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Resumo: No final do século XIX e início do século XX a determinação de sexo era 
um assunto que interessava bastante à comunidade científica. Havia várias teorias que 
procuravam explicá-la. Estas consideravam tanto fatores internos como externos. 
Dentre aquelas que consideravam os fatores internos, algumas admitiam que a deter-
minação do sexo seguia os princípios mendelianos e/ou que os elementos responsá-
veis pelo sexo estivessem localizados nos cromossomos nucleares. Nos primeiros 
anos do século XX Thomas Hunt Morgan (1866-1945) considerava que o sexo de-
pendia de fatores internos relacionados ao citoplasma, sendo favorável à epigênese. A 
partir de 1909-1910 passou a admitir que os cromossomos poderiam participar do 
processo, mas não como seus principais agentes. A partir de 1910-1911 Morgan pas-
sou a aceitar a teoria mendeliana-cromossômica que era preformacionista. No livro 
Heredity and sex (1913) ele defendeu que o sexo era determinado por um mecanismo 
interno, que seguia os princípios mendelianos, cujos principais agentes eram os cro-
mossomos. O objetivo deste artigo é discutir os fatores que contribuíram para a mu-
dança de posicionamento de Morgan sobre a questão, entre 1909 e 1913.  
Palavras-chave: história da Genética; Morgan, Thomas Hunt; cromossomos; heran-
ça citoplasmática; determinação de sexo 

Thomas Hunt Morgan and his new view-point on sex-determination (1909-
1913) 

Abstract: In the end of the19th century and beginnings of the 20th century sex-
determination was a subject that held high interest for the scientific community. 
There were several theories trying to explain it. Some theories took into account 
external factors while others referred to internal factors. Among the ones that sup-
posed that sex-determination was due to internal factors, some accepted that it fol-
lowed Mendelian patterns and/or that the elements related to heredity were located in 
the nuclear chromosomes. In the first years of 20th century Thomas Hunt Morgan 
(1866-1945) accepted that sex depended on internal factors related to cytoplasm, and 
was favorable to epigenesis. From 1909-1910 onwards he started admitting that 
chromosomes could take part on the process, but not as its main agents. From 1910-
1911 onwards, Morgan accepted the Mendelian-chromosome theory of heredity 
which was preformationist. In the book Heredity and sex (1913) he claimed that sex 
was determined by an internal mechanism following Mendelian principles whose 
main agents were the chromosomes. The aim of this paper is to discuss the factors 
involved in Morgan’s change of view on the subject, between 1909 and 1913. 
Keywords: history of genetics; Morgan, Thomas Hunt; chromosomes; cytoplasmic 
inheritance; sex-determination 
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1 INTRODUÇÃO 

No final do século XIX e início do século XX, a determinação de sexo 
era um assunto que interessava bastante à comunidade científica. Diversos 
autores trataram da questão produzindo grande quantidade de artigos entre 
1890 e 1910. Alguns defendiam que os fatores determinantes do sexo eram 
externos (ambientais, qualidade e quantidade da nutrição da mãe). Outros 
apelavam para determinantes internos pré-formados ou algum tipo de 
controle epigenético que se manifestaria durante o desenvolvimento do 
embrião, cuja localização podia ser nuclear ou citoplasmática. Dentre os 
adeptos da idéia de que o sexo era determinado por fatores externos esta-
vam o zoólogo alemão Hermann Landois (1835-1905), que havia estudado 
a lagarta Vanessa e o embriologista Gustav Born (1850-1900), que chegara 
à conclusão de que sapas fartamente nutridas geravam mais fêmeas. Já 
Lucien Cuénot (1866-1951), a partir de evidências encontradas em estudos 
com insetos e anfíbios, considerava que os fatores externos não influíam 
na determinação de sexo, que estaria relacionada a fatores internos (Maien-
shein, 1984, pp. 457-480). 

