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Herbert Spencer Jennings e os efeitos da seleção em
Paramecium: 1908-1912
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Resumo: Herbert Spencer Jennings (1868-1947) iniciou sua carreira como professor
de botânica e zoologia. Em seus primeiros trabalhos tratou da morfologia e taxono-
mia de protozoários, preocupando-se também com o comportamento individual
principalmente de Paramecium. Jennings era cuidadoso em sua pesquisa que desenvol-
veu empregando métodos estatísticos. Mais tarde interessou-se pelo papel da seleção
natural na variação dos organismos. Após desenvolver uma série de experimentos
com paramécius entre 1908 e 1912, encontrou evidências de que a seleção natural não
ocorria dentro das “linhagens puras”. Caso ocorresse a mistura de “raças”, a seleção
somente isolaria as raças já existentes. Portanto, não criaria nada de novo.
Palavras-chave: Jennings, Herbert Spencer; Paramecium; seleção; linhagens puras.

Herbert Spencer Jennings and the effects of selection in Paramecium: 1908-
1912

Abstract: Herbert Spencer Jennings (1868-1947) started his career teaching botany
and zoology. In his early works he dealt with the morphology and the taxonomy of
protozoa. He was also concerned with the individual behavior, mainly in Paramecium.
Jennings was cautious in his research, developed according statistical methods. Later
he became interested in the role of natural selection on the variation of the organisms.
After developing a series of experiments with paramecia, between 1908 and 1912, he
found evidence that natural selection did not take place in “pure lines”. In case of the
mixing of “races”, natural selection could only isolate the races that already existed. In
this way, it could not create anything new.
Keywords: Herbert Spencer Jennings, Paramecium, selection; pure lines.
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1 INTRODUÇÃO  

No Origin of species (1859), Charles Darwin defendia que a evo-
lução ocorria principalmente através de um processo lento e gradual 
através do acúmulo de pequenas modificações sobre as quais agia a 
seleção natural. Embora admitisse que poderia também ocorrer a 
formação de espécies em um único passo, considerava que isso teria 
uma importância mínima no processo evolutivo. Além disso, aceita-
va a existência de herança com mistura (às vezes chamada de heredi-
tariedade “soft”) que era um modo pelo qual a natureza podia con-
servar a uniformidade das espécies apesar da variabilidade que ocor-
ria em cada geração. Alguns anos mais tarde, ele propôs a hipótese 
da pangênese que permitiria a produção de uma variabilidade sufici-
ente para que a seleção natural pudesse atuar. Porém a teoria de Da-
rwin tinha problemas, pois não explicava adequadamente como as 
variações sobre as quais a seleção natural agia eram produzidas.  
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No final do século XIX vários estudiosos como Karl Ernst von 
Baer, Rudolph von Kölliker e Karl Nägeli criticavam a seleção natu-
ral e procuravam explicar as variações que ocorriam nos organismos 
de modo diferente, considerando a influência do meio (Kellogg, 
1907, p. 26). Nesta época havia diversos estudos sobre a influência 
direta das condições do meio sobre a variação na estrutura dos orga-
nismos e discutia-se se os fatores responsáveis pela mesma estavam 
relacionados ao próprio meio ambiente ou à seleção natural. Vários 
deles admitiam que o grau de salinidade da água, por exemplo, pode-
ria alterar a estrutura de protozoários, crustáceos e ouriços do mar 
(Kellogg, 1907, p. 26; Rabaud, 1911, p. 68; Martins, 1999, p. 73). 
Jean Massart, por exemplo, em 1895 obtivera evidências de que pa-
ramécios quando colocados em água salgada, tinham a densidade de 
seu protoplasma aumentada (Rabaud, 1911, p. 98; Martins, 1999, p. 
73).  

Os estudos sobre hereditariedade sofreram uma grande mudança 
depois da adoção dos princípios mendelianos, em 1900. A proposta 
de Mendel que apareceu em seu artigo sobre a formação de híbridos 
(1866) baseada principalmente em estudos experimentais de ervilhas 
do gênero Pisum admitia a existência de elementos celulares encon-
trados nos gametas responsáveis pela transmissão das características 
hereditárias que não se misturavam e que seguiam determinados pa-
drões que não eram universais (Martins, 2002, pp. 29-36).  

