessas leis de variação, tão diversas e, no mais 
das vezes, tão desconhecidas, ou sequer vislumbradas, é infi-
nitamente complexo e diversificado. Vale a pena examinar 
atentamente os muitos tratados publicados acerca de nos-
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curtos e um touro de chifres longos, a extensão maior do 
chifre, embora se manifeste em um período posterior, cla-
ramente se deve ao elemento masculino. 

Mencionei a reversão; e comentarei agora uma afirmação 
recorrente dos naturalistas, a saber, que nossas variedades 
domésticas, se devolvidas à natureza, reverteriam gradativa-
mente e de maneira infalível às matrizes aborígenes; do que 
se segue que não é possível realizar qualquer dedução sobre 
espécies em estado de natureza a partir de raças domésticas. 
Em vão busquei por fatos decisivos que pudessem corroborar 
essa afirmação, tão frequente e tão taxativa. Seria difícil pro-
var que ela é verdadeira; e pode-se concluir com segurança 
que muitas das variedades domésticas mais definidas jamais 
sobreviveriam em estado selvagem. Em muitos casos, desco-
nhecemos a matriz aborígene, o que nos impede de dizer se 
houve ou não perfeita reversão. Para evitar os efeitos do cru-
zamento, basta que uma única variedade seja introduzida em 
seu novo lar. Todavia, dado que algumas de nossas varieda-
des eventualmente revertem, quanto a alguns caracteres, a 
formas ancestrais, não me parece improvável que, se conse-
guíssemos naturalizar ou cultivar, durante muitas gerações, 
numerosas linhagens, por exemplo de repolho, em solo ári-
do (mesmo assim, algum efeito teria de ser atribuído à ari-
dez), elas reverteriam, em grande medida, ou mesmo com-
pletamente, à matriz selvagem original. O êxito ou fracasso 
de um experimento como esse, porém, não conta muito para 
o nosso argumento, pois o experimento mesmo alteraria 
as condições de vida. Caso se pudesse mostrar que nossas 
variedades domésticas manifestam forte tendência à rever-
são – ou seja, a perder caracteres adquiridos quando manti-

As leis que governam a hereditariedade são praticamen-
te desconhecidas; ninguém poderia dizer por que uma mes-
ma peculiaridade em diferentes indivíduos de uma mesma 
espécie ou em indivíduos de espécies diferentes ora é here-
ditária, ora não, ou por que, quanto a certos caracteres, os 
filhotes com frequência revertem a um dos avós ou a outro 
ancestral mais remoto, ou, ainda, por que muitas vezes uma 
peculiaridade é transmitida de um sexo para ambos ou, com 
mais frequência, porém não exclusivamente, de um sexo 
ao mesmo. É de importância menor para nós que peculia-
ridades surgidas nos machos das proles domésticas sejam 
transmitidas exclusivamente ou quase sempre apenas aos 
machos. Uma regra mais importante e, segundo penso, mais 
certa, é que não importa o período da vida em que a peculia-
ridade se manifeste, ela tende a se manifestar na prole em 
uma idade correspondente, embora às vezes mais cedo. Em 
muitos casos, é diferente: as peculiaridades hereditárias dos 
chifres bovinos podem se manifestar quando a prole beira 
a maturidade, e há peculiaridades do bicho-da-seda que se 
manifestam no estágio de lagarta ou de casulo. Mas doenças 
hereditárias e outros fatos levam-me a crer que a regra tem 
uma aplicação mais ampla e, se não há razão aparente para 
que uma peculiaridade se manifeste em determinada ida-
de, ela tende a se manifestar na prole no mesmo período em 
que se manifestou em um dos pais. Parece-me uma regra da 
mais alta importância para a explicação das leis da embrio-
logia. Essas observações restringem-se, evidentemente, à 
manifestação primeira da peculiaridade, não à sua causa pri-
meira, que atuaria nos óvulos ou no elemento masculino: na 
prole resultante do cruzamento entre uma vaca de chifres 
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se encontram raças de animais ou plantas domésticas que 
não tenham sido classificadas pelos juízes mais competen-
tes como apenas variedades e, por outros juízes igualmente 
competentes, como descendentes de espécies aborígenes 
extintas. Se é que um dia a distinção entre raças domésti-
cas e espécies foi acentuada, ela não poderia se manter para 
sempre. Afirmou-se mais de uma vez que raças domésticas 
não diferem quanto a caracteres de valor genérico. Pare-
ce-me possível mostrar que essa afirmação é incorreta. Os 
naturalistas divergem apenas quanto à determinação de 
quais caracteres teriam valor genérico, e todas as atuais deci-
sões são empíricas. E mais, segundo a teoria da origem das 
espécies que apresentarei ao longo deste livro, não há por 
que esperar diferenças genéricas em produções domésticas. 

