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Apresentação 
Lilian Al-Chueyr Pereira Martins * 

 
Este volume especial de Filosofia e História da Biologia é o pri-

meiro resultado de uma das propostas da Associação Brasileira de 
Filosofia e História da Biologia (ABFHiB): realizar pequenos en-
contros destinados à discussão de trabalhos tratando de temas 
restritos, diferentemente dos encontros organizados anualmente, 
onde são apresentados trabalhos que abordam os mais diferentes 
temas dentro da filosofia e história da biologia e suas interfaces.  

O objetivo principal desses encontros temáticos é propiciar 
uma discussão profunda sobre os trabalhos apresentados de modo 
que seus autores possam, a partir das sugestões recebidas, elaborar 
uma versão final para ser publicada.  

Os capítulos que integram este volume foram elaborados a 
partir de pesquisa original desenvolvida por seus autores, apresen-
tada e discutida no 1º Encontro Temático da ABFHiB. Esse even-
to, que tratou da utilização da história da biologia no ensino mé-
dio, ocorreu em Campos do Jordão de 13 a 15 de novembro de 
2008 e contou com o apoio da FAPESP e Universidade Presbite-
riana Mackenzie. 

Temos agora a satisfação de estar cumprindo o segundo obje-
tivo deste encontro temático, que era publicar um livro com tex-
tos referentes à história da biologia, destinados aos estudantes e 
aos professores de ensino médio.  

Esperamos que o volume 4 de Filosofia e História da Biologia 
possa contribuir para ajudar a preencher a carência de material 
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referente à história da biologia a ser utilizado pelos professores, 
tanto na sala de aula como em seu próprio estudo.  

Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que contribuíram di-
reta ou indiretamente para a elaboração deste volume e para a 
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Introdução. A importância da história da 
ciência na educação científica 

Maria Elice Brzezinski Prestes * 

Ana Maria de Andrade Caldeira #  
Resumo: Nas últimas décadas, o interesse pelo ensino contextual das ciências 
consolidou um campo de pesquisa que explora as componentes históricas, filosó-
ficas, sociais e culturais da ciência, dando ênfase às potencialidades de sua utiliza-
ção nas aulas de ciências do ensino básico e superior. Análises publicadas por 
Michael Matthews e Richard Duschl sobre as pesquisas realizadas entre as déca-
das de 1950 e 1980 indicam duas tendências na área. Por um lado, existe um 
interesse crescente em trabalhos voltados a como aplicar História e Filosofia da 
Ciência no ensino de ciências. Por outro, predominam hoje “abordagens inclusi-
vas” que estão voltadas à introdução de episódios históricos específicos em 
unidades de cursos de ciências padrão. A filiação a essa dupla orientação das 
pesquisas é atribuída ao conjunto de textos sumarizados em seguida e que com-
põem trabalhos elaborados por diferentes autores para uma publicação conjunta 
de estudos de caso de história da biologia que podem ser utilizados em sala de 
aula, subsidiando reflexões acerca de aspectos particulares da natureza da ciência. 
Palavras-chave: história da Biologia; ensino de Biologia; ensino de ciências.  

Introduction. The relevance of history of science in science education 
Abstract: In the last few decades, the interest for a contextual science teaching 
have consolidated a field of research exploring the historical, philosophical, social 
                                                  
* Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo. Membro do Grupo de História e Teoria da Ciência 
(GHTC) da Universidade Estadual de Campinas. Cidade Universitária, Rua do 
Matão, 277, sala 317A, São Paulo, SP, CEP 05508-090. E-mail: epres-
tes@ib.usp.br  
# Departamento de Educação da Faculdade de Ciências-Campus de Bauru da 
Universidade Estadual Paulista. Líder do Grupo de Pesquisa em Educação Cien-
tifica do Programa de Pós Graduação Em Educação para a Ciência. Av. Enge-
nheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, n14-01 Vargem Limpa, Bauru, SP. CEP 
17033-360. E-mail: anacaldeira@fc.unesp.br 
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and cultural components of science, focusing its uses in different levels of sci-
ence education. Analysis published by Michael Matthews and Richard Duschl 
about different kinds of works developed between the 1950s and 1980s reveal 
two central tendencies in the field: a growing interest on researches about how to 
apply History and Philosophy of Science in science teaching; and an “add-on 
approach”, devoted to the introduction of specific historical episodes in regular 
science courses. This double tendency is linked to the following papers briefly 
summarized that represent case-studies in history of biology that can be used in 
science classes. At the same time, they guide reflections about particular aspects 
of the nature of science. 
Keywords: history of biology; teaching of biology; science teaching   

“Educação é a estratégia desenvolvida pelas sociedades  
para possibilitar a cada indivíduo atingir seu potencial criativo  

e estimular e facilitar a ação comum,  
com vistas a viver em sociedade, exercitando a cidadania plena”. 

Ubiratan D’Ambrosio. 
 A partir da década de 1970, aumentou significativamente o in-teresse pelo ensino contextual das ciências tanto no Ensino Básico, quanto no Ensino Superior. Trata-se de uma tendência que explo-ra as componentes históricas, filosóficas, sociais e culturais da ciência por meio de enfoques e abordagens variadas, na tentativa de promover uma formação que supere a demarcação entre o ensino dos conteúdos científicos e o de seus contextos de produ-ção. Houve mesmo o aparecimento de uma comunidade nova de pesquisadores, provenientes de áreas especializadas, reunida pelo interesse comum da promoção da educação científica. Historiado-res da ciência, filósofos da ciência e sociólogos da ciência motiva-dos pelos problemas do ensino-aprendizagem das ciências alia-ram-se a pesquisadores em ensino de Física, Biologia e Química, já envolvidos na também emergente área de pesquisa denominada “Ensino de Ciências” ou “Didática das Ciências” (em inglês, Scien-
ce Education). A confluência do olhar partilhado por esses diferen-tes grupos de pesquisadores gerou aumento significativo no nú-mero de publicações, no Brasil e no exterior, destinadas a identifi-car as contribuições que os diferentes componentes da ciência têm a oferecer à educação científica1. 
                                                  
1 Revisões da literatura acerca da aplicação da História e Filosofia da Ciência na  
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Um impulso significativo para o estabelecimento do campo de pesquisa que integra profissionais das áreas acima referidas ocor-reu em 1989 com a First International Conference on History and Philo-
sophy of Science and Science Teaching, realizada na Universidade da Flórida. As conferências que lhe seguiram ofereceram sustentação ao diálogo entre as áreas, especialmente com o aparecimento, em 1992, do periódico Science & Education: Contributions from History, 
Philosophy and Sociology of Science and Mathematics, dedicado às abor-dagens históricas, filosóficas e sociológicas no ensino-aprendizagem de ciências e matemática.  No caso particular da História da Ciência e do papel que tem a desempenhar no ensino, existe vasta literatura que discute suas contribuições, e desafios, em aulas de ciências dos diferentes ní-veis de ensino2. O fundador da Science & Education, Michael Mat-thews, sintetiza diversos dos argumentos presentes na literatura em uma lista de sete razões favoráveis à inclusão do componente histórico nos programas curriculares de ciências: 

A História promove melhor compreensão dos conceitos científi-
cos e métodos. 
Abordagens históricas conectam o desenvolvimento do pensa-
mento individual com o desenvolvimento das idéias científicas. 
A História da Ciência é intrinsecamente valiosa. Episódios impor-
tantes da História da Ciência e Cultura – a revolução científica, o 
darwinismo, a descoberta da penicilina etc. – deveriam ser famili-
ares a todo estudante. 
A História é necessária para entender a natureza da ciência. 
A História neutraliza o cientificismo e dogmatismo que são en-
contrados freqüentemente nos manuais de ensino de ciências e 
nas aulas. 

