Darwin por Darwin
Um panorama de sua vida e obra através de seus escritos

Janet Browne
Apresentando centenas de citações cuidadosamente selecionadas por Janet Browne – biógrafa de Darwin e professora
de história da ciência em Harvard –, Darwin por Darwin é
baseado nas obras determinantes do grande cientista, em sua
autobiografia, cartas para amigos e anotações de seus cadernos
científicos pessoais.
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“Darwin surge com vivacidade:
o atirador com ouvido ruim para
música, o pai amoroso, o
aspirante a antropólogo e o
cientista consumado, ‘movido por
uma espécie de instinto de tentar
decifrar a verdade’.” NATURE

Um retrato multifacetado que fornece pronto acesso às
ideias de Darwin e conduz os leitores através de seus principais
momentos: sua juventude e a famosa viagem a bordo do Beagle;
a gradual perda da fé religiosa; o desenvolvimento e a publicação da teoria da seleção natural. O livro também expõe reações
e críticas com as quais Darwin se deparou ao questionar as convicções dominantes sobre a criação, tanto de cientistas quanto
de formadores de opinião da Inglaterra vitoriana.
Darwin por Darwin traz sobretudo uma nova perspectiva
sobre um homem extraordinário. Indo além da figura pública,
do botânico e geólogo inovador, estão ainda presentes o marido
e pai afetuoso e o entusiasta escritor de cartas. São registros
reveladores sobre a personalidade e a vida familiar do naturalista, viajante e controverso autor de A origem das espécies,
que revolucionou o pensamento ocidental.
Inclui cronologia de vida e obra de Darwin. A edição impressa
apresenta belo projeto gráfico, em capa dura.
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