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Resumo: Os problemas mais comuns encontrados nos livros didáticos de Biologia relacionados ao conteúdo de citologia referem-se às representações didáticas
descontextualizadas das estruturas celulares. Além disso, nas informações apresentadas sobre as estruturas celulares, prioriza-se a função desempenhada por
elas em detrimento de informações sobre os procedimentos científicos, as técnicas empregadas que levaram à sua observação e a sua relação com os demais
componentes celulares e com o organismo como um todo. Nesta proposta,
discutimos a identificação do núcleo em plantas (Orchidaceae) realizada por
Robert Brown no século XIX, as dúvidas que permeiam essa questão, a reconstrução das observações originais de Brown e o significado da palavra “descoberta” no contexto científico. Por fim, apresentamos um quadro de integração de
conteúdos, como uma possível forma de abordagem de diversos temas que
podem ser explorados a partir do trabalho de Robert Brown.
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The cellular structures: the historical study for the nucleus and its
contribution to Biology teaching

Abstract: As far as cytology content is concerned, the most common problem
found at Biology didactic books refers to their didactic representations which
have been out of context regarding cellular structures. Moreover, among the
presented information about cellular structure, it has been prioritized their function rather than the information about scientific procedures and also the utilized
techniques which have led to their observation and their relation with the remaining cellular components, as well with the organism as a whole. In this current proposal, we have discussed the nucleus identification (Orchidaceae) –
which was realized by Robert Brown in the 19th century- the doubts which permeate the observations reconstruction from Brown’s originals and the meaning
of the word discovery inside the scientific context. Finally, we have shown a
content integration chart, as a feasible way of approaching to several themes
which can be explored from Robert Brown’s work.
Keywords: nucleus identification, biology teaching, didactic representations,
history of biology.

1 INTRODUÇÃO

Nos livros didáticos de Biologia, normalmente, estão presentes
esquemas ou desenhos de células que correspondem a uma representação didática de um conjunto de estruturas que foram, a priori,
observadas ao microscópio. Ao nos depararmos com uma dessas
imagens, podemos nos questionar se a visualização do material
celular ao microscópio óptico escolar nos permitiria observar algo
similar ao apresentado nos livros. Uma das maneiras de sanar esta
curiosidade seria a realização de uma aula prática, com o intuito de
examinar tecidos celulares, utilizando o microscópio disponível na
escola e compararmos a imagem obtida com a de um esquema
didático. Esta simples comparação, no entanto, não é suficiente
para compreender o complexo processo de identificação e análise
dos componentes celulares que culminou no modelo de célula
aceito atualmente. Para isso, uma discussão sobre as diversas pesquisas científicas desenvolvidas ao longo do tempo – que contribuíram para a elaboração da representação didática da célula presente nos livros didáticos – é uma estratégia interessante.
Seria extremamente pretensioso de nossa parte tratar da história de todas as estruturas que compõem a célula. Até porque, o
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período a ser contemplado se estende desde a identificação da
célula pelos primeiros microscopistas do século XVII até o XX,
com a identificação das subestruturas das células. Desta forma,
selecionamos, especificamente, a história da identificação do núcleo. Ela servirá de pano de fundo para uma discussão sobre a
produção do conhecimento científico acerca do modelo de célula
aceito atualmente, como também, para a integração de diversos
conteúdos, como botânica, óptica, genética e microscopia. Um
aspecto que discutiremos ao longo do texto destinado aos
professores refere-se ao significado da palavra “descoberta” na
Ciência. Achamos oportuno dar enfoque a esta questão, uma vez
que, em geral, os livros didáticos utilizam esse termo com
frequência. No caso específico da identificação do núcleo, é
bastante comum encontrarmos a frase “A descoberta do núcleo”.
O nosso foco principal é a identificação do núcleo, porém, faremos uso também de imagens obtidas em outros períodos, com
o intuito de fornecer ao leitor uma noção do processo e da dinâmica da construção desse conhecimento.

2 ROBERT BROWN E A IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO CELULAR

Observe as Figuras 1 a 3, expostas a seguir. São imagens de células obtidas em diferentes períodos e dos respectivos microscópios em que elas foram visualizadas. Analise também a Figura 4.
Trata-se de uma representação didática de uma célula obtida na
Internet. Representações similares também estão presentes em
livros didáticos de Biologia. A partir da comparação entre as imagens propostas, vários questionamentos podem ser feitos. Sugerimos uma reflexão sobre o longo caminho percorrido, desde a
obtenção do desenho da Figura 1 até a imagem da Figura 3. Para
auxiliá-lo nessa tarefa, faremos algumas considerações sobre cada
uma delas.
A Figura 1A refere-se ao desenho feito por Robert Hooke
(1635-1703) de um pedaço de cortiça, examinado ao microscópio.
Esta observação foi publicada no livro Micrographia em 1665, que é
constituído de um prefácio e sessenta observações. Algumas delas
realizadas com um telescópio, e outras, com um microscópio
composto (objetiva, ocular e lente de campo), conforme a Figura
Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 17-42, 2009.
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Figura 1. Imagens do livro Micrografia de Robert Hooke. Em (A), temos
o esquema de células de cortiça desenhado por Hooke (Hooke, 1665, p.
114). Em (B), o desenho do microscópio utilizado por Hooke em suas
observações (Hooke, 1665, prefácio).

1B, cujo poder de aumento era de 30-40 vezes. A seguir, apresentamos alguns trechos do trabalho de Hooke, em que ele mencionou detalhes do material observado.