Quando William Bateson publicou a tradução para o inglês do ar-
tigo de Mendel em seu livro Mendel’s principles of heredity: a de-

fence (1902), já trabalhava com cruzamentos experimentais envol-
vendo não apenas vegetais mas também animais como borboletas e 
galinhas. Juntamente com seus colaboradores (Leonard Doncaster, 
Reginald Crundall Punnett e Edith Saunders) procurou verificar se os 
princípios que Mendel tinha encontrado em ervilhas se aplicavam a 
outros organismos. Além disso, buscou desvios dos padrões mende-
lianos e novas leis, desenvolvendo o chamado “programa de pesquisa 
mendeliano” (Martins, 2002). Os resultados obtidos nos cruzamentos 
experimentais que realizou reforçavam a idéia da descontinuidade 
das variações e minimizavam o papel da seleção natural no processo 
evolutivo, priorizando o papel da evolução saltacional (Martins, 
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1999, pp. 83-84). Na época, além de Bateson, diversos pesquisadores 
como Thomas Hunt Morgan, por exemplo, consideravam que a sele-
ção natural sozinha não poderia dar conta da formação de novas es-
pécies (Plutynsky, 2002, p. 17).  

O livro Mendel’s principles of heredity: a defence provocou inú-
meras críticas por parte do biólogo Walter Frank Raphael Weldon 
(1860-1906) e do matemático e estatístico Karl Pearson (1857-1936). 
Eles faziam estudos estatísticos em populações sobre a herança de 
características que eram herdadas de modo contínuo como, por e-
xemplo, a estatura do povo inglês, em cuja herança existe uma gra-
dação de possibilidades entre estaturas mais baixas e as mais eleva-
das. Este tipo de estudo substanciava, portanto, a idéia de que a evo-
lução era principalmente gradual e conferia um papel importante à 
seleção natural no processo (Martins, 1999, pp. 83-84). Entre 1902 e 
1906 ocorreu na Grã Bretanha a controvérsia mendeliana-
biometricista envolvendo por um lado William Bateson e por outro 
Weldon e Pearson. Esta dizia respeito, entre outros, a aspectos rela-
cionados ao processo evolutivo (continuidade / descontinuidade das 
variações) e a relevância da seleção natural no processo (ver, por 
exemplo, Martins, 2005).  

Em 1900, partindo do estudo de Francis Galton (1822-1911) a 
respeito da herança em populações e da lei da herança ancestral, Wi-
lhelm Johannsen (1857-1927) estudou uma variedade de feijão, o 
Phaseolus vulgaris. Seu objetivo era aplicar a uma grandeza quanti-
tativa – o peso dos feijões – o mesmo tipo de análise que Galton ti-
nha aplicado à estatura em populações humanas. Neste tipo de planta 
as flores podem ser auto-fecundadas o que permite que se estude 
cada linhagem isoladamente, sem a ocorrência de cruzamentos inde-
sejáveis. Após separar grupos de sementes de determinados pesos e 
fazer os seus respectivos indivíduos representantes reproduzirem-se 
separadamente observou que os descendentes de cada um deles apre-
sentavam uma variação em relação ao peso médio. Entretanto, embo-
ra o tamanho médio fosse reproduzido, o mesmo não acontecia com 
essas variações (Martins, 1997, cap. 3, pp. 24-25). Ele concluiu que a 
seleção dentro das linhagens puras não produzia nenhum novo deslo-
camento do tipo (Johannsen, 1903, p. 2). 
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Desde 1904 o biólogo norte-ameriano Herbert Spencer Jennings 
(1868-1947) vinha fazendo investigações sobre organismos unicelu-
lares, particularmente protozoários, estudando aspectos hereditários e 
evolutivos, tendo publicado vários trabalhos. Na época havia outros 
estudiosos que também se dedicavam ao assunto como Édouard 
Maupas, Oskar Hertwig, Gary N. Calkins ou Karl Pearson, por e-
xemplo. Entretanto, os métodos empregados por eles eram diferentes.  

Para Jennings, “evolução” era “a denominação geral que se dava 
aos processos fisiológicos que resultam na mudança de característi-
cas de geração para geração” (Jennings, 1908a, p. 580). O estudo da 
seleção tinha por objeto as estruturas que persistem nos organismos. 
Nesse sentido, uma importante linha de investigação, segundo o au-
tor, seria a busca de leis que procurassem explicar por que algumas 
combinações permaneçam nos organismos nas sucessivas gerações e 
outras não (idem).  