                                                                                                 
educação científica foram publicadas por Derek Hodson (1985), Michael Mat-
thews (1989, 1990) e Duschl (1994). 
2 Entre autores brasileiros, a discussão está presente em Roberto Martins 1990 e 
2006, Nelio Bizzo 1991, Fernando Bastos 1998, Lilian Martins 1998, Fernanda 
Meglhioratti, Jehud Bortolozzi e Ana Maria de A. Caldeira 2005, entre outros. 
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A História, pelo exame da vida e da época de pesquisadores indi-
viduais, humaniza a matéria científica, tornando-a menos abstrata 
e mais interessante aos alunos. 
A História favorece conexões a serem feitas dentro de tópicos e 
disciplinas científicas, assim como com outras disciplinas acadê-
micas; a história expõe a natureza integrativa e interdependente 
das aquisições humanas (Matthews, 1994, p. 50). 

A perspectiva contextual do ensino de ciências foi incorporada, nos últimos anos, em documentos oficiais de orientação curricu-lar, bem como em projetos desenvolvidos por grupos de pesqui-sadores de Ensino de Ciências de países como EUA, Inglaterra, Brasil, Holanda, Dinamarca, Itália, Espanha, Alemanha (Pumfrey, 1991, p. 62; Matthews, 1994, p. 54-60). São difundidos na literatu-ra brasileira da área de Ensino de Ciências os documentos oficiais dos EUA e Reino Unido (El-Hani, 2006, p. 3). No Reino Unido, os professores foram convidados a engajarem-se criticamente com a “Natureza da Ciência” (NdC) por intermédio de dois documen-tos de 1989, Science in the National Curriculum e Science: non-statutory 
guidance, de 1989, elaborados, respectivamente, pelo Departament of 
Education and Science e National Curriculum Council (NCC) (Pumfrey, 1991, p. 61). Nos Estados Unidos, em 1996, configurou-se o ensi-no contextual das ciências em documento do National Research 
Council (NRC) intitulado National Science Education Standards. Em linhas gerais, esta orientação curricular nacional seguiu parâmetros estabelecidos anteriormente pela American Association for the Advan-
cement of Science (AAAS) expressos em duas publicações importan-tes, Science for all Americans, de 1990, e Benchmarks for science literacy: a 
project 2061 report, de 1993. Nas orientações americanas, uma me-lhor compreensão da natureza da ciência é apresentada como a componente central da alfabetização científica, e a História da Ciência como ferramenta das mais adequadas para atingir essa meta no ambiente escolar3. 
                                                  
3 Contudo, o Projeto 2061 da AAAS é criticado por refletir ainda práticas conser-
vadoras, na medida em que apresenta episódios históricos celebrando as maiores 
contribuições da ciência e grandes cientistas. Além disso, são apresentados os 
produtos acabados da ciência, em vez de ser destacado o processo de construção  
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No Brasil, a situação referida pelos documentos oficiais do go-verno federal é, comparativamente, mais difusa em relação a um compromisso autêntico com a abordagem contextual. Nos Parâme-
tros curriculares nacionais, PCNs (em suas diferentes versões, do En-sino Fundamental, de 1997, e do Ensino Médio e PCN+ de 2000), esse tratamento é apenas indicado de forma pontual (El-Hani, 2006, p. 4), sem que História, Filosofia ou Sociologia da Ciência cumpram de forma sistêmica o papel integrador que poderiam conferir ao currículo. Também chama a atenção a ausência do apelo ao ensino contextual da ciência no documento lançado em 2007 pela Academia Brasileira de Ciências, intitulado O ensino de 
ciências e a educação básica: propostas para superar a crise. O tratamento assistemático presente nos documentos curricu-lares mencionados é indício de que mesmo a renovação do inte-resse pela História e Filosofia da Ciência (HFC) na formação cien-tífica não foi capaz de diminuir a defasagem, percebida em meio à década de 1980, entre o ritmo da pesquisa em HFC e o da pesqui-sa acerca de sua aplicação no ensino (Duschl, 1985). Essa consta-tação torna-se mais emblemática quando consideramos que tal interesse já não era novo, como veremos a seguir com o exemplo da Inglaterra, já bem referido na literatura da área.  Historiando o tema, Edgar Jenkins refere-se a apelo de 1855 da 
British Association for the Advancement of Science (BAAS), para que se ensinasse aos jovens não “apenas meros resultados, mas os méto-dos e, acima de tudo, a história da ciência”, com o objetivo de promover a própria ciência. No início do século XX, em 1918, a mesma associação renovou a convocação para “aulas sobre Histó-ria da Ciência” e biografias científicas com o objetivo de destacar os “aspectos humanos da ciência” (Jenkins, 1991, p. 33; Sherratt, 1982, p. 225). Proposta semelhante foi apresentada em relatório do governo britânico do mesmo ano, Natural science in education (conhecido como Thomson Report), propondo que, tanto a história                                                                                                  
do conhecimento científico. Uma visão mais realista do fazer científico poderia 
ser alcançada, como lembra o autor dessa crítica, Douglas Allchin, se o projeto 
incluísse a introdução de episódios com conclusões que foram aceitas no passa-
do, mas que hoje são rejeitadas pela comunidade de cientistas. (Allchin, 2007, 
How not to teach History in Science, p. 2, 4). 
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quanto a filosofia da ciência fizessem parte do “equipamento inte-lectual de todo professor de ciências do nível secundário de ensi-no” (Matthews, 1994, p. 58). Embora a dimensão humana da ci-ência ressaltada nessa abordagem tenha sido relevante às circuns-tâncias particulares dos problemas de uma sociedade envolvida com a Primeira Guerra Mundial, é preciso entendê-la em seu con-texto próprio. No início do século XX, realçar a dimensão huma-na da ciência era realçar as descobertas científicas que promoviam o bem estar da sociedade e seus grandes personagens, modelos de heróis a inspirarem os jovens. Essa abordagem tradicional, praticamente já centenária, de História da Ciência, muitas vezes restrita à história de “fatos, ane-dotas e heróis”, infelizmente, parece não ter sido ainda abandona-da nas salas de aula de ciências, ainda que não faltem alertas na literatura. Roberto Martins, em 1990, chamava a atenção de que esses elementos, além de não contribuírem para o ensino da pró-pria ciência, promovem uma visão distorcida e mitificada da ciên-cia e dos cientistas4. Em 1991, Stephen Pumfrey condenava os 
éloges característicos dos velhos livros didáticos porque desmoti-vam os estudantes: apresentam a ciência como “velha” (ou seja, acabada e não em discussão), “alienada” (realizada por gênios) e onipotente (respostas são sempre encontradas). Também está presente entre as dificuldades listadas por Douglas Allchin que se serviu da estratégia de indicar como não usar a história da ciência, fornecendo pistas concretas para o professor (Allchin, “How not to teach history of science”, 2007). Nos anos 1950, a aproximação entre a Sociedade Britânica pa-ra a História da Ciência (fundada em 1946) e organizações de professores de ciências fomentou o desenvolvimento de currícu-los e atividades integradas entre as duas áreas. Contudo, os cursos e exames derivados das primeiras orientações curriculares Nuffi-eld, de 1951, para Inglaterra, Wales e Irlanda do Norte, pratica-mente ignoraram as dimensões histórica, social e cultural da ciên-
                                                  