Dentro da alternativa que admitia que o sexo fosse determinado por fa-
tores internos podia ser oferecida uma interpretação cromossômica, con-
forme sugeriu Erwin Clarence McClung (1870-1946). Ele relacionou a 
determinação do sexo masculino em insetos hemípteros (Pyrrochoris) ao 
cromossomo X (Martins, 1999, p. 235). Entretanto, os estudos citológicos 
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e embriológicos da época traziam sérias dúvidas acerca da possibilidade de 
que a determinação do sexo ou mesmo a herança de um modo geral, esti-
vessem vinculadas aos cromossomos ou ao núcleo celular. Por outro lado, 
havia fenômenos que não podiam ser explicados pelos princípios mendeli-
anos. Apesar disso, surgiram várias teorias que procuravam explicar a de-
terminação de sexo com base nos princípios de Mendel e/ou cromosso-
mos.  

Entre 1905 e 1912, Edmund Beecher Wilson (1856-1939) e Nettie Ma-
ria Stevens (1861-1912) realizaram vários estudos citológicos (cujas obser-
vações nem sempre eram simples) sobre a gametogênese de insetos de 
várias ordens. Estes estudos apontaram para a existência de uma grande 
variedade de modelos de determinação sexual. Em alguns casos o macho 
era heterozigoto para o sexo e a fêmea homozigota. Havia casos em que o 
macho possuía um cromossomo sexual ímpar. Algumas espécies apresen-
tavam vários pares de cromossomos sexuais (Martins, 1997, cap. 4; Brito, 
2004, p. 11). 

O objetivo deste artigo é discutir os fatores que contribuíram para a 
mudança de posição de Thomas Hunt Morgan (1866-1945) sobre a deter-
minação do sexo, entre 1910-1911 e 1913. 

2 A SITUAÇÃO ATÉ 1910-1911 

Em torno de 1903, Thomas Hunt Morgan, que iniciara sua carreira co-
mo embriologista, desenvolveu um estudo sobre a determinação de sexo, 
em colaboração com Nettie Maria Stevens (1861-1912). Coube a Morgan a 
realização de cruzamentos experimentais procurando averiguar a influência 
da alimentação na determinação de sexo de alguns insetos e a Stevens a 
análise citológica e o papel do cromossomo acessório (Brito, 2004, p. 27).  

A partir das evidências obtidas, Morgan acreditou inicialmente que a 
determinação de sexo estava relacionada a fatores internos: elementos 
contidos no citoplasma (Morgan, 1903, pp. 97-116). Não atribuiu muita 
importância aos fatores externos, exceto no caso de algumas formas parte-
nogenéticas1 como nos insetos afídeos2 e no protozoário Hydatina senta. 
                                                      
1 Em seus estudos Morgan, assim como outros biólogos da época, investigou alguns orga-
nismos (principalmente insetos) que se desenvolviam pelo processo de partenogênese, ou 
seja, a partir de óvulos não fertilizados. Esses óvulos, conforme ele explicou, eram produzi-
dos nos ovários das fêmeas do mesmo modo que os óvulos normais. Além disso, durante a 
gametogênese eles produziam glóbulos polares. Entretanto, a maioria deles não passava 
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Nessa época Morgan fazia várias restrições à teoria mendeliana, sendo 
que uma delas era que a mesma não explicava a proporção 1:1 relacionada 
à característica sexo (Martins & Brito, 2006, p. 182). Em 1905, ao estudar 
Phylloxera3, um grupo de insetos que apresentavam alternância de geração 
sexuada e assexuada, percebeu que tanto nos ovos4 partenogenéticos gran-
des (que produziam fêmeas) quanto nos pequenos (que produziam ma-
chos), o número de cromossomos era o mesmo. Embora não houvesse 
encontrado diferenças qualitativas entre o citoplasma desses dois tipos de 
ovos, a partir da utilização de diferentes corantes, somente considerando 
os aspectos quantitativos (ovos maiores continham maior quantidade de 
citoplasma e menor quantidade de citoplasma) concluiu que a determina-
ção de sexo era um fenômeno citoplasmático. Além disso, em duas espé-
cies muito próximas de Phylloxera observou um número cromossômico 
bastante diferente (12 e 22 respectivamente) (Morgan, 1905, p. 201; Mar-
tins & Brito, 2006, p. 182), o que provavelmente o levou a crer que os 
cromossomos não teriam um papel relevante na determinação do sexo. 