Quando tentamos avaliar a quantidade de diferenciação 
estrutural entre raças domésticas de uma mesma espécie, 
logo nos vemos enredados em dúvidas, pois não sabemos 
se elas descendem de uma ou mais espécies progenitoras. 
Seria interessante determinar esse ponto, caso fosse possí-
vel, e, por exemplo, mostrar que o galgo inglês, o cão de san-
to Humberto, o terrier, o Spaniel e o buldogue, que, como 
todos sabem, propagam fielmente o gênero a que perten-
cem, são crias de uma mesma espécie. Fatos como esse colo-
cariam em dúvida a imutabilidade de muitas espécies natu-
rais estreitamente aparentadas, como as diversas raposas 
que habitam diferentes cantos do mundo. Não creio, como 
veremos, que os nossos cães descendam todos de uma mes-
ma espécie selvagem; mas, no caso de outras raças domés-
ticas, há evidência presumida, ou mesmo dotada de alguma 
força, em prol dessa teoria. 

das em condições inalteradas e formando um corpo conside-
rável –, de modo a limitar o livre cruzamento e a absorver os 
menores desvios de estrutura, em tal caso, eu afirmo, nada 
poderíamos deduzir sobre espécies a partir de variedades 
domésticas. Mas não há qualquer evidência que aponte nes-
se sentido. É contrário à experiência afirmar que não pode-
ríamos continuar a criar, por um número quase infinito de 
gerações, cavalos de charrete ou de corrida, gado de chifres 
longos ou curtos, galináceos de variadas extrações ou sucu-
lentos vegetais. E acrescento que, quando as condições de 
vida se alteram na natureza, provavelmente ocorrem varia-
ções e reversões de caráter, cabendo à seleção natural, como 
será explicado mais à frente, determinar até que ponto os 
caracteres surgidos serão preservados. 

Quando observamos as variedades ou raças hereditárias 
de nossos animais e plantas domésticas e as comparamos 
a espécies estreitamente aparentadas, percebemos que 
cada raça doméstica possui, em geral, um caráter menos 
uniforme do que espécies de fato. Raças domésticas de uma 
mesma espécie têm às vezes um caráter aberrante, pois, 
embora difiram entre si ou de outras espécies do mesmo 
gênero em numerosos detalhes, não raro também diferem 
muito, em algum outro aspecto, seja umas das outras, seja, 
com mais frequência, de espécies naturais estreitamente 
aparentadas. Com essas exceções, e com exceção da perfei-
ta fertilidade dos cruzamentos de variedades (como veremos 
no capítulo viii), raças domésticas de uma mesma espécie 
diferem da mesma maneira como, em menor grau, espécies 
estreitamente aparentadas de um mesmo gênero em esta-
do de natureza. É algo que me parece irrecusável, pois não 
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quisas do sr. Horner sugerem, com certo grau de probabi-
lidade, que homens suficientemente civilizados para fabri-
car cerâmica teriam habitado o vale do Nilo há 13 ou 14 mil 
anos; e quem poderia dizer se, muito antes dessa data, não 
teriam existido no Egito selvagens como os da Terra do Fogo 
ou da Austrália, que possuem cães semidomesticados? 

Tudo isso permanece vago e indeterminado. Mesmo 
assim afirmo, sem entrar em mais detalhes, a partir de con-
siderações de ordem geográfica e outras, que me parece mui-
to provável que nossos cães domésticos sejam descendentes 
de espécies selvagens. Com relação a ovinos e caprinos, não 
tenho opinião formada. Fatos que me foram comunicados 
pelo sr. Blyth acerca dos hábitos, da voz e da constituição do 
gado nelore indiano levam-me a pensar que essa raça des-
cende de uma matriz aborígene diferente dos bovinos euro-
peus; e juízes competentes creem que este, por sua vez, des-
cende de mais de um progenitor selvagem. No que se refere 
a cavalos, por razões que não tenho como detalhar, inclino-

-me a pensar, em oposição a numerosos autores, que todas 
as raças descendem de uma mesma linhagem selvagem, 
embora não possa afirmá-lo ao certo. O sr. Blyth – cuja opi-
nião, devido a suas amplas e variadas fontes de conhecimen-
to, coloco acima da de quase todos os outros autores – pensa 
que todas as raças de galináceos descendem do galo indiano 
comum (Gallus bankiva). Em relação a patos e coelhos, cujas 
respectivas raças têm diferenças estruturais significativas, 
não duvido que descendam sem exceção do pato selvagem 
e do coelho selvagem mais comuns.