Mas a julgar pela leveza e flexibilidade da Cortiça, que certamente
a textura não poderia ser mais curiosa, [...] se eu usasse algumas
outras aplicações adicionais, eu poderia discerni-la com um microscópio, [...] e incidindo luz sob uma lente espessa planoconvexa, pude perceber claramente que ela era toda perfurada e
porosa, como um favo de mel, mas os poros não eram regulares,
contudo não se diferenciavam de um favo de mel nesses detalhes.
(Hooke, 1665, pp. 112-113)

Ao longo do relato da observação, Hooke utilizou termos diferentes para denominar a estrutura que visualizou na cortiça: poros,
células, celas, caixas, bolhas de ar.
Esses poros, ou células, não muito profundos, porém consistindo
de uma enorme quantidade de pequenas caixas, separadas entre si
por um longo e contínuo poro, por certo Diafragmas. (Hooke,
1665, p. 113)

A denominação de “célula” para os poros observados se deve
à comparação efetuada por Hooke entre esses e os quartos dos
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mosteiros, que eram chamados de celas. Percebemos que o termo
célula, cunhado por Hooke, foi empregado em um contexto e
sentido diferentes dos atuais.
Embora seja comum mencionar as observações de Hooke na
história dos estudos sobre a célula, lembramos que ele estava interessado em explicar as propriedades da cortiça, e em nenhum
momento estabeleceu relação entre as suas observações e uma
constituição celular universal dos seres vivos. Hoje sabemos que
os poros descritos por Hooke, como caixas cheias de ar, eram as
células mortas da casca da corticeira. Hooke mencionou ter sido
ele o primeiro a observar essas estruturas.
Eu não discerni estes antes (os quais foram de fato os primeiros
poros microscópicos que eu já vi, e talvez, que nunca foram vistos, pois eu não havia encontrado qualquer pessoa ou escritor,
que tivesse feito qualquer menção a eles antes disso), mas o pensamento que tive com a descoberta deles, sugere-me a razão verdadeira e inteligível de todo o fenômeno da cortiça. (Hooke,
1665, p. 113)

Figura 2. Em (A), imagem de células de epiderme de Cymbidium obtida
do trabalho de Brian J. Ford acerca do reconhecimento do núcleo celular
(Ford, 2001, p. 37). Segundo Ford, imagem similar foi visualizada por
Brown. Em (B), imagem de um microscópio utilizado por Brown
(www.anbg.gov.au/.../microscope-robert-brown.html)
Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 17-42, 2009.
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A conjectura de Hooke “a razão verdadeira e inteligível de todo o fenômeno da cortiça”, ou seja, a “sua leveza e flexibilidade”
podia ser explicada pela estrutura evidenciada ao microscópio. A
cortiça é leve porque é formada por uma quantidade muito pequena de corpo sólido (as paredes das “celas”), estendida numa
dimensão extraordinariamente grande; é flexível porque o seu
componente material sólido forma um conglomerado infinito de
“caixas” ou “bolhas de ar”, que é uma substância de natureza
elástica.
É de relevância à história da ciência notar a importância que
Hooke atribuiu ao uso do telescópio e do microscópio:
Por meio de Telescópios, não há nada até agora tão distante que
não possa ser representado às nossas vistas; e pela ajuda de microscópios, não há nada tão pequeno, que escape da nossa investigação, por conseguinte há um novo mundo visível descoberto
para o entendimento. (Hooke, 1665, prefácio)

Agora, faremos uma análise mais pormenorizada da Figura 2A.
Ela está relacionada com a identificação do núcleo celular, realizada pelo botânico escocês Robert Brown (1773-1858), em 18311. A
Figura 2B apresenta um dos microscópios pertencentes a ele,
conforme reportado por Ford2 (1982, p. 282). Selecionamos essa
imagem (Figura 2A) porque o núcleo foi a primeira estrutura celular a ser observada e para podermos compará-la com a Figura 3A.
A seguir, relataremos um pouco da história de como isso ocorreu.
Brown nasceu na Escócia, estudou medicina na Universidade
de Edimburgo e, por volta de 1798, conheceu o botânico britânico Joseph Banks (1743-1820). Naquela época, Brown morava na
Irlanda e já havia iniciado seus estudos com plantas. De acordo
com Ford, Banks sugeriu que Brown embarcasse como naturalista
O artigo de Brown sobre a identificação do núcleo celular foi originalmente
publicado em 1831 e re-impresso com pequenas revisões na Transaction of the
Linnean Society of London, em 1833. O artigo da Transaction foi re-impresso em The
miscellaneous botanical works of Robert Brown, publicado pela Ray Society, em 1866.
Neste trabalho utilizamos o artigo re-impresso datado de 1833.
2 A imagem 2B foi obtida de um site, pois, a figura deste mesmo microscópio
presente no artigo de Ford (1982) apresentava baixa resolução.
1

22

na expedição Investigator, direcionada à exploração da costa australiana (Ford, 1982, p. 281). Durante sua viagem, que durou de 1801
a 1805, Brown coletou quase 4 mil espécies de plantas, dedicandose, a partir de então, a estudar a classificação desse material. Em
seu artigo de 1833, intitulado Sobre os órgãos e modo de fecundação em
Orchideae3 e Asclepiadeae, buscou relacionar conceitos e concepções botânicas, principalmente sobre a fecundação de duas famílias de plantas. Em meio a esses estudos, ao analisar tecidos vegetais ao microscópio (com poder de aumento de 75 vezes) Brown
observou uma estrutura que denominou de núcleo:
Vou concluir meus comentários sobre Orchideae com um alerta
sobre alguns pontos da estrutura geral delas, que dizem respeito
principalmente ao tecido celular. Em cada célula da epiderme de
uma grande parte desta família, especialmente daquelas com folhas membranosas, uma única aréola, geralmente pouco mais opaca que a membrana da célula, é observável. Esta aréola, que é
mais ou menos distintamente granular, é levemente convexa, e
embora pareça estar na superfície na realidade está coberta por
outra camada de células. Não existe uma regularidade quanto ao
seu lugar na célula; entretanto é freqüentemente central ou quase
isso.
Essa aréola, ou núcleo da célula como talvez possa ser cunhado,
não está confinada à epiderme (Brown, 1833, p. 710).