Dando prosseguimento a seus estudos com insetos partenogenéticos, 
em 1907, continuou admitindo que a determinação sexual estivesse ligada a 
fatores internos. Porém, considerou a possibilidade de que pudesse seguir 
os padrões mendelianos, o que negava antes. Apesar disso, aceitava que 
nos afídeos a mudança do modo partenogenético de reprodução para o 
modo sexual pudesse estar relacionada a mudanças ambientais (Morgan, 
1907a, p. 382; Morfan, 1908). Porém, nesse mesmo ano, em seu livro Ex-
perimental Zoology, admitiu que os fatores internos da determinação sexual 
não estavam relacionados aos cromossomos (Morgan, 1907b, p. 77) 

Nessa época Morgan não aceitava as evidências trazidas por Theodor 

                                                                                                                      
pelo processo de sinapse e conservava o número cromossômico (Morgan, 1913c, p. 174).   
2 Insetos considerados atualmente como pertencentes à ordem Hemiptera e que se alimen-
tam da seiva das plantas. Há cerca de 4000 espécies, que vivem em regiões de clima tempe-
rado no hemisfério norte.  
3 Insetos considerados atualmente como pertencentes à uma pequena família da subordem 
Homoptera. Alimentam-se da seiva das parreiras e carvalhos.  
4 Morgan empregava a mesma terminologia para se referir ao óvulo (não fecundado) e ao 
ovo (fecundado). Em ambos os casos, utilizava a palavra “egg”. Neste artigo seguiremos a 
mesma terminologia adotada por Morgan quando mencionarmos suas contribuições. Po-
rém, quando nos referirmos à geração assexuada das formas partenogenéticas “ovo” será 
denominado “óvulo não fecundado” e, para as formas sexuadas, “zigoto” (óvulo fecundado 
pelo espermatozóide).  
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Heinrich Boveri (1862-1915) em relação à individualidade dos cromosso-
mos. Em relação a este aspecto, Morgan escreveu para o amigo Hans A-
dolf Eduard Driesh (1867-1941): 

Eu estou feliz que você vai examinar o experimento de Boveri. Eu sempre 
desconfiei dele, mas até que ele seja esclarecido, o pessoal dos cromosso-
mos o achará convincente. (Morgan, correspondência de 1906, apud, Allen, 
1981, p. 139) 

Segundo Garland E. Allen, Morgan apenas fingiu testar os resultados 
de Boveri (Allen, 1981, p. 139).  

Em 1909, Morgan continuou considerando que a determinação sexual 
das fêmeas sexuadas e partenogenéticas de Phylloxera não tinha qualquer 
relação com os cromossomos e que o citoplasma teria uma maior relevân-
cia para o processo. Em estudos subseqüentes sobre as diversas formas de 
Phylloxera, encontrou evidências de que o sexo era herdado quantitativa-
mente, ou seja, através da quantidade de cromatina contida em vários cro-
mossomos, não dependendo, portanto, de nenhum cromossomo em espe-
cial (Morgan, 1909a, p. 234). 

No decorrer do tempo, passou a admitir que os cromossomos poderi-
am ter uma participação no processo, mas não como seus principais agen-
tes. Embora considerasse a possibilidade de que a determinação do sexo 
pudesse depender da quantidade de cromatina existente nos diversos cro-
mossomos (herança quantitativa), continuou sendo favorável à epigênese. 
Nessa época ele acreditava que o sexo estaria relacionado ao número de 
cromossomos sexuais. Entretanto, como esses cromossomos não eram 
qualitativamente diferentes, o sexo não poderia ser tratado em termos de 
fatores mendelianos. Como a separação e a distribuição dos cromossomos 
sexuais seriam determinadas por mecanismos que estavam fora dos cro-
mossomos, era o citoplasma que determinava o sexo (Morgan, 1909b, 
Martins, 1997, cap. 4, pp. 4.121-4.122). 

O biólogo norte-americano era contrário às diferentes interpretações 
oferecidas pelos mendelianos como a de William Castle (1914-1977), Willi-
am Bateson (1861-1925) e Reginald Crundall Punnett (1875-1967) ou 
mesmo a de Edmund Beecher Wilson (1856-1939), que era o chefe de seu 
departamento na Universidade de Columbia (Morgan, 1909b, pp. 239-355). 