4 Roberto Martins publicou outros artigos voltados a desfazer mitos da história 
da ciência, como, por exemplo, “A maçã de Newton: história, lenda e tolices” e 
“Arquimedes e a coroa do rei”. 
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cia (Jenkins, 1991, p. 34; Matthews, 1994, pp. 58-59). Assim, em-bora diretrizes contextuais tenham sido incorporadas na produção de livros didáticos e de popularização da ciência e em periódicos científicos, a História da Ciência permaneceu ocupando um papel secundário no currículo científico das escolas britânicas ao longo da maior parte do século XX (Jenkins, 1991, p. 34). Por outro lado, do ponto de vista da produção acadêmica, a partir dos anos 1950, houve um aumento de iniciativas em diver-sos países, caracterizando o que Matthews destacou como uma “mudança na sorte” da inclusão da História da Ciência no currícu-lo científico (Matthews, 1994, p. 49). Tomando a mesma década como ponto de partida, Richard Duschl fez uma revisão da litera-tura publicada na área de intersecção entre História e Filosofia da Ciência e Ensino de Ciência, finalizando seu levantamento nos anos 1980. Duschl concluiu que nas duas primeiras décadas, 1950 e 1960, as pesquisas refletiram propostas direcionadas ao planeja-mento curricular, ao passo que, nos anos 1970 e 1980, o interesse migrou crescentemente para pesquisas voltadas ao como aplicar História e Filosofia da Ciência em estratégias de ensino, aprendi-zagem e avaliação. Em sintonia com tendência percebida nas pes-quisas da área de Educação em geral, no nicho particular da Histó-ria e Filosofia da Ciência na educação das disciplinas científicas, o foco foi transferido para a prática instrucional e tomada de deci-são pelos professores (Duschl, 1994, p. 443; 455). Consideramos fértil a aproximação entre os resultados encon-trados na análise de Duschl e perspectiva sinalizada por Michael Matthews ao identificar duas tendências nas propostas de inclusão da História da Ciência nos currículos científicos no mesmo perío-do. Uma delas, a mais recente, denominou “abordagem inclusiva” (“add-on approach”). Trata-se da introdução de episódios históricos específicos (ou “estudos de caso” de História da Ciência) em uni-dades de um curso de ciência padrão, não-histórico. Esta perspec-tiva parece ter ganho espaço, em parte, devido às dificuldades encontradas pela abordagem anterior, característica dos anos 1950 e 1960, que Matthews denominou “integrada” (“integrated approa-
ch”): a perspectiva histórica servia de linha condutora de todo o conteúdo científico a ser trabalhado com os estudantes em um dado programa de curso. Nesse caso, cada conceito seria tratado segundo suas origens e transformações, bem como cada método 
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ou prática seria analisado conforme seu desenvolvimento histórico (Matthews, 1994, p. 70).  De fato, esse princípio foi guia organizador de diversas obras publicadas entre os anos 1950 e 1970, destinadas ao Ensino Supe-rior e Básico. O êxito e difusão que alcançaram, tornaram-nas referenciais didáticos bem conhecidos especialmente na Física5, mas também na Biologia. O Comitê de Educação da American 
Society of Zoologists publicou no volume 26, de 1986, de seu periódi-co American Zoologist6, o ensaio intitulado Science as a way of knowing de John A. Moore7. Embora esses textos tenham saído de circula-ção (edições esgotadas que não se renovaram) nos EUA8, é pro-vável que continuem exercendo papel modelar, como ocorre, por 
                                                  