Alguns autores levaram ao absurdo a doutrina da origem 
de nossas raças domésticas a partir de respectivas linhagens 

Costuma-se supor que o homem teria escolhido delibe-
radamente, para a domesticação, plantas e animais dotados 
de uma tendência inerente à variação e capazes de suportar 
os mais diversos climas. Não questiono que essa capacidade 
contribui sobremaneira para o valor das produções domés-
ticas. Mas eu me pergunto: poderia um selvagem saber, 
quando decide domesticar um animal, se ele irá variar com 
a sucessão das gerações e se será capaz de suportar outros 
climas? A variabilidade mínima do jumento ou da galinha-

-d’angola, a baixa resistência da rena ao calor e do camelo 
ao frio, não impediram sua domesticação. Não tenho dúvi-
da de que, se animais e plantas, diferentes de nossas pro-
duções domésticas, mas tão numerosos quanto elas, e, a 
exemplo delas, oriundos de diversas classes e países, fossem 
retirados do estado de natureza e procriassem em condições 
de domesticação, por um mesmo número de gerações, eles 
variariam, em média, tanto quanto as espécies progenitoras 
de nossas atuais produções domésticas. 

No caso da maioria de nossos animais e plantas mais 
antigos, não me parece possível determinar taxativamen-
te se eles descendem de uma ou mais espécies. O principal 
argumento dos que creem na múltipla origem de nossos 
animais domésticos é que os registros mais antigos, princi-
palmente nos monumentos do Egito, atestam a existência 
de uma variedade de raças, algumas delas muito semelhan-
tes, se não idênticas, às atualmente existentes. Mas, mesmo 
que se pudesse comprovar que essa alegação é verdadeira 
em sentido exato e que tem validade geral, o que não me 
parece o caso, o que ela mostraria se não que algumas de 
nossas raças tiveram origem há 4 ou 5 mil anos atrás? As pes-
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a partir de cruzamento foi bastante exagerada. Não há dúvida 
de que uma raça possa ser modificada por cruzamentos even-
tuais, desde que com o auxílio da cuidadosa seleção de mes-
tiços individuais que apresentem uma característica dese-
jada qualquer; mas não me parece possível obter uma raça 
intermediária entre duas raças ou espécies extremamente 
diferentes entre si. Sir John Sebright realizou experimentos 
nesse sentido, sem êxito. A prole do primeiro cruzamento 
entre duas linhagens puras é razoável ou mesmo extrema-
mente uniforme (como pude constatar nos pombos); até 
aí, não parece haver problema. Mas, quando essas matrizes 
são cruzadas entre si por gerações sucessivas, não se encon-
tram duas proles iguais, o que mostra a extrema dificuldade, 
senão a inexequibilidade da tarefa. Por certo, uma linhagem 
intermediária entre duas linhagens muito distintas só pode-
ria ser obtida com cuidados extremos e uma seleção longa 
e contínua; mas não me consta que alguma raça mais dura-
doura tenha sido formada dessa maneira. 

Das linhagens de pombos domésticos 

Creio que o melhor é estudar um grupo em especial; após 
alguma deliberação, escolhi os pombos domésticos. Cul-
tivei todas as linhagens que pude comprar ou obter e con-
tei com aqueles que, como W. Elliot, da Índia, e C. Murray, 
da Pérsia, tiveram a gentileza de me enviar peles de espé-
cies dessas localidades. Foram publicados muitos tratados 
sobre pombos em diferentes línguas; alguns são especial-
mente importantes, por serem mais antigos. Associei-me a 