O biólogo norte-americano tinha consciência de que não era pos-
sível reproduzir a longa série de condições que teriam agido sobre o 
organismo quando ele viveu com indivíduos de gerações passadas 
mas era possível estudar os processos que estão ocorrendo, contro-
lando-os e analisando-os experimentalmente (Jennings, 1908a, p. 
583). Segundo ele, embora as investigações desenvolvidas até então 
como as de Hugo de Vries, por exemplo, tivessem mostrado que a 
seleção natural era uma realidade, não tinham esclarecido como ela 
agia (Jennings, 1910a, pp. 141-142).  

Jennings considerava que a idéia de “linhagem pura” ou “genóti-
po” que tinha sido desenvolvida por Wilhelm Johannsen a partir de 
seus estudos com feijões era bastante clara e podia ser utilizada nas 
investigações experimentais sobre a seleção, embora alguns autores 
da época, como Karl Pearson, por exemplo, parecessem não ter en-
tendido o seu significado (Jennings, 1910a, pp. 142-143). Para Jen-
nings, o conceito de “linhagem pura” ou “genótipo” consistia em um 
instrumento de análise bastante útil, independentemente dos resulta-
dos a que conduzisse (Jennings, 1910a, p. 145).  

Em 1909 Johannsen aperfeiçoou o conceito de “linhagens puras” 
que introduzira em 1903. O que caracterizava uma linhagem pura, 
como dissemos anteriormente, era que todos os indivíduos que a 
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constituíam representavam um mesmo “tipo”, transmitindo sempre 
as mesmas potencialidades hereditárias a seus descendentes. Ele in-
troduziu então em 1909 o termos “genótipo” – que seria o “tipo he-
reditário” ou “tipo genético”, representando, portanto a constituição 
hereditária de um indivíduo ou grupo – e “fenótipo” – que represen-
tava a característica externa mensurável do organismo individual 
(Martins, 1997, cap. 4, pp. 86-87; Wanscher, 1975; Churchill, 1974).  

Em 1909, por ocasião do centenário do nascimento de Darwin, 
August Weismann, um forte defensor do princípio da seleção natural, 
acusado até mesmo de exagerar seu papel no processo evolutivo (ver 
Martins, 2003), proferiu uma conferência em Cambridge admitindo 
que : “Podemos assumir [a teoria da Seleção Natural] mas não po-
demos prová-la em qualquer caso” (Weismann, apud Pearl, 1917b, p. 
65). Raymond Pearl anos mais tarde comentou que desde então muita 
coisa havia mudado (Pearl, 1917b, p. 65) levando em conta o intenso 
trabalho experimental que tinha sido desenvolvido nos oito anos após 
a conferência de Weismann.  

O objetivo deste artigo é analisar a posição que Jennings adotou 
em relação ao papel da seleção natural no processo evolutivo a partir 
das evidências encontradas em seus estudos com protozoários (Pa-
ramecium) publicados entre 1908 e 1912.  

2  ESTUDOS REALIZADOS DE 1908 A 1910  

Em seus estudos feitos de 1908 a 1910 Jennings utilizou princi-
palmente o protozoário Paramecium como material experimental1. 
Ele procurou investigar o que ocorria na passagem de uma geração 
para outra, observando que diferenças e semelhanças podiam ser de-
tectadas entre os membros de sucessivas gerações. O estudo dos pro-
tozoários oferecia uma maior facilidade em relação ao de outros or-
ganismos, pois durante um dia podia ocorrer a formação de uma ou 
mais gerações (Jennings, 1908a, p. 583).  

Continuando suas observações por numerosas gerações, o biólogo 
norte-americano percebeu que certas propriedades, tais como o ta-

                                                 
1 As culturas eram feitas com água e vegetais em decomposição.  
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manho, persistiam nos descendentes dos protozoários. Entretanto, 
desejava saber como isso ocorria. A partir das evidências encontradas 
neste estudo concluiu que a seleção não tinha efeito dentro de uma 
linhagem pura (progênie de um único indivíduo) no que dizia respei-
to ao tamanho2. Considerou que “a seleção é meramente um nome 
dado para certos aspectos do caminho em que o processo [evolutivo] 
como um todo ocorre” (Jennings, 1908 a, p. 581). 