As descrições de Brown eram detalhadas e precisas. Ele percebeu a presença do núcleo, não somente nas células da epiderme,
mas também em células internas do tecido. Inclusive, descreveu e
diferenciou as formas características dessa estrutura, de acordo
com o tecido ou tipo celular em que esta se encontrava. Nas células comprimidas da epiderme, apresentava-se em um correspondente grau de achatamento. Nos tecidos internos havia por sua
vez, frequentemente, uma forma semelhante à esférica, estando
aderido à parede e projetado para o interior celular.

3 A terminação para famílias de plantas, de acordo com a nomenclatura utilizada
atualmente, é aceae, deste modo, as famílias tratadas nesse texto são hoje denominadas Orchidaceae e Asclepidaceae.
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Figura 3. Em (A), células seromucosas mostrando, em sua base, parte
de uma célula mioepitelial (mi); canalículos intercelulares (ca); complexo
golgience (g); secreção granular (gr); interdigitações basolaterais s (i);
junção intercelular (j); lâmina basal (lb); miofilamentos contráteis (mr);
mitocôndria(m); núcleo (nu); retículo endoplasmático rugoso(re); tecido
conjuntivo (tc). 10000x. (Tirapelli, 2002, p.7). Em (B), exemplar de um
microscópio eletrônico de transmissão. Fonte:
<www.physics.uoguelph.ca/psi/cryotem.shtml>.

Figura 4. Esquema didático de uma célula vegetal. Imagem obtida em:
www.extremekit.com.br/biologia_img/celular_eucariotica_vegetal.jpg

24

Além de descrever a presença do núcleo em diversos tecidos
de Orchidaceae, Brown também diz ter encontrado essa estrutura
em muitas outras famílias de plantas. É interessante o fato de
Brown ter relatado que, em outras pesquisas relacionadas à botânica, o núcleo já havia sido percebido, aparecendo, principalmente, em imagens referentes à epiderme. No entanto, acrescentou
que pouca importância parece ter sido dada a essa estrutura, uma
vez que ela não era contemplada nas explicações das figuras em
que estava inserida.
Considerando que os estudos de Brown consistiram em visualizações microscópicas minuciosas e que, para tanto, utilizou microscópios considerados, atualmente, rudimentares (Figura 2B),
questões relativas às observações descritas por Brown surgiram.
Seriam estas realmente possíveis, e como teriam sido feitas?
Desde a comemoração do centenário (1931) da apresentação
dos trabalhos de Brown de 1831, pairam dúvidas acerca de suas
observações. Talvez elas permaneçam até os dias de hoje. O químico Daniel Deutsch, de Pasadena, Califórnia, publicou uma nota
que apontava aspectos contrários aos resultados descritos por
Brown referentes ao denominado Movimento Browniano4
(Deutsch, 1991). Tais observações foram obtidas a partir da utilização dos microscópios disponíveis em sua época (Figura 2B).
Em 1992, Ford respondeu à nota, reportando que havia reproduzido as mesmas condições de observação de Robert Brown e que
seus resultados foram compatíveis com os originais (Ford, 1992,
p. 265). Porém, não sabemos se as dúvidas a esse respeito foram
de fato solucionadas.
Estas dúvidas sobre a observação feita por Brown devem-se ao
fenômeno denominado aberração cromática. Quando uma luz
branca atravessa uma lente, observamos que as extremidades da
imagem aparecem coloridas. Este fenômeno ocorre porque a luz
branca é composta por diversos comprimentos de onda. Para cada
De acordo com Ford, o movimento browniano refere-se ao movimento ondulatório e aleatório de minúsculas partículas suspensas em fluídos (Ford, 1982).
Embora Robert Brown não tenha sido o primeiro a observar esse fenômeno, seu
nome tornou-se permanentemente ligado a ele.
4
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comprimento de onda, a lente possui um foco. Este problema
somente pode ser reduzido, ou eliminado, combinando-se lentes
de materiais diferentes. Como Brown utilizou um microscópio de
uma única lente, a aberração cromática, mesmo que de forma
reduzida, estava presente. Isso dificultava as observações porque a
imagem observada aparece com uma borda colorida.
Com relação às questões acerca da possível visualização do núcleo, em 1982, Ford publicou um artigo em que pormenorizou a
reconstrução de algumas importantes observações feitas por Robert Brown, especificamente a descrição do núcleo celular. Ele
buscou simular todas as condições presentes no contexto experimental de Brown, que incluíram o uso do mesmo microscópio,
tipos de materiais biológicos e método de preparo. Para isso, realizou um estudo investigativo com a finalidade de conhecer qual
teria sido o microscópio utilizado por Brown em seus estudos.

Figura 5: Microscópio de Brown em posse da Linnean Society of London,
mostrado de forma esquemática. Imagem obtida do trabalho de Ford. As
legendas foram alteradas para o português (Ford, 1982, p.283).
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Ford relatou em seu artigo de 1982, que havia dois microscópios pertencentes a Brown, ambos produzidos por Joseph Banks.
Um se encontrava sob os cuidados da Linnean Society of London
(Figura 5) e o outro fazia parte da coleção botânica do herbário do
Royal Botanical Gardens (Figura 6). Brown havia citado em seu trabalho sobre a observação do núcleo, que fora Banks quem havia
construído o instrumento ótico utilizado. Restava estudar melhor
a qual dos dois microscópios citados acima Brown se referia.
O manuseio e a análise detalhada de todas as peças que compunham os dois microscópios permitiram a Ford concluir que o
mais adequado para a reconstrução dos experimentos originais de
Brown era aquele encontrado na Linnean Society of London. O microscópio de Kew apresentava uma imagem indistinguível e embaçada, devido à superfície danificada de suas lentes.