aborígenes. Segundo creem, qualquer raça que produza ver-
dadeiras proles, por mínimos que sejam seus caracteres dis-
tintivos, possui um protótipo selvagem. Fosse assim, haveria 
apenas na Europa diversas espécies de bovinos selvagens, de 
ovinos e de caprinos, muitas delas apenas na Grã-Bretanha. 
Um autor chega a crer que teriam existido, nesse país, onze 
espécies de ovinos peculiares a nossas ilhas. Mas, tendo em 
vista que a Grã-Bretanha não possui, atualmente, sequer um 
mamífero que lhe seja próprio, que a França tem poucos dis-
tintos da Alemanha e vice-versa e que o mesmo se aplica à 
Hungria, à Espanha etc., e cada um desses reinos tem seus 
próprios bovinos, ovinos e caprinos, deve-se admitir que a 
Europa gerou, afinal, algumas linhagens domésticas; pois, 
de onde elas poderiam ter derivado, se nenhum desses paí-
ses possui espécies progenitoras? O mesmo vale para a Índia. 
E também no caso dos cães domésticos espalhados pelo 
mundo, que, eu admito, devem ser descendentes de diversas 
espécies selvagens, não duvido que houve uma imensa quan-
tidade de variação hereditária. Como acreditar que teriam 
existido, em estado de natureza, animais como o galgo italia-
no, o cão de santo Humberto, o buldogue e o Spaniel, que são 
tão diferentes dos Canidae selvagens? Alguns creem que nos-
sas raças de cães foram produzidas a partir do cruzamento 
de umas poucas espécies aborígenes; mas, por cruzamento, 
obtemos apenas formas intermediárias entre os progenito-
res, e, portanto, se quisermos explicar nossas diversas raças 
domésticas nesse processo, teremos de admitir a existên-
cia prévia, em estado selvagem, das formas mais extremas, 
como o galgo italiano, o cão de santo Humberto, o buldogue 
e outros. De resto, a possibilidade de produzir raças distintas 
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diferente do de outras raças. O pombo rabo-de-leque tem a 
cauda formada por trinta ou quarenta penas, em vez de doze 
ou catorze, como os demais membros de sua grande família; 
e essas penas formam um leque tão amplo e eriçado que, em 
aves mais puras, a cabeça e a cauda se tocam e a glândula 
oleífera é atrofiada. Outras linhagens menos distintas pode-
riam ser mencionadas. 

Nos esqueletos das diferentes linhagens de pombos, há 
uma enorme diferença no desenvolvimento da extensão, da 
largura e da curvatura dos ossos da face. A forma do ramo da 
mandíbula inferior varia de maneira notável, a exemplo 
da largura e da extensão, assim como o número de vérte-
bras da cauda e do sacro, bem como o das costelas e também 
do tamanho. A dimensão e a forma das fendas do esterno 
são muito variáveis, assim como o grau de divergência e de 
tamanho relativo de ambos os braços da fúrcula. A abertura 
relativa do orifício bucal, a extensão relativa das pálpebras, 
das narinas e da língua (nem sempre em correlação rigoro-
sa com a extensão do bico), o tamanho da papada e da parte 
superior do esôfago, o desenvolvimento ou o atrofiamento 
da glândula oleífera, o número de penas primárias nas asas 
e na cauda, a extensão das asas e da cauda, uma em relação 
à outra e de ambas em relação ao corpo, a extensão das per-
nas em relação ao tamanho dos pés, o número de escutelos 
nos dedos, o desenvolvimento de pele entre eles – tudo isso 
são detalhes variáveis de sua estrutura. O período em que a 
plumagem ideal é adquirida varia, assim como a espessura 
da película que reveste os filhotes no instante do nascimen-
to. O tamanho e a forma dos ovos variam; o método de voo é 
diferente, e, em algumas linhagens, também o são a voz e a 