 Em um outro estudo bastante extenso e detalhado realizado no 
mesmo ano, através da observação de várias gerações de protozoá-
rios, Jennings constatou a presença de dois conjuntos de protozoários 
que diferiam em relação às suas dimensões (comprimento e largura), 
um dos grupos tendo aproximadamente o dobro do tamanho do ou-
tro. Ele matou então 400 protozoários fixando-os com o fluido de 
Worcester e medindo-os. Em um dos grupos o comprimento variava 
entre 84 e 144 µm e no outro entre 164 e 224 µm. A partir dos dados 
encontrados, Jennings utilizou métodos estatísticos. Construiu polí-
gonos de freqüência levando em conta a correlação entre comprimen-
to e largura, mostrando tratar-se de grupos claramente distintos. 
Quando um indivíduo de um desses grupos era separado e se repro-
duzia, seus descendentes mantinham-se dentro do mesmo grupo. 
Concluiu tratar-se de duas “raças” distintas (Jennings, 1908b, pp. 
396-399). 

Jennings se perguntou se esses grupos poderiam ser considerados 
espécies diferentes. Já se fazia, na época, a distinção entre duas espé-
cies de paramécios incolores: Paramecium aurelia e Paramecium 
caudatum (ver fig. 1). A primeira dessas espécies era menor do que a 
outra, mais arredondada e possuía dois micronúcleos, enquanto a 
segunda era maior, tinha extremidade mais pontuda e possuía apenas 
um micronúcleo. No entanto, alguns autores haviam criticado essa 
identificação e sugerido que se tratava apenas de variantes de uma 
única espécie. Sem se pronunciar inicialmente sobre a questão, Jen-
nings adotou provisoriamente os nomes tradicionais e aplicou-os aos 
dois grupos que havia identificado (Jennings, 1908b, pp. 402-407). 

Desejando saber se através da seleção e propagação era possível 
                                                 

2 Jennings adotava o conceito de linhagens puras admitido por Wilhelm Johann-
sen.  
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obter dentro de um único grupo raças que tivessem diferentes tama-
nhos médios (Jennings, 1908b, p. 407), realizou um grande número 
de experimentos. Obteve, porém, resultados negativos. Ele comen-
tou:  

A progênie de indivíduos grandes e pequenos (dentro de uma linha-
gem pura) não mostrou diferenças características no tamanho. Os 
espécimens maiores da forma caudatum produziram progênie que, 
como um todo, não era maior que os maiores espécimens produzidos 
pelos espécimens pequenos da mesma forma, e ocorria o mesmo para 
o grupo aurelia. [...] (Jennings, 1908b, p. 408) 

 

 
 
Figura 1. Paramecium caudatum (1) e Paramecium aurelia (2). O Parameci-

um caudatum é maior, tem extremidades mais pontudas e possui apenas um micro-
núcleo. O Paramecium aurélia é menor, mais arredondado e possui dois micronú-
cleos. 
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Jennings percebeu depois que dentro de um grupo obtido a partir 
dos menores havia alguns mais longos, mas não tão longos quanto 
aqueles do conjunto maior, concluindo então que “as diferenças que 
existiam não eram significativas e pareciam não se dever à heredita-
riedade mas em parte à natureza do meio” (Jennings, 1908b, pp. 408-
410).  

A partir das evidências encontradas nos diversos experimentos re-
alizados Jennings chegou à conclusão de que “a seleção não surtia 
efeito dentro de uma linhagem pura; o tamanho era determinado pela 
linhagem à qual os animais pertenciam, e as variações individuais 
que ocorriam nos progenitores não eram efetivas na progênie” (Jen-
nings, 1908b, p. 511). Segundo o autor, as variações que ocorriam 
em uma linhagem pura eram devidas ao crescimento e variações do 
meio, não sendo herdadas. Por outro lado, o tamanho médio era her-
dado e dependia das características fundamentais da linhagem pura. 
Jennings comentou ainda que os resultados que obtivera em Parame-
cium eram semelhantes aos obtidos por Johannsen (1903) em feijões 
e àqueles obtidos por Elise Hanel (1907) em Hydra (Jennings, 
1908b, p. 521).  