Morgan publicou diversos artigos combatendo as teorias mendeliana e 
cromossômica (Morgan, 1909c, por exemplo) seguidos do artigo sobre a 
Drosophila de olhos brancos em Science (Morgan, 1910b) onde admitia que a 
herança podia seguir padrões mendelianos. 
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Antes de publicar o artigo sobre a Drosophila de olhos brancos ele não 
acreditava que os cromossomos fossem os responsáveis pelo processo de 
desenvolvimento: “É perigoso e insensato reduzir o problema de heredita-
riedade e desenvolvimento a um único elemento na célula” (Morgan, 
1910a, p. 452). Além disso, fazia objeções às teorias que envolviam partícu-
las, como a cromossômica, sendo favorável à epigênese. Duvidava que os 
cromossomos conservassem sua individualidade durante a divisão celular. 
Tinha dúvidas em relação ao processo de sinapse5 e à pureza dos gametas 
(Morgan, 1910a, p. 452). 

Neste mesmo artigo, ele dedicou uma seção à discussão da relação entre 
cromossomos e sexo. Descartou a possibilidade de que o sexo fosse de-
terminado por fatores externos. Pela primeira vez, parecia que Morgan 
estava vislumbrando a possibilidade de que pudesse haver uma relação 
entre os estudos experimentais mendelianos e os estudos citológicos (Mor-
gan, 1910a, pp. 453-472). 

A mudança de linha de pesquisa de Morgan (Morgan, 1910b) se iniciou 
com o estudo de herança limitada ao sexo em Drosophila. No início do 
artigo sobre a descoberta da Drosophila macho de olhos brancos, publicado 
em Science, Morgan não deixou claro o que estava estudando. Apenas in-
formou que estava acompanhando uma cultura de Drosophila há um ano 
(Martins, 1998, p. 111). Nesta cultura, foi encontrado um macho de olhos 
brancos, sendo que a mosca normal tem olhos vermelhos brilhantes. 

3 A SITUAÇÃO A PARTIR DE 1910–1911 

Morgan e seus colaboradores, Alfred Henry Sturtevant (1891-1970), 
Hermann Joseph Muller (1890-1967) e Calvin Bridges (1889-1938), cruza-
ram a Drosophila macho de olhos brancos com suas irmãs de olhos verme-
lhos, obtendo em F1 1.237 descendentes de olhos vermelhos. Ao cruzar os 
descendentes de F1, Morgan obteve 2.459 fêmeas de olhos vermelhos, 
1.011 machos de olhos vermelhos e 782 machos de olhos brancos (Mar-
tins, 2002b, p. 236). 

Uma vez que não surgiram fêmeas de olhos brancos, Morgan concluiu 
que esse caráter era limitado ao sexo, pois era transmitido apenas aos fi-
lhos. Entretanto, não era incompatível com a feminilidade, pois do cruza-
mento de machos mutantes de olhos brancos com algumas de suas filhas 

                                                      
5 Processo de pareamento dos cromossomos durante a metáfase. 
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obtinha-se 129 fêmeas de olhos vermelhos, 132 machos de olhos verme-
lhos, 88 fêmeas de olhos brancos e 86 machos de olhos brancos. Morgan 
deduziu que, uma vez que o caráter olhos brancos podia permanecer nas 
fêmeas através de um cruzamento adequado, conseqüentemente, não era 
limitado a um sexo. Ele apresentou então uma primeira hipótese6 procu-
rando explicar os resultados encontrados, fazendo depois quatro verifica-
ções da mesma, que deram resultados de acordo com o esperado, apesar de 
se tratar de uma hipótese equivocada (Martins, 2002b, pp. 241-242). 

Alguns meses depois de apresentar seu primeiro trabalho sobre herança 
ligada ao sexo, relacionando a característica olho branco à característica 
sexo, Morgan rejeitou sua primeira hipótese propondo outra, em um traba-
lho publicado em julho de 1911 (Morgan, 1911). A segunda hipótese surgiu 
depois da descoberta de outras mutações que eram herdadas do mesmo 
modo que a responsável pela coloração de olho branco. Entretanto, nesse 
artigo não deu uma razão para a sua rápida conversão (Martins, 2002b, p. 
246). 