numerosos criadores eminentes e fui aceito como membro 
de dois clubes londrinos. A diversidade das linhagens de 
pombos é fascinante. Comparem-se o pombo-correio inglês 
e o pombo-cambalhota de face curta e se verão as maravi-
lhosas diferenças entre os seus bicos, às quais correspon-
dem diferenças na conformação de seus crânios. O pom-
bo-correio, o macho em especial, também se destaca pelo 
extraordinário desenvolvimento da membrana caruncular 
ao redor da cabeça, ao qual correspondem pálpebras alonga-
das, orifícios nasais dilatados e uma boca de ampla abertura. 
O pombo-cambalhota de face curta tem um bico com con-
torno similar ao do tentilhão; já o cambalhota comum tem 
o singular hábito, transmitido hereditariamente, de voar a 
grandes alturas em bandos compactos e dar perfeitas cam-
balhotas no ar. O pombo-galinha é uma ave grande de bico 
longo e volumoso e pés avantajados; algumas sublinhagens 
têm pescoço longo; em outras, as asas e a cauda o são; outras 
ainda têm caudas singularmente curtas. O pombo-polonês 
é parente do pombo-correio, mas seu bico é curto e largo, e 
não longo, como o do outro. O pombo papo-de-vento tem 
o corpo, as asas e as pernas alongadas e gosta de dilatar a 
papada, enormemente desenvolvida, provocando espan-
to e por vezes riso. O pombo-gravatinha tem o bico curto e 
cônico, uma fileira de penas reviradas ao longo do peito e 
o hábito de dilatar levemente, de maneira contínua, a par-
te anterior do esôfago. O pombo jacobino tem as penas da 
parte de trás do pescoço tão eriçadas que formam um capu-
cho, e as penas de suas asas e cauda são alongadas em rela-
ção ao seu tamanho. O pombo-trombeta e o pombo-risonho 
emitem, como sugerem seus nomes, um arrulho totalmente 
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cies de pombo-de-rocha, e nenhuma delas possui qualquer 
uma das características encontradas nos pombos domésticos. 
Portanto, é preciso ou que as supostas matrizes aborígenes 
existam nos países em que foram originalmente domestica-
das, e sejam desconhecidas dos ornitólogos – o que parece 
improvável, dado o seu tamanho, os seus hábitos e os seus 
caracteres distintivos –, ou que tenham sido extintas em esta-
do de natureza. Mas pássaros que se reproduzem em precipí-
cios e voam com habilidade dificilmente poderiam ser exter-
minados, e o pombo-de-rocha comum, que tem os mesmos 
hábitos de linhagens domésticas, não foi exterminado sequer 
nas pequenas e numerosas ilhotas britânicas ou nas praias 
do Mediterrâneo. Parece-me grosseira, portanto, a suposição 
de que espécies com hábitos similares aos do pombo-de-ro-
cha teriam sido extintas. Sem mencionar que as linhagens 
domésticas acima nomeadas foram levadas às mais distan-
tes partes do mundo, quer dizer, ao menos algumas entre elas 
teriam reencontrado seu país natal; mas nenhuma se tornou 
selvagem, embora o pombo de aviário, que é um pombo-de-

-rocha levemente modificado, tenha se tornado selvagem em 
diversos lugares. Do mesmo modo, a experiência mais recen-
te mostra que dificilmente um animal selvagem consegue se 
reproduzir sob domesticação; e, no entanto, na hipótese de 
que nossos pombos teriam origem múltipla, deve-se aceitar 
que ao menos sete ou oito espécies foram de tal modo domes-
ticadas, em tempos antigos, por homens parcialmente civili-
zados, que se tornaram bastante prolíficas em cativeiro.

Parece-me um argumento sólido, válido para muitos outros 
casos, o de que as linhagens acima especificadas, embora 
tenham em comum com o pombo-de-rocha selvagem a cons-

disposição; por fim, em certas linhagens, há pequenas dife-
renças de grau entre machos e fêmeas. 

Em suma, poderíamos reunir ao menos uma vintena de 
pombos, que um ornitólogo, se informado de que são pás-
saros selvagens, não hesitaria em classificar como espécies 
definidas. Dificilmente colocaria no mesmo gênero o pom-
bo-correio inglês, o cambalhota de face curta, o doméstico, 
o polonês, o papo-de-vento e o rabo-de-leque, tendo em vista 
as diversas sublinhagens, muitas delas puras, que cada uma 
dessas linhagens – ou espécies, como certamente as chama-
ria – é capaz de produzir. 

Apesar das grandes diferenças entre as linhagens de pom-
bos, estou plenamente convencido do acerto da opinião mais 
comum entre os naturalistas, segundo a qual todas descen-
deram do pombo-da-rocha (Columba livia), incluindo-se sob 
essa denominação as numerosas raças ou subespécies geo-
gráficas com diferenças triviais. As razões que me levaram 
a essa crença se aplicam em alguma medida a outros casos; 
passo agora a oferecê-las, resumidamente. Se as diferentes 
linhagens não são variedades oriundas do pombo-da-rocha, 
elas descendem de pelo menos sete ou oito matrizes aborí-
genes, pois é impossível produzir o atual pombo-galinha a 
partir de um número menor. Como poderia, por exemplo, o 
pombo papo-de-vento ser obtido pelo cruzamento de duas 
outras linhagens se uma das raças progenitoras não tivesse 
uma enorme papada característica? O fato é que raças supos-
tamente aborígenes foram um dia pombos-de-rocha, que não 
se reproduzem nem se empoleiram em árvores, não por von-
tade própria. Além da Columba livia, com suas subespécies 
geográficas, são conhecidas apenas duas ou três outras espé-