5 Na Física foram bastante difundidos: Harvard Case Histories in Experimental 
Science editado em dois volumes em 1957 por James B. Conant, Introduction to 
Concepts and Theories in Physical Science, de 1952 de Gerald Holton e Harvard Project 
Physics que entre outros gerou The Projects Physics Course, de F. J. Rutherford; 
Gerald Holton e Stephen Brush, de 1970. 
Uma iniciativa semelhante voltada ao Ensino Básico foi desenvolvida por Leo-
pold E. Klopfer em History of Science Cases (Chicago: Science Research Associates, 
1964), além das mais difundidas versões do Biological Sciences Curriculum Studies 
(BSCS) – bem conhecidas no Brasil devido à sua tradução e adaptação para uso 
em nosso país – e que foram desenvolvidas entre 1956-1960, a partir de idéias de 
J. J. Schwab (Matthews, 1994, pp. 54-57, Duschl, 1994, p. 451). 
6 O mesmo projeto da American Society of Zoologists elaborou material seme-
lhante sobre Evolução Biológica, em 1983, e Ecologia Humana, em 1984. 
7 John A. Moore, que havia participado da versão amarela do BSCS High School 
Biology, de 1961, publicou em 1993 uma versão bastante ampliada desse ensaio 
em livro com o mesmo título. 
8 Materiais históricos adequados à temática de cada curso particular requerem um 
enorme esforço de preparação. Devem ser elaborados com base em conhecimen-
to aprofundado da História da Ciência, constituído por meio de metodologia e 
abordagem própria e atualizada de pesquisa na área. Requerem, também, trans-
posição didática para a educação científica do nível básico. No Ensino Básico, há 
um dilema que não pode ser desconsiderado. A abordagem histórica implica em 
dar a conhecer as alternativas disponíveis em cada época para explicar um dado 
fenômeno, incluindo, portanto, teorias e conceitos que foram posteriormente 
descartados. Por essa razão, projetos históricos de grande escala tendem a assu-
mir proporções bem mais extensas que um curso de ciências não histórico, o que 
pode ser um problema mediante a pequena carga horária das disciplinas científi-
cas no currículo do Ensino Básico. 
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exemplo, no curso de Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo. O texto de Moore foi traduzido por professores do Depar-tamento de Genética e Biologia Evolutiva e vem sendo utilizado, desde o ano de 1995, como apostila didática e princípio norteador das aulas do curso de Genética, oferecido aos alunos ingressantes do curso. Como foi elaborado em formato de apostila que está disponível na internet, é lícito supor que seja utilizado também em cursos de Genética de outras instituições brasileiras. Consideramos que as duas abordagens, a integrada e a inclusi-va, tenham seu valor no ensino de ciências. Contudo, concorda-mos com Allchin em que permanecerá majoritária a tendência de elaboração de contribuições pontuais, “ao menos até conseguir-mos desenvolver suportes mais amplos para projetos de grande escala” (Allchin, 2007, “History as a tool in science education”, p. 8). A abordagem inclusiva colabora diretamente em dar ao profes-sor a autonomia para a “tomada de decisão” na construção do programa de aprendizagem, conforme preconizado pelos modelos educacionais atuais. Em vez de um único texto didático, materiais curriculares de formato mais modular permitem que o professor estabeleça “constelações particulares de materiais disponíveis para ajustarem-se aos perfis da escola e das classes em que leciona” (ibid., p. 9). Alinhada à abordagem inclusiva, a proposta deste livro é a de oferecer estudos de caso da História da Biologia pertinentes ao planejamento curricular do Ensino Médio. O livro derivou de um esforço de colaboração entre profissionais das áreas de História da Ciência e de Ensino de Ciências, reunidos pelo interesse comum de promover o ensino contextual da ciência na Educação Básica. Os estudos de caso foram compostos como resultados de proces-sos de pesquisa original, objetivando evitar os erros historiográfi-cos e as anedotas lendárias que costumam circular no ensino. O livro destina-se à aplicação direta em sala de aula. Cada capí-tulo trata de um tópico restrito da história da biologia que é abor-dado no Ensino Médio. A estrutura dos sete capítulos iniciais é uniforme: possuem uma introdução ao tópico que será abordado, na qual são destacados aspectos da natureza da ciência realçados pelo episódio em questão; segue-se um texto em linguagem ade-quada aos estudantes, apresentando informações históricas corre-tas e bem fundamentadas sobre o tema escolhido; por último, é 
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fornecida uma discussão histórica mais aprofundada do assunto para subsidiar o estudo do professor, acompanhado da bibliogra-fia utilizada. Entre os tópicos oferecidos nos dois capítulos iniciais estão temas cuja relevância nos currículos de biologia no Ensino Médio é incontestável: a construção do modelo da molécula de DNA e os experimentos de hibridização de ervilhas. Ambos possuem atualidade estabelecida pelas relações que permitem traçar entre ciência, tecnologia e sociedade. Do ponto de vista histórico, am-bos conflagraram o surgimento de subáreas de pesquisa que se consolidaram delimitando duas novas disciplinas, respectivamente, a Biologia Molecular e a Genética.  Mariana de Andrade e Ana Maria Caldeira discorrem sobre os conhecimentos mobilizados ao longo do processo de construção do modelo da molécula de DNA. As autoras fornecem informa-ções sobre os modelos alternativos propostos até 1953, indicando por quais aspectos foram superados pelo modelo de dupla hélice de Watson e Crick. O episódio fornece elementos para o profes-sor discutir com seus alunos o modo com que os cientistas traba-lham, constelando diferentes conceitos e métodos, particularmen-te no que diz respeito à modelagem, isto é, o processo de constru-ção de modelos pelos cientistas. Ao compreender a modelagem e o uso de modelos, os alunos desenvolvem habilidades do pensar que não são apenas associadas a esse grupo conceitual, mas que servirão de base para novas aprendizagens. Tomando os modelos científicos como exemplos comuns de teoria e inferência na ciên-cia, o episódio cria condições do professor problematizar com os alunos um aspecto central da natureza da ciência que é o da dis-tinção entre leis e teorias (Lederman, 2007, p. 833-834). Além disso, permite que o professor problematize a utilização de mode-los como ferramenta de transposição didática. Gilberto Brandão e Louise Ferreira discutem e contextualizam os experimentos de hibridização de ervilhas realizados por Men-del. Os autores priorizam dois aspectos em sua abordagem. Um deles é o de indicar que, diferentemente da genética do século XX, os estudos de Mendel sobre a hereditariedade implicavam numa dupla matriz conceitual, os mecanismos de herança propriamente e os processos de desenvolvimento embriológico. O outro aspec-to focalizado pelos autores é o da mudança de termos adotados 
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por Mendel e pela Genética posterior, bem como dos significados alternativos que, em alguns casos, os mesmos termos assumiram com o tempo. O episódio permite explorar um aspecto importan-te da natureza da ciência, que é o de mostrar que o conhecimento científico nunca é absoluto ou certo. Suas teorias, e conceitos integrantes, são tentativas e sujeitas a mudanças (Lederman, 2007, p. 834). Outro episódio importante da história da biologia é visitado no capítulo “Alfred Russel Wallace e o princípio da seleção natural”, de autoria de Viviane do Carmo, Nélio Bizzo e Lilian Martins. Desta vez, o que pode ser discutido com os alunos é a natureza da ciência como um processo de construção coletiva do conhecimen-to. Entre seus aspectos, pode-se destacar a possível simultaneida-de com que duas ou mais pessoas chegam, independentemente, a uma mesma concepção. Mais que isso, mesmo quando diferentes autores chegam a uma mesma concepção, é importante ressaltar que ela apresenta diferenças individuais, como ocorre com a sele-ção natural concebida por Wallace e por Darwin. Ao trabalhar o conteúdo desse capítulo, o professor tem ainda a oportunidade de mostrar que as teorias científicas não surgem a partir do nada, pois existe um conhecimento anterior. Ao ilustrar um caso em que uma nova teoria ou proposta não é aceita prontamente, o professor terá subsídios para discutir com seus alunos sobre os modos em geral que levam à aceitação ou rejeição das teorias científicas. Em capítulo intitulado “Pasteur e a geração espontânea: uma história equivocada”, Lilian Martins analisa algumas das contribui-ções de Louis Pasteur relativas à geração espontânea dos seres vivos, esclarecendo equívocos muito comuns sobre o tema. Indi-cando os debates e pesquisas da época, a autora fornece subsídios históricos que evidenciam que Pasteur não provou e nem poderia ter provado experimentalmente que a geração espontânea não existe. O estudo de caso ilustra como se configura uma “contro-vérsia científica”, considerados os elementos “internos” à própria ciência, bem como os aspectos “externos”, sociais, que se mani-festam por meio do viés público que caracteriza a controvérsia. Assim, outra face da natureza da ciência pode ser explorada em sala de aula. A ciência como empreendimento humano é praticada no contexto mais amplo da cultura, de modo que afeta e é afetada 
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pelos vários elementos da cultura em que está imersa (Lederman, 2007, p. 834). Um estudo sobre as pesquisas que levaram Robert Brown à i-dentificação do núcleo das células em orquídeas é apresentado por Caroline Batisteti, Elaine de Araújo e João Caluzi. As observações originais de Brown são retomadas com o intuito de discutir o complexo processo de produção do modelo de célula aceito atu-almente. Os autores também oferecem uma proposta didática para uso desse tema como princípio integrador que possibilite aborda-gens interdisciplinares compostas por contribuições da botânica, da ótica, da genética e da microscopia. Conduzido para a discus-são do conceito de “descoberta” em ciência, este episódio oportu-niza entender a distinção entre observação e inferência (Leder-man, 2007, p. 833), outro aspecto nuclear da natureza da ciência. Recuando ainda mais no tempo, Maria Elice Prestes, Patrícia Oliveira e Maísa Jensen remetem-se ao tema da classificação das plantas de Lineu. As autoras revisitam diferentes obras do natura-lista sueco de modo a evidenciar o processo gradativo pelo qual ele construiu seu programa de classificação, em suas componentes de descrição, nomeação e classificação propriamente. Procurando corrigir distorção historiográfica freqüente que toma Lineu como o “primeiro” ou o “fundador” das classificações, o momento his-tórico é expandido para publicações anteriores de relevância para a compreensão dos processos reprodutivos dos vegetais, como a estrutura e função das flores – órgão da planta escolhido pelo naturalista para estabelecer os critérios básicos da classificação. O estudo de caso ilustra que idéias e teorias científicas não surgem inteiras, prontas, na mente do investigador, mas são o efeito de uma construção gradativa e sistemática, decorrentes de idas e vindas em seus processos de pesquisa. O sétimo tema dos estudos de caso selecionado por sua rele-vância no contexto do Ensino Médio de Biologia é a fotossíntese. Em capítulo voltado a conhecer os passos que levaram à desco-berta desse processo das plantas, Roberto Martins analisa os estu-dos de Joseph Priestley sobre os diversos tipos de “ares” e os seres vivos. O autor conclui que não há razão para tomar Priestley como o descobridor da fotossíntese, como se costuma dizer, pois as suas concepções químicas e suas idéias sobre o que se passava nos seus experimentos tinham muito pouca semelhança com nos-
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sas interpretações atuais sobre esse processo das plantas. Dentre os conceitos de natureza da ciência e da pesquisa científica, o epi-sódio permite que o professor explore com seus alunos a relação entre diferentes campos de estudo, como a química, a física, a medicina e a história natural. Também favorece a discussão acerca das influências de idéias preconcebidas na pesquisa e as dificulda-des enfrentadas pelos pesquisadores diante de fatos novos e ines-perados. Ainda permite discutir as diferentes interpretações que pesquisadores contemporâneos ou próximos podem oferecer para os mesmos dados de observação e experiência. O oitavo capítulo foi pensado segundo estrutura e propósito distintos dos capítulos anteriores. Nelio Bizzo e Charbel El-Hani propõem uma reflexão que se destina a subsidiar o professor em sua tarefa de estabelecer um programa de aprendizagem de evolu-ção que supere as dificuldades que se fazem sentir no tratamento desse tema na Educação Básica. Fundamentando-se em aspectos epistemológicos e no desenvolvimento histórico dos conceitos de hereditariedade e de evolução, associado à análise de suas inter-relações, os autores defendem uma inversão na apresentação des-ses conteúdos disciplinares aos alunos. Além do deslocamento da temática evolutiva para posição mais anterior no currículo (em geral ministrada no final dos cursos), os autores propõem que seja minorada a abordagem acerca da dinâmica dos genes em popula-ções em favor de um tratamento mais amplo da macroevolução.  Ao final, esperamos que os estudos de caso de episódios histó-ricos aqui tratados auxiliem no aprendizado da biologia sob vários aspectos, bem como iluminem discussões em classe sobre as rela-ções entre ciência e sociedade. Acreditamos ser essa uma via que pode contribuir para a promoção da Educação no sentido em que o historiador da ciência e educador Ubiratan D’Ambrosio a defi-ne: como uma estratégia desenvolvida pelas sociedades para pos-sibilitar a cada indivíduo atingir seu potencial criativo e estimular a ação comum com vistas ao exercício pleno da cidadania (D’Ambrosio, 1999). 
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Resumo: Os problemas mais comuns encontrados nos livros didáticos de Biolo-
gia relacionados ao conteúdo de citologia referem-se às representações didáticas 
descontextualizadas das estruturas celulares. Além disso, nas informações apre-
sentadas sobre as estruturas celulares, prioriza-se a função desempenhada por 
elas em detrimento de informações sobre os procedimentos científicos, as técni-
cas 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 recons-
trução das observações originais de Brown e o significado da palavra “descober-
ta” 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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didáticas, história da biologia 