Figura 6: Microscópio de Brown, construído por Bancks, pertencente à
coleção do Kew Herbarium Royal Botanical Gardens. Imagem obtida do
trabalho de Ford. As legendas foram alteradas para o português (Ford,
1982, p. 283).
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Retomando à comparação entre as imagens, a Figura 3A mostra uma fotografia obtida a partir do exame de material de células
seromucosas, em microscópio eletrônico de varredura. Um modelo deste está exposto na Figura 3B. Na Figura 3A, podemos constatar uma riqueza de detalhes sobre os componentes celulares.
Notamos muitas semelhanças entre elas e as estruturas presentes
no esquema didático da Figura 4. Podemos concluir então, que os
esquemas didáticos correspondem à imagem obtida a partir da
visualização das estruturas em microscópio eletrônico, que só foi
possível a partir da primeira metade do século XX.
Tendo em vista as considerações anteriores, bem como a reflexão proposta no início do texto, perguntamos: É possível, olhando para o esquema da Figura 4, perceber as diversas pesquisas
científicas que contribuíram para a sua elaboração? Por exemplo,
conseguimos reconhecer o trabalho de Brown e sua importância
observando a representação didática, apenas? A resposta às perguntas é a mesma: não. Esperamos que você questione outros
esquemas didáticos presentes nos livros, uma vez que, estes (assim
como o modelo de célula atualmente aceito) são decorrentes, invariavelmente, de uma rede de pesquisas que contribuíram para a
produção de um determinado conhecimento científico.

3 PROPOSTA DIDÁTICA PARA OS PROFESSORES

Os problemas mais comuns encontrados nos livros didáticos
de Biologia, relacionados ao conteúdo de citologia, referem-se às
representações didáticas descontextualizadas das estruturas celulares. De maneira geral, a base para a explicação de uma estrutura
celular é um esquema didático, colorido e ampliado, que raramente coincide com a imagem observada ao microscópio óptico. Via
de regra, ele deveria estar presente nos laboratórios de ciências das
escolas. Sendo assim, embora haja nos livros didáticos, um item
específico apresentando os vários tipos de microscópios e suas
resoluções, os modelos das estruturas celulares, (mostrados em
outros tópicos) não refletem o que o aluno visualizaria ao microscópio escolar ao observar um tecido celular. Sob esse aspecto,
ressaltamos o desapontamento dos alunos quando se deparam
com a imagem observada ao instrumento óptico de um material
celular preparado a partir de técnicas histológicas. Em geral, visua-
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liza-se um aglomerado de compartimentos estáticos, com manchas
claras e escuras, referentes às reações dos corantes com as estruturas e substâncias presentes nas células.
Notamos que o conteúdo de determinada estrutura celular apresentado nos livros didáticos de Biologia não está contextualizado historicamente. Prioriza-se a função desempenhada pela
estrutura em detrimento de informações sobre os procedimentos
científicos. Além das técnicas empregadas que levaram à sua observação, bem como sua relação com as demais estruturas celulares e com o organismo como um todo.
Nesta proposta, discutimos a identificação do núcleo em plantas (Orchidaceae), realizada por Robert Brown no século XIX; as
dúvidas que permeiam essa questão; a reconstrução das observações originais de Brown e o significado da palavra descoberta, no
contexto científico. Por fim, apresentamos um quadro de integração de conteúdos, como uma possível forma de abordagem de
diversos temas que podem ser explorados a partir do trabalho de
Robert Brown.
A problematização inicial do texto direcionado ao aluno é a
exposição de várias imagens, obtidas em diferentes períodos e
com o uso de microscópios que possuem resoluções distintas. A
nossa intenção é promover o entendimento do processo de construção do conhecimento científico, baseado não somente nas
imagens, mas na noção de que o desenvolvimento de teorias e
técnicas foi necessário para obtê-las. Nesse caso, é conveniente
discutir alguns aspectos da microscopia, principalmente aqueles
relacionados à identificação do núcleo.
As dúvidas sobre o microscópio utilizado por Brown ter, de fato, possibilitado a visualização de estruturas e fenômenos por ele
descritos nos instigaram a inserir no texto do aluno comentários
sobre a reprodução dos experimentos de Brown, realizada por
Ford (1982). Quais os motivos que conduziram a estas dúvidas?
Na época em que Brown realizou seus experimentos, havia
dois tipos de microscópios disponíveis, o composto e o simples.
O primeiro foi desenvolvido no século XVII e utilizado por Robert Hooke. Este era constituído por duas lentes combinadas que,
embora possibilitassem um aumento maior que o microscópio
simples (constituído por uma única lente), produzia distorções
ópticas relacionadas às aberrações esférica e cromática. A primeiFilosofia e História da Biologia, v. 4, p. 17-42, 2009.
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ra, de acordo com Anne Louise Mylott, ocorre porque os raios de
luz, próximos do centro das lentes, refratam menos do que aqueles próximos da borda (Mylott, 2002, p. 4). A segunda aberração
deve-se ao fato de os comprimentos de ondas de luz mais curtos
refratarem mais em relação àqueles mais longos. Então, os objetos
parecem estar cercados por um halo colorido, similar a um arcoíris. Assim, embora os microscópios compostos possibilitassem
ganhos na ampliação dos objetos, estes eram sobrepujados pelas
perdas no poder de resolução. Para Mylott, “Estes problemas
conduziram alguns microscopistas a aderirem aos instrumentos de
lente simples, apesar de sua magnificação inferior e dificuldade de
uso” (Mylott, 2002, pp. 4-5). Contudo, lembramos que os microscópios simples também possuem problemas com aberrações esférica e cromática, mesmo que reduzidas.
Por volta da metade do século XVIII, alguns fabricantes de telescópios, constataram que a combinação de lentes feitas com
diferentes tipos de vidros resultava em uma redução nos problemas cromáticos. No entanto, a obtenção desses resultados era
difícil quando se tratava das lentes finas dos microscópios. Além
disso, a aberração esférica não era eliminada. Jean Baptista Amici,
em torno de 1820, produziu e aprimorou um microscópio refletor.
Posteriormente, em 1830, Joseph Jackson Lister desenvolveu
métodos para calcular de que forma fazer lentes que corrigissem a
aberração esférica. Isso possibilitou a produção de microscópios
compostos utilizáveis, fabricados “em quantidades suficientes que
puderam ser regularmente usados por pesquisadores e ainda estudantes” (Mylott, 2002, p. 5).
Retomando a discussão sobre as dúvidas que envolvem as observações efetuadas por Brown no século XVIII, salientamos que
as fontes por nós consultadas, entre elas Ford (1982) e Mylott
(2002), nos permitem assegurar que Robert Brown, em seus estudos de 1831 sobre a identificação do núcleo celular, utilizou um
instrumento óptico simples. Isso sugere que naquele período, as
aberrações esférica e cromática dos microscópios compostos,
reconhecidamente melhores em relação ao poder de ampliação,
ainda não haviam sido completamente solucionadas. Ressaltamos
ainda, que o químico Daniel Deutsch, ao sugerir que Brown provavelmente não teria observado o movimento browniano, apontou, como um dos motivos, o fato de ele ter utilizado um micros30