 

 
 

Figura 2. As oito “raças” de Paramecium isoladas por Jennings. Os compri-
mentos, em µm, estão indicados abaixo de cada figura (Jennings, 1909, p. 326). 
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 Em um trabalho posterior (1909) Jennings, dando prosseguimento 
às suas investigações, procurou averiguar como ocorria a herança de 
tamanho em Paramecium. Ele observou mais de 10.000 indivíduos 
que foram mantidos em condições experimentais durante muitas ge-
rações. Constatou que havia oito “raças” de Paramecium que diferi-
am entre si pelas dimensões dos indivíduos que as constituíam (ver 
figura 2). No entanto, isolando cada uma dessas “raças” constatou 
que havia uma grande variabilidade de tamanho em seus descenden-
tes (figura 3). 

 

 
 
Figura 3. Diagrama de uma única "raça" de Paramecium (tipo D, da figura 2), 

mostrando a variação de tamanho dos indivíduos, que têm comprimentos de 80 a 
256 µm (Jennings, 1909, p. 327).  

 
Misturou todas essas raças permitindo que elas se reproduzissem. 

Percebeu que em cada uma delas eram obtidos indivíduos que tinham 
determinadas dimensões. Isolou então por seleção várias raças permi-
tindo que elas se reproduzissem. Constatou que, dentro de cada uma 
delas, havia variações em relação às dimensões (figura 4) mas que o 
tamanho médio era herdado. Jennings explicou:  

A maior parte das diferenças entre indivíduos é puramente temporá-
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ria e não significativa para a herança; as outras são diferenças per-
manentes entre raças constantes. A seleção sistemática e continua-
da não tem efeito em uma raça pura, e na mistura de raças seu 
efeito consiste em isolar as raças existentes, não em produzir algo 
novo. (Jennings, 1909, p. 337; ênfase nossa) 

  

 
 
Figura 4. Diagrama das 8 "raças" de Paramecium, mostrando a variabilidade 

de tamanho dentro de cada tipo e comparando os vários tipos entre si. O indivíduo 
de tamanho médio dentro de cada raça é indicado por um sinal +. A linha vertical 
mostra o tamanho médio do conjunto com todos os tipos de Paramecium. Os nú-
meros mostram o tamanho em µm (Jennings, 1909, p. 329).  

 
Desse modo o biólogo norte-americano constatou que a seleção 

não agia dentro daquilo que ele considerava como sendo uma “raça 
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pura”: não criava nada de novo mas somente isolava as raças que já 
existiam. Assim, as evidências encontradas confirmavam as conclu-
sões a que havia chegado em estudos anteriores (Jennings, 1908a; 
Jennings, 1908b). Além disso, harmonizavam-se com a concepção 
das linhagens puras de Johannsen. Por outro lado, estavam de acordo 
com o que era aceito por Thomas Hunt Morgan (Morgan, 1903) e por 
Bateson na época, no sentido de que a seleção não podia criar nada 
de novo. Entretanto Jennings acrescentou que “a ciência era essenci-
almente incompleta e que esses resultados não eram finais” (Jen-
nings, 1909, p. 337), vendo portanto a necessidade de mais investi-
gações sobre o assunto.  

As evidências encontradas por Jennings em um outro estudo (Jen-
nings, 1910) corroboraram a idéia de que a seleção agia isolando as 
raças que já existiam. Ele utilizou, entretanto, uma cultura selvagem, 
obtida portanto, na natureza. Percebeu que, através da seleção pro-
gressiva, foi possível obter dois lotes de protozoários, um dos quais 
tinha mais indivíduos que o outro e que as diferenças entre os indiví-
duos que os constituíam eram permanentes e hereditárias (Jennings, 
1910a, p. 136). Estas consistiam na diferença de um a dois milésimos 
de milímetro no comprimento do corpo. Constatou que, de modo 
análogo ao que ocorrera nas culturas produzidas em laboratório, a 
seleção possibilitou o isolamento das formas que já existiam na natu-
reza. Isto o levou a crer que:  

Mas nossa seleção é somente um processo de purificação e quando 
se obtém finalmente uma raça pura, a seleção não tem o poder de ir 
adiante. Nós estaríamos completamente no escuro sobre o verdadeiro 
efeito da seleção se não tivéssemos em mente a idéia de “linhagem 
pura”. (Jennings, 1910a, p. 138) 

