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Ato 1 (Apresentações) 
 
Henslow: Olá pessoal! (reação da platéia) 
Eu sou o Professor Reverendo John Stevens Henslow! “Êta”nome difícil, não é!? Já 
faz muito tempo, e eu era professor de Botânica, História Natural e Geologia da 
Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Nossa! Quanto nome difícil! Mas hoje 
nós vamos conhecer melhor um grande aluno meu: Charles Darwin! 
 
Darwin: Oi! Alguém me chamou ai?!  
 
Henslow:  Olá Darwin! Estávamos mesmo falando de você, não é pessoal?! 
(reação da platéia). 
 
Darwin: Ei Professor Henslow, mas que besouro é este!? 
 
Henslow: Ah! Encontrei hoje pela manhã enquanto caminhava pelo campo. 
 
Darwin: Posso ficar com este, para a minha coleção? 
 
Henslow: Ah Darwin! Você não tem jeito mesmo! É igualzinho a mim, adora 

colecionar besouros! Claro que pode ficar com este aqui! 
Darwin: Más vejam que horas são! Vou tomar meu chá! Agora é hora do chá...  
 
(saí Henslow resmungando). 
 

Ato 2 ( As aulas de Henslow) 
 
Darwin: Pessoal, vocês não vão acreditar! Tive uma super aula com o Professor 
Henslow hoje! Ele nos levou, como sempre, para aprender no campo! 
 
Henslow: É, meu caro Darwin. Acredito que as aulas de campo sejam mais 
interessantes, a final, se estudamos a natureza, temos que ir até ela e conhece-la! 
 
Darwin: Professor! O senhor estava ouvindo nossa conversa!? Que curioso! 
 
Henslow: Oh Darwin, desculpa! Não resisti! Mas e vocês pessoal? Os seus 
professores levam vocês para aprender sobre a natureza em contato com ela!? 
(reação da platéia) 
Pois é, é bem melhor assim não é? (reação da platéia) 



 

 

Como diria o grande filósofo São Tomé: “eu só acredito vendo!” (rsrs). 
Brincadeiras à parte, quando observamos e natureza e praticamos a ciência, nós 
absorvermos muito melhor os conhecimentos científicos! 
Venha Darwin, estamos atrasados para aula! 
 
Darwin: Atrasado nada Professor, a aula só começa com o senhor mesmo! (rsrs). 
(sai Darwin e Henslow). 
Narrador: Darwin e o Reverendo Henslow tiveram várias conversas sobre ciência, 
insetos e geologia. Não demorou muito para que Henslow e Darwin se tornassem 
bons amigos, e para que o reverendo transformasse Darwin num homem novo 
com todo o seu potencial de conhecimentos científicos. Até que um dia, muitos 
anos depois de Darwin terminar os estudos escolares, o Professor Henslow 
escreveu uma carta para Darwin... 
 

Ato 3 (A Viagem do Beagle) 
 
Henslow: 
“Caro Charles, 
Nesta carta venho fazer um convite! O nosso amado império britânico nesse 
momento planeja uma pretensiosa expedição científica pelo mundo! Nessa 
expedição você poderá fazer todas as grandes coletas de espécies com as quais 
sempre sonhamos em nossas discussões. Você terá oportunidade de observar os 
diversos seres vivos e assim realizar seu grande desejo de conhecer o Sul das 
Américas. 
Um abraço do seu velho amigo, (tosse) 
Professor Reverendo John Stevens Henslow.” 
 
(sai Henslow aparece Darwin) 
 
Darwin: Quando eu li essa carta, não resisti! E foi a bordo do navio HMS Beagle 
que eu naveguei pelo mundo sob o comando do Capitão Robert FitzRoy. A 
minha viagem com o Beagle durou cerca de 5 anos, de 27 de dezembro de 1831 
até 2 de outubro de 1836, que contou inclusive com uma passagem aqui em 
Salvador, na Bahia, e no Rio de Janeiro.  Durante a viagem eu e o Professor 
Henslow trocamos muitas outras cartas. 
 
Narrador: E quando Darwin voltou da viagem...... 
 

Ato 4 (A Teoria da Seleção Natural). 
 

(Darwin simula volta de viagem, comenta estar cansado, etc...) 
 

Henslow: Oh Darwin! Há quanto tempo! 
 
Darwin: É verdade Professor Henslow! Quase cinco anos! 
 



 

 

Henslow: E então Darwin, gostou da viagem? Coletou muito? Conte-me tudo! 
Meus colegas acadêmicos vão morrer de inveja dessa fofoca!  
 
Darwin: SIM Professor! A viagem foi muito importante, com tudo que observei, já 
sei exatamente o que vou dizer ao mundo! Já tenho minha teoria pronta na 
cabeça!  
 
Henslow: E então conte-nos sobre sua teoria Darwin! 
 
Darwin:  Vejam bem, no mundo existem muitas espécies e elas são diferentes 
umas das outras, por isso algumas estão mais preparadas para viver em um 
ambiente da natureza do que outras. Assim com o tempo o ambiente se 
encarrega de selecionar as espécies melhor adaptadas! Por isso, chamarei minha 
teoria de Teoria da Seleção Natural das Espécies! 
 
Henslow: Muito bem Darwin! Muito bem! Que interessante! Venha vamos 
conversar mais sobre isso. 
 
Narrador: No retorno de Darwin da viagem do Beagle, Henslow ajudou-o no início, 
financiando-o na publicação dos seus livros de zoologia. Assim, o Reverendo 
Henslow teve uma influência profunda na vida de Darwin e eles foram muito amigos. 
 

FIM. 