cópio composto e, portanto, sujeito à aberração cromática
(Deutsch, 1991). É provável que Deustch tenha feito essas considerações porque Robert Brown em seus artigos não deixa claro o
microscópio utilizado para suas observações e também por ser
comum no período em que Brown desenvolveu seus trabalhos a
utilização de microscópio composto, uma vez que, como mencionado anteriormente, este permitia uma ganho em termos de ampliação do material visualizado. Mas, conforme Mylott, quando
Robert Brown observou o “movimento browniano, os tubos polínicos ou os núcleos celulares, ele utilizou lente simples com ampliação de 300 vezes” (Mylott, 2002, p. 6). Como já mencionado,
o uso do microscópio simples reduz as aberrações esférica e cromática. Os resultados obtidos por Ford, a partir da reconstrução
dos experimentos de Brown, utilizando microscópio simples,
foram compatíveis com as descrições das observações realizadas
por este último.
Além dos problemas relacionados às lentes, outra questão sobre as dúvidas acerca das observações de Robert Brown diz respeito às dificuldades para observação de tecidos ao microscópio
óptico, uma vez que, a maioria deles é incolor. No caso do núcleo,
Joseph Von Gerlach (1820-1895), em 1858, percebeu que uma
solução diluída de carmim poderia corar o núcleo mais intensamente que o citoplasma. Essa substância é derivada de corpos
secos de fêmeas do inseto denominado Coccus cacti que vive nas
plantas de cactos na América Central e no sudoeste dos Estados
Unidos. Como Brown realizou seus estudos sobre o núcleo em
1831, ele não teve acesso a esse recurso (Moore, 1986).
Convém lembrar que os corantes são misturas de substâncias
químicas utilizadas para tornar os componentes celulares visíveis e
destacados uns dos outros. De maneira simplificada, sabemos
hoje, os corantes agem como ácidos ou bases. Os tecidos que se
coram com corantes básicos são denominados basófilos, enquanto
que, aqueles que se ligam aos corantes ácidos são chamados de
acidófilos. Por exemplo, o núcleo é constituído por substâncias
ácidas (ácidos nucléicos, heterocromatina e nucléolo) que possuem afinidades com corantes básicos. Atualmente, um procedimento corriqueiro para coloração do núcleo e citoplasma utiliza hematoxilina (corante básico) e eosina (corante ácido), respectivamente.
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O artigo de 1831 Sobre os órgãos e modo de fecundação em Orchideae
e Asclepiadeae, de Robert Brown5, relaciona-se à descrição de
estruturas que compõem o sistema reprodutor e à compreensão
de como ocorre a fecundação em plantas dessas famílias. Ressaltamos que o aparato reprodutor delas é bastante peculiar. É provável que Brown tivesse se interessado pelo estudo dessas estruturas, justamente por apresentarem modificações que as distinguiam
de outras.
Em virtude de nossa proposta estar centrada no núcleo celular,
vamos nos ater mais detalhadamente aos aspectos que envolvem
essa temática. Quanto à identificação do núcleo, destacamos a
seguinte frase:
Umas poucas indicações da presença deste núcleo, ou auréola,
que eu tenho até aqui encontrado nas publicações de botânicos,
estão principalmente em algumas figuras de epiderme, nos recentes trabalhos de Meyen e Purkinje, e em um caso, na biografia de
M. Adolphe Brongniart, acerca da estrutura das folhas. Mas tão
pouca importância parece ter sido dada a ela, que sua presença
não é sempre referida nas explicações das figuras em que está representada (Brown, 1833, p. 713).

A partir dessa citação, entendemos que outros botânicos já haviam registrado a presença do núcleo em suas observações. Isso
indica que o interesse despertado por Brown sobre essa estrutura
não ocorreu de forma inesperada, mas foi decorrente de sua habilidade em questionar o que fora apresentado em estudos anteriores, porém, não explorado.
Ressaltamos que Brown descreveu a estrutura por ele denominada de núcleo, sem preocupar-se em estudar sua função. Normalmente, os livros didáticos enfatizam as funções desempenhadas pelo núcleo, sem mencionar que seu estabelecimento foi devido a diversos estudos ocorridos ao longo do tempo. Temos a
Como mencionado no texto para os alunos, este artigo foi originalmente publicado em 1831 e re-impresso com pequenas revisões na Transaction of the Linnean
Society of London, em 1833. O artigo da Transaction foi re-impresso em the miscellaneous botanical works of Robert Brown, publicado pela Ray Society, em 1866. Neste
trabalho utilizamos o artigo re-impresso datado de 1833.
5
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impressão que a identificação do núcleo e o estudo de suas funções aconteceram concomitantemente. Além disso, a maneira
como o conteúdo é abordado reforça a idéia da Ciência como um
produto acabado, já que as funções do núcleo são apresentadas
como sendo completamente esclarecidas, e não como objeto de
estudo de pesquisas atuais.
Realizamos uma análise em livros didáticos de Biologia indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino
Médio – PNLEM/2009, em relação, principalmente, à identificação do núcleo. No decorrer do texto, discutiremos trechos retirados dos livros selecionados para exemplificar equívocos e distorções históricas sobre a temática do nosso estudo. O primeiro exemplo a ser mencionado, diz respeito às conjecturas que Brown
realizou mediante aos seus estudos.
Em 1833, o pesquisador escocês Robert Brown [...] lançou a hipótese de que essa estrutura era um componente importante e
fundamental da célula. Ele a denominou núcleo, termo derivado
da palavra grega nux, que significa semente, por considerar que
essa estrutura devia ser uma parte tão essencial para a célula quanto a semente é para o fruto. Desde então, os biólogos passaram a
admitir que todas as células têm três partes fundamentais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo6.