Neste ponto Jennings discutiu se seria adequado aplicar o conceito 
de “linhagem pura” de Johannsen a organismos que se reproduziam 
livremente. Sugeriu então utilizar o termo “genótipo” em vez de “li-
nhagem pura”, interpretando esse termo como um grupo de indiví-
duos que durante um longo período de tempo produziam uma progê-
nie completamente uniforme em suas características hereditárias e 
que não se dividissem em grupos menores (Jennings, 1910a, p. 139).  
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As evidências experimentais encontradas por Jennings em 1910 
levaram-no a acreditar que no caso podiam ser aplicadas várias pro-
posições gerais aos fenômenos que estudou: 

1. A primeira proposição é esta: os organismos nos quais a seleção se 
mostrou efetiva são compostos por muitos genótipos – por muitas ra-
ças que diferem em seus caracteres hereditários. Sabemos que isso é 
verdade. 
2. Segundo, de uma mistura de genótipos desse tipo é possível isolar 
por seleção qualquer uma das coisas que estão presentes – talvez em 
um grande número de diferentes combinações. 
3. Mas de tal mistura não é possível obter por seleção metódica 
qualquer coisa que não esteja presente (salvo quando ocorrerem raras 
mutações). 
4. Portanto não é possível obter por seleção metódica qualquer coisa 
que esteja fora dos extremos das características genotípicas já exis-
tentes. 
 Esta é talvez, na prática, nossa proposição mais importante. Pois 
para que a seleção produza uma progressão da Amoeba ao homem, é 
evidentemente necessário que ela nos dê caracteres que estão além 
dos extremos daquilo que já existe. 
5. Nossa quinta proposição é que no caso dos genótipos que se inter-
cruzam livremente, podemos obter um número indefinido de combi-
nações de tudo o que está entre os extremos dos genótipos existentes 
– a variedade das combinações obtidas dependendo das regras da he-
rança. (Jennings, 1910a, pp. 139-140). 

Jennings apontou que os resultados dos trabalhos de Galton com 
ervilhas e com seres humanos podiam ser interpretados de acordo 
com essas idéias e que, portanto, a interpretação do próprio Galton 
(que se baseava nas leis de regressão e da hereditariedade ancestral) 
podia ser rejeitada, já que elas se baseavam em uma confusão entre 
coisas totalmente distintas: a flutuação não hereditária (fenotípica) e 
as diferenças permanentes genotípicas (herdáveis) (Jennings, 1910a, 
p. 140).  

O exame mostrou que em Paramecium a raça ou linhagem é abso-
lutamente permanente. Embora os indivíduos de uma linhagem pu-
dessem diferir entre si, essas diferenças não seriam herdadas. Assim, 
não forneceriam matéria prima para a seleção (Jennings, 1910a, p. 
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137).  
De acordo com o autor, o trabalho com “linhagens puras” mostrou 

que havia poucas modificações sobre as quais a seleção pudesse agir 
e que as diferenças grandes entre os indivíduos não eram significati-
vas para a seleção ou para o processo evolutivo. Concluiu então que, 
o trabalho feito pela seleção ocorria com mais dificuldade e morosi-
dade, mas mesmo assim era logicamente possível (Jennings, 1910, p. 
144). Comentou ainda que enquanto nos estudos de Johannsen os 
genótipos dos feijões diferiam pelo peso em 2 ou 3 centésimos de 
grama em relação ao peso médio da semente, os genótipos de Para-
mecium diferiam em 2 centésimos de milímetro no comprimento 
(Jennings, 1910a, pp. 144-145). Essas pequenas diferenças perma-
mentes (hereditárias) e outras menores ainda não poderiam ter surgi-
do por seleção mas, uma vez existentes, poderiam ser objeto da sele-
ção natural. Os fatos encontrados neste estudo levaram Jennings a 
pensar que a evolução consistia principalmente em um processo lento 
e gradual onde ocorriam pequenas modificações (Jennings, 1910a, p. 
145).  