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 func-
tion rather than the information about scientific procedures and also the utilized 
techniques which have led to their observation and their relation with the re-
maining cellular components, as well with the organism as a whole. In this cur-
rent proposal, we have discussed the nucleus identification (Orchidaceae) – 
which was realized by Robert Brown in the 19th century- the doubts which per-
meate 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 repre-sentação 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 pes-quisas científicas desenvolvidas ao longo do tempo – que contri-buíram para a elaboração da representação didática da célula pre-sente nos livros didáticos – é uma estratégia interessante.  Seria extremamente pretensioso de nossa parte tratar da histó-ria 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 nú-cleo. 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, fa-remos uso também de imagens obtidas em outros períodos, com o intuito de fornecer ao leitor uma noção do processo e da dinâ-mica da construção desse conhecimento.  
2 ROBERT BROWN E A IDENTIFICAÇÃO DO NÚ-CLEO CELULAR  

Observe as Figuras 1 a 3, expostas a seguir. São imagens de cé-lulas obtidas em diferentes períodos e dos respectivos microscó-pios 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 ima-gens propostas, vários questionamentos podem ser feitos. Sugeri-mos 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 
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1B, cujo poder de aumento era de 30-40 vezes. A seguir, apresen-tamos alguns trechos do trabalho de Hooke, em que ele mencio-nou 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 mi-croscópio, [...] e incidindo luz sob uma lente espessa plano-
convexa, 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 dife-rentes 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 

 
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). 
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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 inte-ressado 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 vis-
tos, pois eu não havia encontrado qualquer pessoa ou escritor, que tivesse feito qualquer menção a eles antes disso), mas o pen-
samento que tive com a descoberta deles, sugere-me a razão ver-dadeira 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) 
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A conjectura de Hooke “a razão verdadeira e inteligível de to-do 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 pe-quena 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 mi-
croscópios, não há nada tão pequeno, que escape da nossa inves-tigação, 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, realiza-da 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 celu-lar 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 britâni-co 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 
                                                  
1 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.  
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na expedição Investigator, direcionada à exploração da costa austra-liana (Ford, 1982, p. 281). Durante sua viagem, que durou de 1801 a 1805, Brown coletou quase 4 mil espécies de plantas, dedicando-se, 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 concep-ções botânicas, principalmente sobre a fecundação de duas famí-lias de plantas. Em meio a esses estudos, ao analisar tecidos vege-tais 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 fo-
lhas membranosas, uma única aréola, geralmente pouco mais o-paca 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 perce-beu 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 célu-las comprimidas da epiderme, apresentava-se em um correspon-dente 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 denomi-
nadas 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 
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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 botâ-nica, o núcleo já havia sido percebido, aparecendo, principalmen-te, 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 visua-lizações microscópicas minuciosas e que, para tanto, utilizou mi-croscópios 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 quí-mico 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 utili-zação dos microscópios disponíveis em sua época (Figura 2B). Em 1992, Ford respondeu à nota, reportando que havia reprodu-zido 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 
                                                  
4 De acordo com Ford, o movimento browniano refere-se ao movimento ondu-
latório 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.  
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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 nú-cleo, em 1982, Ford publicou um artigo em que pormenorizou a reconstrução de algumas importantes observações feitas por Ro-bert Brown, especificamente a descrição do núcleo celular. Ele buscou simular todas as condições presentes no contexto experi-mental de Brown, que incluíram o uso do mesmo microscópio, tipos de materiais biológicos e método de preparo. Para isso, reali-zou 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 microscó-pios 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 tra-balho 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 com-punham 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 mi-croscópio de Kew apresentava uma imagem indistinguível e emba-çada, 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 mos-tra uma fotografia obtida a partir do exame de material de células seromucosas, em microscópio eletrônico de varredura. Um mode-lo deste está exposto na Figura 3B. Na Figura 3A, podemos cons-tatar 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 refle-xão proposta no início do texto, perguntamos: É possível, olhan-do 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 per-guntas 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, inva-riavelmente, 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 celula-res. De maneira geral, a base para a explicação de uma estrutura celular é um esquema didático, colorido e ampliado, que raramen-te 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 micros-cópio 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 estrutu-ras e substâncias presentes nas células.  Notamos que o conteúdo de determinada estrutura celular a-presentado nos livros didáticos de Biologia não está contextuali-zado historicamente. Prioriza-se a função desempenhada pela estrutura em detrimento de informações sobre os procedimentos científicos. Além das técnicas empregadas que levaram à sua ob-servação, bem como sua relação com as demais estruturas celula-res e com o organismo como um todo.  Nesta proposta, discutimos a identificação do núcleo em plan-tas (Orchidaceae), realizada por Robert Brown no século XIX; as dúvidas que permeiam essa questão; a reconstrução das observa-ções originais de Brown e o significado da palavra descoberta, no contexto científico. Por fim, apresentamos um quadro de integra-ção 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 cons-trução 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 fa-to, 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 Ro-bert 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 primei-
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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 aque-les 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 arco-íris. 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 micros-cópios simples também possuem problemas com aberrações esfé-rica e cromática, mesmo que reduzidas. Por volta da metade do século XVIII, alguns fabricantes de te-lescópios, constataram que a combinação de lentes feitas com diferentes tipos de vidros resultava em uma redução nos proble-mas 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 estu-dantes” (Mylott, 2002, p. 5).  Retomando a discussão sobre as dúvidas que envolvem as ob-servações 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 estu-dos 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 pro-vavelmente não teria observado o movimento browniano, apon-tou, como um dos motivos, o fato de ele ter utilizado um micros-



 

Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 17-42, 2009. 31 

cópio composto e, portanto, sujeito à aberração cromática (Deutsch, 1991). É provável que Deustch tenha feito essas consi-derações 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 mencio-nado anteriormente, este permitia uma ganho em termos de am-pliação do material visualizado. Mas, conforme Mylott, quando Robert Brown observou o “movimento browniano, os tubos po-línicos ou os núcleos celulares, ele utilizou lente simples com am-pliação de 300 vezes” (Mylott, 2002, p. 6). Como já mencionado, o uso do microscópio simples reduz as aberrações esférica e cro-mática. 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 so-bre as dúvidas acerca das observações de Robert Brown diz res-peito 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 intensa-mente 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 possu-em afinidades com corantes básicos. Atualmente, um procedimen-to corriqueiro para coloração do núcleo e citoplasma utiliza hema-toxilina (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. Ressal-tamos que o aparato reprodutor delas é bastante peculiar. É pro-vável que Brown tivesse se interessado pelo estudo dessas estrutu-ras, 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 recen-
tes 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 re-
presentada (Brown, 1833, p. 713).  

A partir dessa citação, entendemos que outros botânicos já ha-viam 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 habi-lidade em questionar o que fora apresentado em estudos anterio-res, porém, não explorado. Ressaltamos que Brown descreveu a estrutura por ele denomi-nada de núcleo, sem preocupar-se em estudar sua função. Nor-malmente, os livros didáticos enfatizam as funções desempenha-das pelo núcleo, sem mencionar que seu estabelecimento foi devi-do a diversos estudos ocorridos ao longo do tempo. Temos a 
                                                  
5 Como mencionado no texto para os alunos, este artigo foi originalmente publi-
cado 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 miscellane-
ous botanical works of Robert Brown, publicado pela Ray Society, em 1866. Neste 
trabalho utilizamos o artigo re-impresso datado de 1833. 
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impressão que a identificação do núcleo e o estudo de suas fun-ções 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 indica-dos pelo Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio – PNLEM/2009, em relação, principalmente, à identifica-ção do núcleo. No decorrer do texto, discutiremos trechos retira-dos dos livros selecionados para exemplificar equívocos e distor-ções históricas sobre a temática do nosso estudo. O primeiro e-xemplo a ser mencionado, diz respeito às conjecturas que Brown realizou mediante aos seus estudos. 
Em 1833, o pesquisador escocês Robert Brown [...] lançou a hi-pótese 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 quan-to a semente é para o fruto. Desde então, os biólogos passaram a 
admitir que todas as células têm três partes fundamentais: mem-
brana 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 con-sidera 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, 
                                                  
6 Nesta e nas seguintes citações de livros didáticos, optamos por omitir os nomes 
dos autores. 
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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 i-gualmente manifesto em muitas outras famílias de Monocotiledô-neas” (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 suge-riu 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 posterio-res 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 colo-cam-no como o ponto de partida das novas células. Ele mudou o 
nome do núcleo para citoblasto, e supôs que a nova célula inicia-va-se como uma pequena bolha em um lado do núcleo, e pela ex-
pansão contínua crescia no interior da célula, o núcleo, ou cito-blasto, torna-se encaixado na parede celular. Tudo isto foi mos-
trado por Nägeli e outros botânicos estar errado; mas ainda as-sim, curiosamente o suficiente, foi graças à ajuda destas falsas ob-
servações que Schwann chegou as suas conclusões gerais (Locy, p. 243, 1908).  