Conforme já citamos, Robert Brown limitou-se à descrição da
estrutura, no caso, o núcleo. Em nenhum momento, em seu artigo
original, ele fez conjecturas sobre a importância ou a função do
núcleo celular. Sobre esse aspecto, a autoria da analogia que considera que a semente é tão essencial para o fruto quanto o núcleo
é para a célula, é questionável, o mesmo vale para a admissão, a
partir dos estudos de Brown, do núcleo como uma de suas das
partes fundamentais.
Assim como a descrição do núcleo em células da epiderme, a
regularidade sobre a presença dessa estrutura em diversas partes
da planta e em várias espécies vegetais, observada por Brown,

Nesta e nas seguintes citações de livros didáticos, optamos por omitir os nomes
dos autores.

6
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merece atenção. Essa discussão relaciona-se ao caráter universal
do núcleo, ou seja, a sua presença em todos os tecidos de todos os
seres vivos7. Esta idéia não estava presente na época em que
Brown realizou seus trabalhos. No entanto, ele salientou que:
“Esse núcleo da célula não está confinado a Orchideae, mas é igualmente manifesto em muitas outras famílias de Monocotiledôneas” (Brown, 1833, p. 712).
O núcleo também foi observado em glândulas cutâneas que,
no período das observações de Brown, já eram denominadas de
estômatos. Brown sempre observava núcleos duplos, isto é, um
em cada lado das partes que compõem essas estruturas. Ele sugeriu que cada estômato era formado por duas células arranjadas de
forma característica, cuja linha de união entre elas formava o eixo
longitudinal do poro (Figura 2A).
É provável que a regularidade da presença do núcleo detectada
por Brown tenha despertado o interesse de outros pesquisadores
para o estudo mais aprofundado dessa estrutura. As observações
de Brown foram importantes para desencadear trabalhos posteriores sobre a Teoria Celular. Wiliam Locy comentou que:
A descoberta do núcleo nas células vegetais por Robert Brown
em 1831 foi um passo preliminar importante para o trabalho de
Shleiden, visto que os últimos apreendidos sobre o núcleo colocam-no como o ponto de partida das novas células. Ele mudou o
nome do núcleo para citoblasto, e supôs que a nova célula iniciava-se como uma pequena bolha em um lado do núcleo, e pela expansão contínua crescia no interior da célula, o núcleo, ou citoblasto, torna-se encaixado na parede celular. Tudo isto foi mostrado por Nägeli e outros botânicos estar errado; mas ainda assim, curiosamente o suficiente, foi graças à ajuda destas falsas observações que Schwann chegou as suas conclusões gerais (Locy,
p. 243, 1908).

No que se refere ao final da citação anterior, Stephenson ressaltou que a teoria de Theodor Schwann (1839) sobre a origem
das células, é em parte, uma extensão da tese de Matthias Shleiden
Lembramos que no tecido sangüíneo há células (hemácias) que não apresentam
núcleo.
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(1839) e, portanto, igualmente “errônea” (Stephenson, 1931). A
associação exclusiva dos nomes de Shleiden e Schwann à Teoria
Celular se deve ao fato deste último ter sido o primeiro a utilizar
essa expressão. Então, “Nesse sentido indubitavelmente a suposição que como ele originou o nome, ele também originou a coisa”
(Stephenson, 1931, p. 53). Salientou ainda que: “A Teoria Celular
deve a sua existência não a um único homem; muitos pesquisadores juntaram-se para construí-la; mas se alguns nomes são especialmente associados a ela, não deveria ser alguém que apareceu no
cenário pela primeira vez, em 1838” (Stephenson, 1931, p. 49). No
final de suas considerações, sugeriu o reconhecimento de Robert
Brown entre os construtores da Teoria Celular.
Salientamos que nem todos os historiadores da Ciência creditam a Robert Brown um papel fulcral na construção da Teoria
Celular. É o caso, por exemplo, de Myllot. Segundo ela,
Brown viu o núcleo em muitas células, porém ele não fez uma afirmação universal sobre isso em todas as células. Seu artigo não
envolveu nenhuma teoria celular, nenhuma teoria de alguma unidade de estrutura ou função. A monografia de Brown não deu
indicação de que algo como a teoria celular apresentava alguma
função em suas investigações. Ele não descreveu processos ao nível celular, nem mesmo descreveu estruturas como feitas de células. É esta ausência de alguma teoria da célula-como-unidade-davida em sua pesquisa que me conduz a acreditar que Brown realmente não estava pensando em termos da célula nucleada como
unidade fundamental. Schleiden daria ao núcleo um papel fisiológico essencial na unidade da vida (Myllot, 2002, p. 216).