Pearson (1910), embora também aceitasse que as variações eram 
contínuas e que a seleção natural tinha um papel primordial no pro-
cesso evolutivo, questionou o conceito de “linhagem pura” emprega-
do por Jennings considerando que ele, Pearl e Hanel pareciam con-
fundir a ausência de herança de um caráter com a herança de uma 
linhagem pura (Pearson, 1910, pp. 372-373). Colocou em dúvida se 
as características consideradas eram de fato herdadas ou resultavam 
da influência do meio Entretanto, Raymond Pearl em um trabalho 
posterior (1917) considerou que a conclusão de Jennings estava bem 
fundamentada. 

3 ESTUDOS REALIZADOS EM 1911 E 1912  

Em 1911 Jennings, em sua análise, levou em conta várias caracte-
rísticas de Paramecium. Algumas delas eram estruturais como o ta-
manho do corpo, por exemplo, que ele já havia analisado em investi-
gações anteriores. Outras eram fisiológicas, como por exemplo a taxa 
de multiplicação e a conjugação. Interessado em saber o que aconte-
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ceria se fossem misturados vários genótipos permitindo que ocorres-
se o processo de conjugação3, Jennings realizou experimentos nesse 
sentido (Jennings, 1911, pp. 86-88). Ele supôs que em uma popula-
ção selvagem existem muitos genótipos e que isso possibilitaria di-
versas combinações. Consequentemente, algumas cadeias deveriam 
perecer, outras deveriam multiplicar-se mais lentamente, outras mais 
rapidamente; algumas combinações deveriam ser destruídas. Além 
disso, somente as mais fortes deveriam sobreviver. Isto poderia dar 
uma idéia do modo pelo qual a seleção natural operaria na natureza, 
levando à sobrevivência do mais apto (Jennings, 1911, pp. 86-88).  

 Tomando uma população selvagem, o biólogo isolou dois lotes de 
protozoários, separando-os. Expôs o primeiro a condições que permi-
tissem a conjugação e o segundo a condições que não permitissem a 
conjugação. O experimento levou aos seguintes resultados:  
• No lote que foi exposto a condições que não permitiam a con-

jugação todos os indivíduos morreram.  
• No lote onde havia condições para que se desse a conjugação, 

os indivíduos apresentaram grande variabilidade: alguns morreram 
logo; outros se multiplicaram lentamente; outros se multiplicaram 
mais vigorosamente.  

As evidências encontradas por Jennings confirmaram sua expecta-
tiva de que a conjugação produzia uma grande variabilidade de genó-
tipos. Os que conferiam ao indivíduo um maior vigor possibilitavam 
sua sobrevivência, ou seja, ocorria a sobrevivência do mais apto ad-
mitida pela teoria darwiniana (Jennings, 1912, pp. 572-573).  

4  ALGUNS DESENVOLVIMENTOS POSTERIORES  

Entre 1912 e 1918 Jennings e Raymond Pearl (1879-1940) publi-
caram diversos trabalhos tratando da análise quantitativa das conse-
qüências do endocruzamento sobre a herança mendeliana (Jennings, 
1912; Jennings, 1914; Pearl, 1915). Nesses trabalhos assumia-se uma 
determinada distribuição de genótipos em uma geração e a partir daí 
calculava-se os genótipos da próxima geração (Provine, 2001, pp. 

                                                 
3 Em um trabalho publicado no mesmo ano Jennings (1910b) discutiu sobre as 

condições necessárias para que ocorresse o processo de conjugação,  
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136-137). Nesse período Jennings e colaboradores analisaram o efei-
to da seleção natural em populações mendelianas.  

James E. Ackert (Ackert, 1916) também realizou experimentos 
com Paramecium Para isso utilizou as duas espécies conhecidas, 
caudatum (maior, dotado de um micronúcleo) e aurelia (menor, com 
dois micronúcleos). Ele desejava saber se, através da seleção, era 
possível obter diversos grupos dentro de um único tipo de Parameci-
um, ou seja, se a partir da progênie de um único animal, os indiví-
duos maiores e menores poderiam ser selecionados de modo a de-
senvolver dois grupos diferentes (um com indivíduos de uma maior 
dimensão que o outro). As evidências encontradas a partir do teste de 
diversos grupos levaram-no a crer que “diversos grupos de Parame-
cia não poderiam ser obtidos dentro da progênie de um único indiví-
duo” (Ackert, 1916, p. 399). Além disso, concluiu que as variações 
de tamanho de Paramecia dentro de um mesmo grupo eram devidas 
aos efeitos combinados do crescimento e desenvolvimento (Ackert, 
1916, p. 400). Tais resultados corroboravam as conclusões a que 
chegara Jennings em seus estudos.  