No que se refere ao final da citação anterior, Stephenson res-saltou que a teoria de Theodor Schwann (1839) sobre a origem das células, é em parte, uma extensão da tese de Matthias Shleiden 
                                                  
7 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 suposi-ção 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 pesquisado-res juntaram-se para construí-la; mas se alguns nomes são especi-almente 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 credi-tam 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 a-firmação universal sobre isso em todas as células. Seu artigo não 
envolveu nenhuma teoria celular, nenhuma teoria de alguma uni-dade 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 ní-
vel celular, nem mesmo descreveu estruturas como feitas de célu-las. É esta ausência de alguma teoria da célula-como-unidade-da-
vida em sua pesquisa que me conduz a acreditar que Brown real-mente não estava pensando em termos da célula nucleada como 
unidade fundamental. Schleiden daria ao núcleo um papel fisioló-gico essencial na unidade da vida (Myllot, 2002, p. 216). 

Em um dos livros analisados, a identificação do núcleo está in-serida no capítulo “A descoberta da célula”. Os autores discutem, inicialmente, a importância do microscópio para o desenvolvimen-to da Biologia. Em seguida, as observações de Hooke são aborda-das e, no próximo item, é apresentada a Teoria Celular. Em virtu-de 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 traba-lhos 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 so-mente nos livros didáticos, mas nos textos de divulgação científica em geral. A seguir, alguns exemplos do uso da palavra, encontra-dos em livros didáticos que analisamos: 
Mais tarde, 1665, o inglês Robert Hooke [...] publicou suas obser-
vações de estruturas visíveis ao microscópio de luz [...]. Essas ob-servações 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 nu-merosos 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 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 17-42, 2009. 37 

núcleo, conforme ele mesmo admitiu8? Robert Brown descreveu e nomeou a estrutura observada, enquanto que os outros pesquisa-dores 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 somen-te 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 necessá-rias 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 bási-cas, sem aplicações práticas imediatas, podem tornar-se importan-tes 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 independen-temente, por dois ou mais pesquisadores; nos exemplos de cons-trução de conhecimentos exercidos como resultado de uma gran-de 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 desempe-nhadas 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 impor-tante, 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 pro-
cesso a partir das reconstruções de equipamentos científicos anti-gos. Essas reconstruções têm várias finalidades. A nosso ver, a 
principal delas é compreender como um grupo específico de cien-tistas 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). 
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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 Trades-
cantia, 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 con-siderado 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 pes-quisa teórica subjacente às observações e o caráter integrado da construção do conhecimento científico.  Imaginemos agora, a importância do trabalho de Brown reali-zado no século XIX, que, com a utilização de instrumentos e téc-nicas 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 
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forma de leitura complementar, além de aumentar sobremaneira o número de páginas do livro didático, pouco contribui para o en-tendimento do processo de construção do conhecimento científi-co.   Para uma adequada integração de aspectos históricos aos con-teúdos 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 apre-sentado 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 mi-croscopia, 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 inte-gração 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. Res-saltamos que o fluxo das idéias contidas nesse diagrama é dinâmi-co, portanto, o professor tem autonomia para selecionar os aspec-tos 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 virtu-de 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 conhe-cimentos 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. As-sim, a microscopia abrange praticamente todos os conteúdos con-tidos no esquema da Figura 7, podendo também ser utilizado como um eixo norteador da discussão.  
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Resumo: O ensino de Genética no nível médio é geralmente dividido em Gené-tica Clássica e Genética Molecular. Ao iniciar a parte Clássica é costume fazer uma abordagem histórica do conteúdo, apresentando Gregor Mendel como o monge isolado fundador da disciplina e seus experimentos como marco inicial da Genética. O objetivo do presente texto é contextualizar o período histórico e o ambiente acadêmico no qual Mendel desenvolveu e conduziu seus experimentos, bem como discutir e problematizar conceitos que são apresentados por ele em seu trabalho e que não são contemplados em sala de aula. Mendel estava inserido tanto num ambiente acadêmico altamente sofisticado quanto no contexto eco-nômico e cultural da tradição dos hibridizadores da Morávia do Século XIX. No 
Experimentos em hibridização de plantas de 1866, Mendel se refere a essa tradição e propõe sua contribuição com respeito aos mecanismos para o desenvolvimento das plantas híbridas e não da hereditariedade em geral, como incorretamente atribuído a ele. A abordagem experimental empírica feita por Mendel aliada à formulação algébrica para explicar e predizer os fenômenos da hereditariedade no cruzamento dos híbridos são detalhadas. Atribuições errôneas feitas a Mendel como o criador dos conceitos de genótipo e fenótipo são discutidas.  
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Genetics teaching at the high-school level: the significance of the 
historical context of Mendel’s experiments to the reasoning on the 

mechanisms of inheritance 
Abstract:: Genetics teaching at the high school level is usually divided into classical genetics and molecular genetics. When teaching classical genetics, in-structors usually approach the subject matter from a historical point of view by portraying Mendel as the isolate monk who founded the discipline and by depict-ing his experiments as the landmark of genetics. The present paper aims to provide a context of Mendel’s lifetime, the scholarly atmosphere in which he carried out his experiments as well as to highlight and discuss the concepts pre-sented in his work that are not studied in the classroom. Mendel was both part of a highly sophisticated academic environment and of the economic and cultural tradition of the XIX century Moravia’s hybridizers. In his 1866 Experiments in 
plant hybridization, Mendel refers to this tradition and sets forth his contribution regarding the mechanisms of hybrids crossing and the development of their offspring and not of all types of inheritance, as it is mistakenly attributed to him. A thorough analysis of the empirical experimental approach carried out by Men-del together with the algebraic formulation to explain and predict inheritance phenomena in hybrids crossing is detailed. Misguided views of Mendel as the creator of the genotype and phenotype concepts are discussed. 
Keywords: biology teaching; genetics; genetics teaching; history of biology; Mendel, Gregor. 
1 MENDEL E O MELHORAMENTO GENÉTICO 

O melhoramento genético, ou a seleção de características espe-cíficas em plantas e animais que possam ser reproduzidas na prole, é algo tão antigo quanto as primeiras civilizações humanas. As espigas de milho de cor amarela e sabor doce consumidas por nós hoje são bastante diferentes de seu provável ancestral selvagem, o teosinte, da família das gramíneas. A domesticação do milho co-meçou há 6.000 anos no sudeste do México e os Maias pré-colombianos já consumiam variedades de milho melhoradas por eles mesmos. Outro exemplo de melhoramento genético é a e-norme diversidade de raças de cães domesticados. Em ambos os casos – milho e cães – permanecem dois princípios fundamentais da ação humana na natureza através dos tempos: a busca pela seleção de certas características desejadas e a intervenção, por meio de cruzamentos planejados, para a continuidade dessas ca-racterísticas nas gerações futuras de plantas e animais (Conselho de Informações sobre Biotecnologia, 2008). Na segunda metade do século XIX, Gregor Mendel (1822-1884) publicou uma pesquisa que mudou definitivamente o curso 
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dos experimentos para o melhoramento genético dos seres vivos e para o entendimento dos princípios da hereditariedade. Mas afinal, quem foi Mendel? Em qual contexto histórico e ambiente científi-co ele viveu? Qual a relevância do seu trabalho entre seus con-temporâneos?  
2 VIDA E OBRA DE MENDEL 