Em um dos livros analisados, a identificação do núcleo está inserida no capítulo “A descoberta da célula”. Os autores discutem,
inicialmente, a importância do microscópio para o desenvolvimento da Biologia. Em seguida, as observações de Hooke são abordadas e, no próximo item, é apresentada a Teoria Celular. Em virtude do nosso foco de estudo, não detalharemos as questões que
envolvem as temáticas anteriormente mencionadas. Chamamos a
atenção, no entanto, para o fato de que esse mesmo livro faz
menção à identificação do núcleo no item posterior àquele que
aborda a Teoria Celular. Embora as datas dos respectivos trabalhos sejam citadas, essa forma de apresentação, aparentemente,
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desvincula o trabalho de Robert Brown daqueles que contribuíram
para a elaboração da Teoria Celular.
Cabe aqui uma discussão sobre a complexidade envolvida na
identificação de um fenômeno, ou de uma estrutura nova e na
dificuldade em creditá-la a uma só pessoa, ou a um grupo delas.
Por exemplo, a palavra “descoberta” é de uso frequente não somente nos livros didáticos, mas nos textos de divulgação científica
em geral. A seguir, alguns exemplos do uso da palavra, encontrados em livros didáticos que analisamos:
Mais tarde, 1665, o inglês Robert Hooke [...] publicou suas observações de estruturas visíveis ao microscópio de luz [...]. Essas observações lhe valeram o crédito de descobridor das células [grifos
nossos].
Em 1831, Robert Brown descobriu o núcleo celular [grifos nossos].

É importante sermos cautelosos ao utilizar a palavra descoberta.
Podemos dizer que Robert Hooke não descobriu a célula, pois,
embora tenha chamado a estrutura que visualizou de célula, assim
como de outras denominações, o que ele descobriu foram “caixas
cheias de ar que explicavam a leveza e flexibilidade da cortiça”,
algo bastante diferente do que mais tarde veio a ser estabelecido
como a “célula” dos seres vivos. Por sua vez, talvez possamos
dizer que Robert Brown “descobriu” o núcleo, ou seja, cunhou o
termo para a estrutura que até hoje reconhecemos como tal na
célula, mesmo não tendo estabelecido uma função universal e
indispensável. Pelo mesmo raciocínio, podemos dizer que um
botânico quando, em uma pesquisa de campo, identifica uma nova
espécie vegetal, ele a “descobriu”.
Lembramos que Martins é cauteloso com relação à atribuição
do mérito científico a um indivíduo. Segundo ele, “atribuir um
descobrimento científico a um indivíduo, quer dizer, atribuir-lhe
um mérito científico, e qualquer discussão como essa termina
vinculada a outros valores (que não são científicos)” (Martins,
1999, p. 281). Para Aaron J. Ihde, na História da Ciência, há numerosos exemplos de descobertas realizadas simultaneamente por
dois, ou mais, pesquisadores trabalhando independentemente
(Ihde, 1948, p. 427). Isso nos leva à questão da prioridade, ou seja,
a quem devemos creditar a descoberta do núcleo: A Robert
Brown, ou a pesquisadores anteriores, que também visualizaram o
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núcleo, conforme ele mesmo admitiu8? Robert Brown descreveu e
nomeou a estrutura observada, enquanto que os outros pesquisadores simplesmente registraram sua presença. Talvez, por este
motivo, seja creditada a Robert Brown a “descoberta do núcleo”.
Um segundo significado da palavra descoberta está relacionado a
uma construção teórica sobre o núcleo, o que envolve não somente a sua visualização, mas o seu papel na célula. Ihde mencionou
que “quando uma época é oportuna, certa descoberta torna-se,
então, inevitável” (Ihde, 1948, p. 427). Ele levantou a seguinte
questão: Em que se constitui essa oportunidade? Para discuti-la,
sugeriu três respostas:
1) Uma necessidade tem sido levantada, então uma pesquisa é
empreendida para saciar aquela necessidade.
2) Os gênios com a percepção apropriada para o problema têm
alcançado sua maturidade.
3) O acúmulo de bases fundamentais do conhecimento necessárias a uma descoberta (Ihde, 1948, p. 427).

As duas primeiras foram contestadas pelo autor por meio de
vários exemplos, evidenciando que esses dois fatores não são
imprescindíveis para uma descoberta científica. Um dos aspectos
que Ihde ressaltou é que a necessidade não conduz a soluções de
problemas (invenções ou descobertas). Ela somente direciona a
atenção para esses problemas. Um exemplo atual é a busca pela
cura de certas doenças. Temos a necessidade em encontrá-las, mas
ainda não conseguimos. Sob outro aspecto, muitas pesquisas básicas, sem aplicações práticas imediatas, podem tornar-se importantes para resolver parte de nossas necessidades.

8 “Umas poucas indicações da presença deste núcleo, ou auréola, que eu tenho
até aqui encontrado nas publicações de botânicos, estão principalmente em
algumas figuras de epiderme, nos recentes trabalhos de Meyen e Purkinje, e em
um caso, na biografia de M. Adolphe Brongniart, acerca da estrutura das folhas.
Mas tão pouca importância parece ter sido dada a ela, que sua presença não é
sempre referida nas explicações das figuras em que está representada” (Brown,
1833, p. 713).
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Em relação à possibilidade número dois, é interessante pensar
nas várias descobertas realizadas simultaneamente e independentemente, por dois ou mais pesquisadores; nos exemplos de construção de conhecimentos exercidos como resultado de uma grande persistência por parte do pesquisador (e não por meio de idéias
inesperadas e brilhantes), bem como naqueles indivíduos que
somente realizaram uma única importante descoberta (uma vez
que, se pensássemos em termos de genialidade, suas habilidades o
conduziriam a inúmeras descobertas fenomenais).
A discussão de Ihde sobre o terceiro item envolveu o caráter
coletivo da descoberta científica. A construção do conhecimento
científico envolve a participação de diversos pesquisadores, por
isso a dificuldade em atribuir a um único indivíduo o mérito de
uma descoberta. Por exemplo, a elucidação das funções desempenhadas pelo núcleo, possui a contribuição de Robert Brown, que
chamou a atenção para a estrutura, de Schwann e Shleiden, com a
proposta da Teoria Celular, e de tantas outras. Essas contribuições
individuais permitiram o entendimento que temos hoje sobre o
funcionamento do núcleo.
Sobre o sentido da palavra descoberta, quando dizemos que
Robert Brown descobriu o núcleo, devemos ter em mente que ele
observou uma estrutura para a qual atribuiu uma função importante, ainda que não universal e necessária para a célula. Ou seja,
não se deve atribuir à palavra núcleo em Brown a idéia que temos
hoje, como uma estrutura que comanda funções essenciais da
célula.
A reprodução das observações de Brown, realizada por Ford,
foi inserida propositalmente no texto do aluno, com base na idéia
contida no seguinte trecho:
Destacamos o papel dos centros e museus de Ciências nesse processo a partir das reconstruções de equipamentos científicos antigos. Essas reconstruções têm várias finalidades. A nosso ver, a
principal delas é compreender como um grupo específico de cientistas construiu um determinado conhecimento. Essa atividade
não envolve somente a elaboração do equipamento, mas inclui
todo o trabalho teórico e metodológico dos cientistas (Araújo,
Caluzi, Caldeira, 2006, p. 30-31).