pombo-cambalhota pombo jacobino



Sobre o tradutor 

pedro paulo pimenta nasceu na cidade de São Paulo em 1970. 
Iniciou seus estudos no Departamento de Filosofia da usp em 
1990, defendendo sua tese de doutorado em 2002. Três anos 
depois, tornou-se professor de história da filosofia moderna 
na mesma instituição, na qual hoje é livre-docente. Publicou 
A imaginação crítica (Azougue, 2013) e A trama da natureza 
(Unesp, 2018), entre outros livros. Levado em parte pela necessi-
dade, em parte pelo gosto, realizou traduções de autores como 
Gibbon (Ensaios de história, Iluminuras, 2013), Hume (História 
da Inglaterra, Unesp, 2014), Diderot e D’Alembert (Enciclopédia, 
Unesp, 2014–2016, com Maria das Graças de Souza) e Condillac 
(Ensaio sobre os conhecimentos humanos, Unesp, 2018). Dedica-

-se atualmente a estudos sobre as relações entre filosofia e his-
tória natural no século xviii e xix.

Sobre o ilustrador 

alex cerveny nasceu na cidade de São Paulo em 1963. Com for-
mação independente, transita entre o desenho, a pintura, a gra-
vura e a escultura. Como ilustrador, colaborou regularmente em 
jornais e revistas. Ilustrou duas edições de obras icônicas, Pinó-
quio e Decameron (ambos pela editora Cosac Naify), com as quais 
recebeu o prêmio Marcantonio Vilaça, da Funarte, pelos "Clichés-

-verres" da primeira, e um prêmio Jabuti pelas ilustrações da últi-
ma, em 2013. No ano seguinte, recebeu novamente um prêmio 
Jabuti de ilustração pelos desenhos de Labirinto (Laranja Original).  
Sua obra é representada pela galeria Casa Triângulo.



© Ubu Editora, 2018
© Pedro Paulo Pimenta, 2018

© Alex Cerveny, 2018

Coordenação editorial fernanda diamant e florencia ferrari
Assistentes editoriais isabela sanches e júlia knaipp

Preparação mariana delfini
Revisão rita sam e roberta amaral

Design elaine ramos
Assistente de design livia takemura

Produção gráfica lilia góes
Tratamento de imagem carlos mesquita

Imagens das páginas 22 e 25  
charles darwin papers / university of cambridge

Nesta edição, respeitou-se o novo  
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

 ubu editora
Largo do Arouche 161 sobreloja 2 

01219 011 São Paulo sp
(11) 3331 2275   

ubueditora.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (cip) 

Bibliotecária Bruna Heller – crb 10 / 2348

Darwin, Charles [1809–1882]

A origem das espécies por meio de seleção natural, ou  

A preservação das raças favorecidas na luta pela vida / 

Charles Darwin; organização, apresentação e tradução 

Pedro Paulo Pimenta /  São Paulo: Ubu Editora, 2018. /  

800 pp. 33 ils.  

isbn 978 85 92886 86 8 [edição padrão]

isbn 978 85 92886 88 2 [edição especial] 

1. Evolução (Biologia) 2. Seleção natural 3. Biologia.  

4. Vida – Origem i. Pimenta, Pedro Paulo ii. Título

cdu 575.8

Índice para catálogo sistemático: 

1. Evolução / Origem das espécies 575.8



  
Desta edição, composta em Arnhem, 

foram impressos 2 mil exemplares no 
papel Pólen Soft 70 g/m2, encadernados 

em capa dura na Geográfica.  
Metade da tiragem recebeu capa 

de tecido impresso em serigrafia e 
pintura lateral. Entre esses exemplares 
especiais, 150 incluíram uma gravura 

em metal numerada e assinada por 
Alex Cerveny, impressa no Estúdio 

Baren por João Sánchez, Juliette 
Boulben e Luiza Stavale em julho 

de 2018.


	_Hlk512335550