Mendel nasceu em 20 de julho de 1822 na Morávia, então parte do império austro-húngaro numa família de agricultores. (Veja abaixo na Figura 1 o retrato de Mendel numa série de selos co-memorativos). Aos 21 anos entra para a Ordem de Santo Agosti-nho no monastério de Brno (lê-se Burno), na cidade de Brno, hoje a segunda maior metrópole da República Tcheca. O monastério foi um centro intelectual importante no século XIX, dado que não havia nenhuma universidade na região. Nesse sentido, muitas atividades científicas e educacionais eram patrocinadas pelo monastério ou aconteciam em conexão com as atividades dos monges. Quando Mendel entrou para a Ordem aos 21 anos, a biblioteca do mosteiro, além dos livros religiosos, possuia várias obras de Botânica e Ciências Naturais. Instrumentos científicos de ponta usados na época também podiam ser encontrados no monastério (Asiedu, 2009). Mendel teve como mentor o Abade Franz Cyril Napp (1792-1867), que dirigiu o convento de Brno e era um naturalista mem-bro de diversas sociedades científicas voltadas para práticas em agricultura. Sob a orientação de Napp, Mendel estudou Física, Matemática e História Natural na Universidade de Viena durante os anos de 1851 e 1853 (Corcos & Monaghan, 1993). Ao voltar para Brno, Mendel foi professor de adolescentes dando aulas de Física e História Natural numa escola secundária daquela cidade por quatro anos. Ao retomar suas atividades no monastério, Napp constrói para ele uma estufa na qual pudesse continuar os experi-mentos botânicos que havia iniciado na graduação (Orel & Wood, 2000). Seguindo a trilha de seu mentor, Mendel também participou ativamente de diversas sociedades científicas voltadas para a pesquisa e prática agricultural tais como a Sociedade Zoológica e Botânica de Viena, a Sociedade Agricultural da 
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Morávia e a Sociedade de Ciências Naturais de Brünn (Corcos & Monaghan, 1993; Leite, Ferrari & Delizoicov, 2001; Mayr, 1998).  Historicamente, a pesquisa mais importante de Mendel foi a que realizou com o cruzamento de ervilhas da espécie Pisum sati-
vum. Mendel passou aproximadamente oito anos trabalhando nes-se experimento e, em 1866, publicou o resultado do mesmo nos 
Anais da Sociedade de História Natural de Brünn (Mendel, 1995).   

 
Figura 1. Selo comemorativo lançado pelo Correio Alemão em 1939 
com o retrato de Gregor Mendel em homenagem a uma série de cientis-
tas alemães ilustres. Imagem disponível em:  
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danzig_Gregor_Mendel_10
_Pf_1939.jpg#filehistory>. Acesso em janeiro de 2008.  
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Mendel fez outras pesquisas com outros tipos de plantas até o ano de 1868, quando foi eleito Abade, e passou a se dedicar às tarefas administrativas do monastério. Ele faleceu em 6 de janeiro de 1884, aos 61 anos de idade.  
3 MENDEL E A PESQUISA COM OS HÍBRIDOS 

Mendel estava interessado no desenvolvimento e evolução dos híbridos e seus descendentes. Hoje sabemos que um organismo híbrido é produzido a partir do cruzamento de animais ou plantas de espécies diferentes. Entretanto, no período em que Mendel estudou os híbridos, a diferença entre espécie e variedade era con-siderada em bases diferentes das atuais. Muitas vezes o termo híbrido era utilizado para significar variedades numa única espécie diferindo em apenas uma ou poucas características. Nesse contex-to, quando Mendel menciona os híbridos da ervilha Pisum sativum que usou em seus experimentos, ele se refere a variedades da plan-ta sob essa ótica, ou seja, elas se distinguem umas das outras por uma ou mais determinadas características.  Dentre as principais questões dos cultivadores e criadores na segunda metade do século XIX estava a possibilidade de se criar novas variedades de plantas e raças de animais que fossem está-veis. Uma das idéias correntes na época era que o cruzamento entre variedades ou raças poderia propiciar o surgimento de novas variedades e, talvez, até mesmo de novas espécies.  O hibridismo, ou seja, a prática de se realizar cruzamento entre variedades de plantas ou raças de animais diferentes com o objeti-vo de obter certas características desejadas na prole, era um pro-cedimento comum para a produção de novas formas e também para a investigação científica. Mendel seguiu a abordagem experi-mental dos hibridizadores que o antecederam. Eles tentavam:  
1. Obter um espécime de uma planta pura para um estado de uma determinada característica e um espécime de uma planta pura para outro estado da mesma característica – a característi-ca poderia ser, por exemplo, a cor das sementes de uma planta, que podia manifestar-se amarela ou verde, como no caso das ervilhas que Mendel examinou. Esse par de plantas era chama-do de geração parental, depois abreviado para “P”. 
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2. Fazer o cruzamento dessas duas plantas puras, por meio de polinização artificial, isto é, colocando o pólen de uma planta sobre o estigma de outra planta da qual haviam sido removidas as anteras produtoras de pólen. 3. Observar o nascimento da prole obtida desse cruzamento e suas características – a essa prole Mendel deu o nome de “pri-meiros híbridos”, à qual, ao traduzir o texto de Mendel para o inglês, em 1902, William Bateson (1861-1926) agregou o termo “primeira geração filial”, cuja abreviação é “F1”. 4. Fazer o cruzamento da prole [F1] – embora Mendel não o tenha dito claramente, deixava ocorrer nesse estágio apenas a autofecundação, isto é, o pólen de uma flor fecundava o estig-ma da mesma flor. 5. Observar o nascimento dessa prole – a ela Mendel deu o nome de segunda geração híbrida, chamada por Bateson “segunda geração filial”, cuja abreviação é “F2”.  
O esquema abaixo pode ser utilizado para ajudar na visualiza-ção do procedimento descrito e os resultados obtidos por Mendel:  

Geração Parental (P):  planta pura para um estado de uma característicae × planta pura para outro estado da mesma característica  – Mendel observou uma única característica por vez, como, por exemplo, a cor da semente, que podia ser amarela ou verde. 
↓  Cruzamento  – Mendel realizou polinização artificial entre plantas distintas. 
↓ Geração dos primeiros híbridos (F1):  observar as características presentes  – Mendel obteve apenas ervilhas amarelas 
↓  Cruzamento  – Mendel realizou apenas autofecundação. 
↓ Segunda geração de híbridos (F2):  observar as características presentes  – Mendel obteve ervilhas amarelas e ervilhas verdes, na proporção de 3 para 1. 
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Atualmente o termo variedade é o termo mais comum para res-saltar as diferenças entre as características (ou fenótipos) das plan-tas. Entretanto, na época de Mendel o interesse dos hibridizadores era o desenvolvimento da planta, nesse sentido, a utilização do termo estado de uma característica reflete a transitoriedade dessa ca-racterística ao longo do desenvolvimento da planta. Os resultados obtidos por essa abordagem eram: as plantas da geração F1 (híbridas) possuíam apenas a característica de uma das formas parentais, no caso, sementes amarelas. Mendel chamou essa característica de “dominante”, em vez do termo “preponde-rante”, usado por outros autores da época. Já quando havia a au-tofecundação entre os primeiros híbridos, apareciam plantas com as duas características presentes nas plantas parentais: a dominan-te, que havia se manifestado nos primeiros híbridos, e a recessiva que era aquela que havia “desaparecido” nos primeiros híbridos e que voltava a aparecer na segunda geração (F2). O termo “recessi-vo” foi cunhado por Mendel para substituir o termo “latente”, usado na época (Martins, 1997, pp. 3-5).  Até este ponto, pode-se observar que a investigação de Mendel não representa grande novidade para a época. Como vimos no esquema acima, ele adotou o mesmo procedimento experimental dos hibridizadores. Além disso, obteve resultados semelhantes, observando a manifestação da característica dominante na primei-ra geração híbrida (F1) e o reaparecimento da característica reces-siva na segunda geração (F2).  Mas aqui reside uma das particularidades da sua pesquisa. Mendel concentrou-se na análise de uma única característica por vez, o que possibilitou mostrar que os híbridos da primeira gera-ção não eram intermediários entre os pais, mas possuíam o estado de uma característica herdado de um dos membros da geração parental.  O segundo aspecto que permitiu a Mendel avançar em relação a seus contemporâneos é o de ele ter prestado atenção às propor-ções encontradas. Em média, para cada 4 plantas de F2, 3 eram amarelas e 1 era verde, de onde surgiu a famosa proporção de 3 para 1, denominada, no século XX, “1ª Lei de Mendel”. Na tabela abaixo estão os resultados obtidos por Mendel em cruzamentos entre variedades de ervilha, para a característica cor da semente:  
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Plantas 
puras 