Entretanto, Raymond Pearl considerou que o trabalho de Ackert 
apresentava erros estatísticos não estando, portanto, bem fundamen-
tado (Pearl, 1916a, p. 78; Pearl, 1917a). Considerou ainda que o tra-
balho de Ackert não refutava nem confirmava os resultados obtidos 
por Jennings (1908b) de que a seleção não era efetiva em relação às 
diferenças de tamanho dentro de uma linhagem pura (Pearl, 1917a, p. 
81).  

Embora criticasse o trabalho de Ackert, Pearl tinha uma visão po-
sitiva em relação a diversos outros experimentos feitos sobre a sele-
ção, incluindo os de Jennings, e comentou:  

Pode-se dizer, de um modo geral, que experimentos cuidadosos e crí-
ticos sobre a seleção natural levaram a resultados opostos [...]. Se a 
forma usada constituía uma “linhagem pura” no sentido estrito da 
concepção de Johannsen, [...] os resultados da seleção contínua na 
maioria dos casos têm sido negativos na medida em que se considere 
a produção de qualquer mudança no tipo. Isto foi mostrado através 
do trabalho da Estação de Svälov com vários cereais, de Johannsen 
com feijões, de Jennings com Paramecium, de Hanel com Hydra , de 
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Vilmorin com trigo, de Ewing com Aphis, de Pearl com aveia, [...] 
(Pearl, 1917a, p. 81).  

Em 1917, quando a teoria mendeliana-cromossômica já estava 
sendo desenvolvida por Morgan e colaboradores, estando bem fun-
damentada em relação a alguns aspectos, Hermann Joseph Müller 
encontrou em Drosophila evidências de que a seleção podia produzir 
quase todas as formas intermediárias através da redução ou aumento 
de genes modificadores em uma população. Os estudos feitos por 
Müller e Calvin Blackman Bridges mostraram que sete fatores inter-
feriam na determinação da cor de olhos em Drosophila (Allen, 1978, 
p. 305). Jennings considerou então que a seleção natural poderia agir 
sobre pequenas variações que ocorriam nos fatores mendelianos. Ele 
admitiu que “os vários graus em que uma característica externa apa-
rece resultam de mudanças na constituição hereditária sobre as quais 
age a seleção natural” (Jennings, 1917, p. 306).  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta análise mostrou que a concepção de linhagens puras proposta 
por Johannsen consistiu uma importante ferramenta de trabalho para 
Jennings. Por outro lado, as evidências que encontrou reforçavam as 
evidências encontradas por Johannsen em Phaseolus quanto à inefi-
cácia da ação da seleção natural nas linhagens puras.  

Nos estudos realizados entre 1908 e 1910 Jennings encontrou evi-
dências de que a seleção natural não agia dentro das “linhagens pu-
ras”. Caso ocorresse a mistura de “raças”, a seleção somente isolaria 
as raças já existentes. Portanto, não criaria nada de novo.  

Nos estudos realizados de 1911 a 1912 o biólogo americano cons-
tatou que a conjugação possibilitaria a produção de uma grande vari-
abilidade de genótipos sobre os quais agia a seleção natural, selecio-
nando aqueles que proporcionassem formas mais adaptadas. Cada 
um dos genótipos diferentes constituiria uma linhagem pura.  

Somente anos mais tarde, a partir de seus estudos sobre o efeito da 
seleção natural nas populações mendelianas, Jennings considerou 
que a seleção natural podia agir sobre as pequenas variações que o-
corressem nos fatores mendelianos.  

Em suma, nos estudos de que tratamos Jennings encontrou evi-
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dências de que a seleção natural agia selecionando entre diversas 
linhagens puras mas não era eficaz dentro de uma linhagem pura já 
que as pequenas variações que ocorriam em relação ao tipo médio 
não eram transmitidas aos descendentes. Entretanto, via a necessida-
de de mais estudos para obter esclarecimentos sobre o papel da sele-
ção dentro das linhagens puras.  
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