A segunda hipótese, em vez de supor que os alelos limitados ao sexo 
estivessem associados ao fator X, como na primeira, considerou-os como 
fazendo parte do cromossomo X, no qual também estariam localizados os 
genes determinantes do sexo feminino. Na primeira hipótese, Morgan não 
falava em cromossomos, mas em associação entre fatores. De acordo com 
a nova hipótese, se o fator R para olhos vermelhos estava no cromossomo 
X, não poderia aparecer nunca isolado, fora dele. Todo espermatozóide 
que tem o R tem o X. Como o fator W para olho branco é um alelo de r, 
ele também deverá estar no cromossomo X (e um Y), eles só poderão 
possuir o R ou o W, em dose simples (Martins, 2002b, p. 247).  

A partir deste trabalho, Morgan se dedicou tanto ao programa de pes-
quisa mendeliano, quanto à hipótese cromossômica, contribuindo para o 
seu desenvolvimento. Nos seus trabalhos seguintes é possível encontrar, 
algumas vezes, a indicação de problemas que a hipótese cromossômica 
ainda possuía, e se interpretarmos literalmente alguns trechos de certos 
trabalhos poderíamos pensar que ele manteve dúvidas quanto à hipótese 
cromossômica por muito tempo. Mas deve-se dar mais importância às 
atitudes do que às palavras, e o fato de que Morgan passou a investir todo 

                                                      
6 Essa primeira hipótese supunha que os alelos limitados ao sexo estivessem associados ao 
fator X. Neste artigo Morgan não mencionou os cromossomos (Morgan, 1910b; Moore, 
1986; Martins, 2002b).  
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o seu esforço e sua carreira no desenvolvimento e aperfeiçoamento da 
teoria cromossômica (Martins, 2002b, p. 251). 

Morgan e seus colaboradores rapidamente transformaram o trabalho 
com Drosophila em um ativo projeto. Com o desenvolvimento de novos 
experimentos de cruzamentos, outros mutantes começavam a aparecer. 
Esses mutantes eram registrados cuidadosamente e seus padrões hereditá-
rios eram estudados através de vários cruzamentos e retrocruzamentos 
(backcrosses) (Martins, 2002b, p. 252). 

4 SITUAÇÃO POR OCASIÃO DO HEREDITY AND SEX 

Como por ocasião da “conversão” de Morgan à teoria cromossômica 
seus questionamentos7 em nível conceitual não tinham sido respondidos e 
o livro Heredity and Sex (1913) mostrou um posicionamento francamente 
favorável às teorias mendeliana e cromossômica, procuraremos averiguar 
se algo de novo tinha surgido nesse sentido. O que irá nos interessar parti-
cularmente neste livro são os estudos sobre determinação de sexo. 

Morgan discutiu no capítulo 2 sobre o mecanismo que determina o se-
xo. Nessa discussão, ele procurou convencer o leitor de que a determina-
ção sexual estava ligada a fatores internos. Para isso utilizou evidências 
obtidas através dos estudos feitos por outros autores. Em alguns casos, ele 
explicitou quais eram os autores, tais como os experimentos com ouriços-
do-mar feitos por Fritz Baltzer (1884-1974) e Theodor Boveri (1862-1915). 
Porém, outras vezes não mencionou os autores que fizeram os experimen-
tos como é o caso dos insetos Protenor belfragei, Lygaeus bicrucis, Oncopeltus 
fasciatus, que tinham sido estudados por Edmund Beecher Wilson (1856-
1939) (Wilson, 1905, pp. 321-345). Nesses casos, Morgan empregou dia-
gramas bastante simplificados, que não refletiam o que havia sido observa-
do por Wilson e nem por ele próprio já que ele não havia feito estudos 
citológicos sobre esses insetos. Ele também não mencionou que foi Boveri 
quem havia feito os experimentos com Ascaris (Morgan, 1913c, p. 53). 

Nesse capítulo, ele pareceu não ter mais dúvidas em relação ao proces-
so de sinapse, como manifestava anteriormente, e defendeu que os cro-
mossomos eram os principais responsáveis pela transmissão das caracterís-
                                                      
7 Entre as críticas feitas por Morgan estavam: os cromossomos que constituem diferentes 
tecidos são aparentemente iguais; espécies muito próximas apresentam número diferente de 
cromossomos. Assim, os cromossomos não explicam nem a diferenciação e nem a evolu-
ção. 
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ticas hereditárias, coisa que também questionava antes, conforme aparece 
nas seções anteriores deste artigo. Além disso, passou a considerar o traba-
lho de Boveri relevante: 

