
Alfred Russel Wallace(1823 – 1913)  

Escritor e naturalista

Sinopse biográfica. Nasceu em 08 de janeiro de 1823 em Usk, Monmouthshire, País de Gales. Oitavo de

nove irmãos do casal Thomas Vera Wallace e Mary Anne Greenel, cresceu em situações modestas.

Abandonou os estudos no início da adolescência para trabalhar, mas considerava sua casa uma fonte

duradoura e prazerosa de aprendizagem, devido aos muitos livros e mapas existentes. Mudou-se para

Londres com seu irmão John, onde permaneceu por pouco tempo, mas pode assistir aulas e ler livros no

Instituto de Mecânica de Londres, o que incitou seu ceticismo religioso e o interesse por reformas sociais. Em

1837 tornou-se aprendiz no negócio de topografia de seu irmão mais velho, William, passando vários anos

mapeando a região e tendo contato com a injustiça sofrida pelos pobres com as novas leis. Após a

empresa do irmão passar por crise financeira e Wallace ficar desempregado, em 1844 lecionou no

Collegiate School em Leicester, onde conheceu o entomologista Henry Walter Bates. Seu irmão William

falecera em 1845 e Wallace deixou seu cargo de professor para cuidar da empresa do irmão e trabalhou

na agrimensura mesmo após não conseguir administrar a empresa do irmão. Esse trabalho permitiu a

Wallace maior contato com a natureza, o que, somado a leituras que fazia de naturalistas viajantes,

despertou em Wallace o interesse por expedições científicas. Em 1848 partiu com o amigo Henry Walter

Bates para o Brasil, onde estudou as línguas e hábitos dos povos que encontrou; colecionou insetos e

pássaros e procurou pistas para entender o mistério da origem das espécies. Quase todos seus escritos e

coleções dessa viagem se perderam quando o navio no qual viajava de volta à Inglaterra pegou fogo e

afundou. Mesmo assim, escreveu vários artigos científicos, livros e um mapa dessa viagem. De 1854 a 1862

viajou pelo arquipélago da Malásia, coletando espécies e estudando a natureza. Propôs a fronteira

biogeográfica do arquipélago, conhecida como Linha de Wallace. Escreveu um ensaio sobre como as

espécies se originavam e o enviou a Charles Darwin, o qual ficou surpreso com as semelhanças com as

ideias de sua teoria que ainda não havia sido publicada. Em 1858 apresentaram e publicaram juntos um

artigo sobre a seleção natural das espécies na Linnean Society. Em 1862 voltou à Inglaterra e casou-se com

Annie Mitten (1848-1914), com quem teve três filhos (Herbert, Violet e William). Apesar de premiado por

academias e universidades, não conseguiu se estabelecer em um emprego, o que o fez passar por vários

infortúnios financeiros. Seu amigo Charles Darwin o ajudou a conseguir uma pensão do governo. Essa falta

de emprego e seu status um tanto periférico no registro histórico são atribuídos ao interesse de Wallace por

causas sociais e ambientais e aos estudos sobre magnetismo e mediunidade, o que o fez afirmar que a

razão de ser do universo era o desenvolvimento do espírito humano. Faleceu em 07 de novembro de 1913,

aos 90 anos, em Broadstone, Dorset, Inglaterra..

Traços força. Autodidatismo; modéstia; empatia; convicção; ousadia.

Ocupações profissionais. Agrimensor; professor; escritor; naturalista.

Aportes evolutivos. Acesso a livros e mapas na infância; companheiro de expedições; auxílio de amigos

para receber pensão do governo.

Legado existencial. Precursor da ecologia e da biogeografia; contribuição para o princípio de seleção

natural das espécies.