38

A reconstrução dos experimentos originais sobre o núcleo
permitiu identificar de que maneira o microscópio foi utilizado nas
observações nessa etapa da pesquisa de Brown. O mesmo ocorreu
quanto aos métodos e metodologia mais adequados e prováveis de
preparação dos materiais utilizados. Isso foi fundamental para a
obtenção de resultados confiáveis. Vários métodos poderiam ser
empregados para a análise de materiais ao microscópio utilizado
por Brown e examinado por Ford. Porém, o mais adequado para
o estudo em questão foi a preparação a fresco do material, que
incluíam porções da epiderme de exemplares dos gêneros Tradescantia, Cymbidium e Lycaste, sendo os dois últimos pertencentes à
família Orchideae (orquídeas). A partir da preparação do material e
sua visualização ao microscópio utilizado por Brown, Ford obteve
imagens claras de componentes celulares, entre elas, o núcleo,
conforme Figura 2A. Verificando, deste modo, que era possível a
observação dessa estrutura com o uso do instrumento óptico considerado rudimentar.
Destacamos o extenso trabalho de Ford para a reprodução das
observações de Brown, bem como, as dificuldades de acesso aos
microscópios. Sua utilização envolveu questões burocráticas, uma
vez que ambos estavam preservados em instituições e, como em
qualquer processo de experimentação, havia o risco de danificação
dos instrumentos. Ford analisou cuidadosamente todas as peças
que os compunha para selecionar o mais adequado ao objetivo
proposto. Para isso, conhecimentos de física, como por exemplo,
óptica, foram fundamentais, como também conhecimentos sobre
botânica, histologia e citologia. Isso evidencia a amplitude da pesquisa teórica subjacente às observações e o caráter integrado da
construção do conhecimento científico.
Imaginemos agora, a importância do trabalho de Brown realizado no século XIX, que, com a utilização de instrumentos e técnicas disponíveis na época, forneceu um considerável impulso
para o desenvolvimento da teoria celular e, conseqüentemente,
para o entendimento de diversas questões biológicas.
Como vimos neste trabalho, o desenvolvimento da Ciência é
muito mais rico do que apresentado nos livros didáticos. Uma
questão pertinente é: Como adequar a abordagem histórica dos
conteúdos à estrutura presente nos livros didáticos? A nosso ver, a
simples inserção de informações históricas descontextualizadas, na
Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 17-42, 2009.
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forma de leitura complementar, além de aumentar sobremaneira o
número de páginas do livro didático, pouco contribui para o entendimento do processo de construção do conhecimento científico.
Para uma adequada integração de aspectos históricos aos conteúdos escolares, é necessário uma ruptura com a estrutura estática
presente na maioria dos livros didáticos. Assim, sugerimos, que ao
abordar de forma histórica a identificação do núcleo, o texto apresentado anteriormente seja o eixo norteador de discussão em sala
de aula. Essa estratégia proporciona estabelecer relações entre
diversas temáticas, como por exemplo, botânica, citologia e microscopia, normalmente expostas de forma fragmentada. Nessa
perspectiva, o livro didático que, na maioria das vezes, é utilizado
como principal fonte de informação dos alunos e professores,
desloca-se do centro e assume a posição de apoio para outras
estratégias de ensino.
A Figura 7 sumariza nossas idéias acerca de uma possível integração de conteúdos, tendo como eixo central uma abordagem
histórica da identificação do núcleo.

Figura 7: Esquema didático
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As possibilidades de abordagem de conteúdos referentes ao
núcleo são muitas. O esquema que propomos representa uma rede
de possibilidades de interação de alguns conteúdos abordados no
Ensino Médio, vinculados ao texto didático que elaboramos. Ressaltamos que o fluxo das idéias contidas nesse diagrama é dinâmico, portanto, o professor tem autonomia para selecionar os aspectos que julgar convenientes de serem abordados em determinado
momento. De acordo com a temática enfatizada, alterações nas
inter-relações podem ser realizadas, bem como o acréscimo de
outros textos históricos.
Os conteúdos inseridos na Figura 7 foram sugeridos em virtude de estarem presentes e serem necessários para o entendimento
do estudo de Brown sobre a identificação do núcleo, que é o tema
central da nossa proposta. Lembramos que o uso do microscópio
foi fundamental para o desenvolvimento da ciência e dos conhecimentos sobre a célula e suas estruturas. O aprimoramento de
técnicas histológicas, bem como da óptica, permitiu um avanço
nos estudos de botânica, citologia, citogenética, entre outros. Assim, a microscopia abrange praticamente todos os conteúdos contidos no esquema da Figura 7, podendo também ser utilizado
como um eixo norteador da discussão.
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