As evidências mais convincentes de que os cromossomos são os elementos 
mais importantes na hereditariedade são encontrados nos trabalhos de Bo-
veri, Baltzer e Herbst. [...] As evidências forneceram um forte suporte para 
a visão de que os cromossomos são diferentes um do outro, e que um de 
cada tipo é necessário para que ocorra o desenvolvimento. (Morgan, 1913c, 
p. 58) 

4.1 Princípios de Mendel e determinação de sexo 

Ao contrário do que fazia anteriormente, Morgan passou a defender os 
“princípios mendelianos” como se não houvesse nenhum problema em 
relação a eles. Ele afirmou: 

Mendel testou sua hipótese em numerosas formas, que eu não preciso dis-
cutir agora, e encontrou em todos os casos resultados que coincidiam com 
suas expectativas. (Morgan, 1913c, p. 80) 

Esta afirmação não é procedente. Na verdade, o próprio Mendel tinha 
consciência de que estes princípios não eram universais, tendo indicado 
exceções e considerado necessário que fossem testados em outros orga-
nismos (Martins, 2002a, pp. 27-55).  

Além disso, Morgan procurou relacionar os cromossomos à teoria 
mendeliana como se essa fosse a única possibilidade. Ele comentou: “Não 
parece improvável que os cromossomos sejam o mais importante elemento 
na herança mendeliana” (Morgan, 1913c, p. 96). 

Morgan ainda defendeu que o mecanismo de determinação de sexo se-
guia as “leis mendelianas de herança”. Ele assim se expressou: 

Os fatos que nós temos considerado forneceram, eu acredito, evidências 
demonstrativas em favor da visão que o sexo é regulado por um mecanis-
mo interno. O mecanismo parece, todavia, ser o mesmo mecanismo que 
regula a distribuição de certos caracteres que seguem as leis mendelianas de 
herança. (Morgan, 1913c, p. 72) 

 

4.2 Estudos com insetos partenogenéticos 

Diferente do que pensava anteriormente, Morgan mudou sua posição 
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em relação à determinação de sexo em alguns insetos partenogenéticos. 
Em Phylloxera passou a defender que a determinação de sexo não era mais 
um fenômeno citoplasmático e sim cromossômico. Percebeu que nos ovos 
partenogenéticos grandes (que produziam fêmeas) e nos pequenos (que 
produziam machos), o número de cromossomos era diferente. No ovo 
grande não havia redução cromossômica. Assim, este último apresentava 
dois jogos cromossômicos. Por outro lado, no ovo pequeno todos os cro-
mossomos se dividiam, exceto um, que permanecia intacto constituindo o 
corpo polar. Deste modo, o número de cromossomos na fêmea era 6 e no 
macho 5 (Morgan, 1913c, p. 180).  

4.3 Estudos sobre determinação de sexo em Drosophila 

Conforme mencionamos na seção 3 deste artigo, surgiu uma Drosophila 
macho de olhos brancos em uma das garrafas de cultura no laboratório de 
Morgan. Os resultados obtidos em seus experimentos levaram Morgan a 
crer que havia uma regularidade neste tipo de herança que estava relacio-
nada ao sexo. Nesse sentido, ele abandonou a terminologia aplicada anteri-
ormente, “herança limitada ao sexo”, passando a adotar uma nova, “heran-
ça ligada ao sexo”, porque a característica olhos brancos podia aparecer nas 
fêmeas desde que se fizessem os cruzamentos adequados. Ele assim se 
expressou: 

Nestes casos, como já comentamos, foi dado o termo “herança limitada ao 
sexo”, mas nós sabemos que caracteres como estes podem ser transmitidos 
para as fêmeas, portanto o termo é enganoso. (Morgan, 1913c, p. 83) 

Sendo assim, a herança de olhos brancos e vermelhos era um caso típi-
co de herança ligada ao sexo. Morgan deu outros exemplos de herança 
ligada ao sexo como hemofilia e cegueira noturna em seres humanos sem, 
entretanto, mencionar os autores que haviam estudado esses casos e nem 
as evidências que haviam encontrado. Certamente não foi ele quem reali-
zou essas investigações.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa mostrou que em seus trabalhos iniciais (1903 a 1905) 
Morgan priorizava o papel do citoplasma na determinação de sexo em 
insetos que apresentavam alternância de geração sexuada e assexuada (afí-
deos e Phylloxera) e fazia restrições à teoria mendeliana. As evidências que o 
levaram a adotar este posicionamento estavam relacionadas ao fato de que 
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os ovos partenogenéticos que produziam machos continham menos cito-
plasma que aqueles que produziam fêmeas, embora contivessem, de acor-
do com suas observações, o mesmo número de cromossomos. Por outro 
lado, espécies muito próximas apresentavam número diferente de cromos-
somos. Além disso, a teoria mendeliana, não explicava a proporção sexual 
1:1. Em seus estudos realizados em 1907, ele continuou acreditando que o 
sexo era principalmente determinado por fatores internos, que o citoplas-
ma tinha um papel fundamental mas que a herança do sexo poderia seguir 
os padrões mendelianos. A alternância de geração poderia estar relacionada 
a fatores ambientais. Em 1909, manteve sua posição de que o citoplasma 
era primordial na determinação do sexo e que a quantidade de cromatina 
poderia ter também alguma relação com o processo. Manifestou-se, entre-
tanto, contrário a qualquer interpretação mendeliana para a determinação 
do sexo. Até aqui podemos dizer que a posição de Morgan favorável à 
determinação de sexo estar relacionada ao citoplasma pode ser explicada 
em nível conceitual. 

Em 1910, após publicar vários trabalhos atacando tanto os princípios 
mendelianos como a teoria cromossômica (que eram coerentes com a po-
sição adotada até então) publicou o artigo onde relatou a descoberta da 
Drosophila macho de olhos brancos e os resultados de seu cruzamento com 
a fêmea selvagem (de olhos vermelhos). Interpretou os resultados através 
de uma primeira hipótese que relacionava os alelos limitados ao sexo (para 
cor de olho) como relacionados ao fator X. Embora utilizasse uma termi-
nologia mendeliana não mencionou os cromossomos. Num segundo arti-
go, publicado no ano seguinte, apresentou uma segunda hipótese em que 
considerava os alelos limitados ao sexo como estando contidos no cromos-
somo X. Entretanto, não havia evidências citológicas que corroborassem 
esta hipótese mas somente evidências genéticas (obtidas a partir de cruza-
mentos experimentais). Pode-se dizer que somente os resultados obtidos 
nos cruzamentos mencionados não são suficientes para justificar a mudan-
ça de posicionamento de Morgan por fatores conceituais. Além disso, as 
várias objeções que ele fazia antes à teoria cromossômica não haviam sido 
respondidas.  

Dois anos depois, quando foi publicado o livro Heredity and sex, o grupo 
de Morgan havia feito outros estudos com mutações de Drosophila relacio-
nadas ao sexo. Entretanto, as evidências obtidas eram principalmente gené-
ticas. Nessa obra, entretanto, como ele defendeu veemente a teoria cro-
mossômica, os princípios de Mendel e sua relação, era de se esperar que 
novas e fortes evidências científicas houvessem sido apresentadas. Entre-
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tanto, não foi isso que ocorreu. Mudando sua atitude, Morgan passou a 
considerar as evidências acerca da individualidade e diferenças qualitativas 
dos cromossomos trazidas pelos experimentos de Boveri com ouriços 
como sendo conclusivas, sem que nada tivesse sido acrescentado ao que 
havia antes. O mesmo ocorreu em relação às experiências do mesmo autor 
com Ascaris8. Morgan utilizou as evidências obtidas por Wilson em seus 
trabalhos sobre determinação de sexo para corroborar seu novo posicio-
namento, sem entretanto, na maior parte dos casos, ter lhe dado o devido 
crédito. O próprio Morgan, no entanto, não fez estudos citológicos refe-
rentes aos exemplos dados. Utilizou como estratégia a super-valorização e 
generalização da aplicação do trabalho de Mendel a muitos organismos, 
forçando sua ligação com os cromossomos. Embora a mudança de atitude 
no que se refere à determinação de sexo nas formas sexuadas e partenoge-
néticas possa ser explicada em termos conceituais já que ele encontrou 
evidências de que havia uma diferença em relação a seu número cromos-
sômico, consideramos que, em seu conjunto, as evidências apresentadas no 
livro9 não são suficientes para explicar sua mudança de atitude a partir de 
fatores conceituais.  
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