Característi-
cas em F1 

Autofecun-
dação de F1 

Característi-
cas de F2 

Proporção 
entre os 
tipos de F2 

Amarela 
x 

Verde 
 

Amarelas 
Amarela 
x 

Amarela 
6.022 amare-
las 
2.001 verdes 
8.023 total 

3,01: 1 

 Hibridizadores da época haviam descrito proporções seme-lhantes, mas que ficaram como registro de pouca relevância junto aos resultados. Mendel deu importância a esse dado, seguiu inves-tigando-o estatisticamente e elaborou conclusões gerais. Realizou autofecundação das plantas da segunda geração e verificou que a proporção de 3 para 1 se decompunha, na terceira geração, na razão 2:1:1. Essa proporção confirmava que plantas híbridas aca-bavam por formar, na terceira geração, proporções iguais de puros e de híbridos. Hoje esta etapa do experimento de Mendel não é representada nos manuais de biologia, sendo explicada na própria geração F2, em termos de genótipo: 1:2:1, isto é, AA:Aa:Aa:aa. Outra contribuição de Mendel que permanece até os dias atu-ais é o uso da notação “A” como indicadora da característica do-minante e “a” como indicadora da característica recessiva – embo-ra tenha sido modificada para os atuais “AA”, “Aa” e “aa”.  Além desse estudo, Mendel também analisou a herança que envolvia duas ou mais características diferentes, encontrando pro-porções uniformes novamente. Em uma série de experimentos, ele cruzou plantas de sementes lisas e amarelas com plantas de sementes enrugadas e verdes. Todos os primeiros híbridos (F1) portavam sementes com as características dominantes, lisa e ama-rela. Por meio de autofecundação de F1, na geração seguinte (F2) Mendel obteve os resultados que aparecem na quarta coluna da tabela que está mais abaixo.  Desses resultados empíricos, Mendel estimou que o resultado teórico esperado deveria ser aproximado para: a cada 9 sementes amarelas e lisas, 3 sementes verdes e lisas, 3 sementes amarelas e rugosas e 1 semente verde e rugosa. Essa proporção prevista para cruzamentos envolvendo dois pares de características constituíram o que veio a ser chamado, no século XX, a 2ª Lei de Mendel.   
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Plantas 
puras 

Característi-
cas em F1 

Autofecun-
dação de F1 

Característi-
cas de F2 

Proporção 
entre os 
tipos de F2 

Amarelo liso 
x 

Verde rugo-
so 

 
Amarelo liso 

Amarelo liso 
x 

Amarelo liso 
315 amarelo 
liso 
108 verde 
liso 
101 amarelo 
rugoso 
32 verde 
rugoso 
556 total 

9,8 : 3,4 : 3,2 
: 1 

4 A INOVAÇÃO DE MENDEL: OBSERVAÇÃO, RE-
GISTROS PRECISOS E UMA FÓRMULA MATE-MÁTICA  

Na Universidade de Viena, Mendel estudou fisiologia vegetal e teve contato com os conhecimentos sobre as células e sobre as pesquisas de hibridizações desenvolvidas na época. Ao mesmo tempo, estudou e foi demonstrador de Física experimental, apren-dendo sobre a necessidade de identificar variáveis, isolar efeitos e fornecer resultados quantitativos por meio de fórmulas matemáti-cas (Olby, 1985, p. 98). As suas habilidades matemáticas já eram manifestas na formação pré-universitária, especialmente ao estu-dar e realizar medições meteorológicas que o familiarizaram com o uso da estatística, característica que particularizou o tratamento que conferiu às questões acerca do desenvolvimento e evolução dos híbridos. Um dos pontos importantes para o trabalho de Mendel foi a escolha do modelo biológico a ser testado. Ele optou pela planta 
Pisum sativum, a ervilha-de-cheiro, cujas condições de cultivo eram bem estabelecidas na região da Morávia. (Veja na Figura 2 uma ilustração botânica da Pisum sativum). Mendel preconizava que para os experimentos de hibridação deveria ser usada uma planta que apresentasse variáveis bem definidas e estabilizadas. Ele escolheu variáveis descontínuas, tais como a cor da flor e o formato da semente da ervilha, não havendo gradação entre essas variáveis, ou seja, uma flor tem a cor vermelha ou branca, por exemplo, uma semente é lisa ou rugosa, por exemplo, ao invés de variáveis cujo 
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valor pode ser fracionado, como o tamanho do caule de uma plan-ta. Outra característica importante da planta que escolheu, é a de seus estames e pistilos serem encobertos pelas pétalas, o que con-feria a capacidade dos ovários estarem protegidos contra grãos de pólen externos durante o período da floração, desde que a flor fosse coberta para evitar a ação polinizadora dos insetos. A auto-fecundação resultante permitia que o hibridizador tivesse controle sobre o processo de polinização. Como dizemos hoje, Mendel encontrou na Pisum sativum o modelo certo para sua pesquisa, pois ela possuía todas essas características.  A abordagem experimental de Mendel foi exatamente a mesma de seus predecessores, com a diferença que Mendel contou e regis-
trou com precisão a quantidade de plantas que apresentavam varia-ções dominantes e recessivas na geração F2 à medida que realizava cruzamentos entre gerações para obter descendentes dos híbridos. A partir desses registros, um padrão matemático começou a surgir: a ocorrência de três plantas com variação dominante para uma planta com variação recessiva. Os experimentos de Mendel foram realizados com sete características de Pisum sativum. Para todas as características analisadas a razão de 3:1 sempre aparecia na geração F2. Mendel obteve razões próximas a esse padrão, mas registrou os números exatos.  A explicação para as proporções encontradas foi representada na seguinte expressão algébrica, a qual utiliza letras para represen-tas as variações encontradas para determinada característica: A + 2Aa +a 

Segundo esta fórmula, a letra A representava a característica 
dominante e a representava a característica recessiva. Naquela época, Mendel não possuía a noção de genótipo – combinações dos alelos em um organismo e nem de fenótipo – manifestação das combinações alélicas, então não havia a distinção entre fenóti-po e genótipo. Por esse motivo ele utilizou apenas uma letra para representar os organismos puros: esses tinham apenas uma varia-ção e sempre geravam filhos com a mesma variação. Já nos híbri-dos era importante destacar a presença das duas características. Cada característica seria representada por um elemento que estaria presente nos gametas. Assim, pólens e óvulos contribuíam cada um com um elemento, o que explicava porque todas as plantas da 
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geração F1 eram híbridas. Todas haviam recebido um elemento diferente, um paterno e outro materno. A abordagem quantitativa de Mendel permitiu a ele a elaboração de uma regra geral que no século XX passou a ser chamada de 1ª lei de Mendel ou lei da segregação das características ou lei da pureza dos gametas. Em outra série de experimentos, Mendel acompanhou os re-sultados do cruzamento de plantas duplo híbridas para duas carac-terísticas diferentes, como por exemplo, cor e forma das sementes. Ele descobriu que a proporção 3:1 se mantinha quando as caracte-rísticas eram analisadas isoladamente, e que havia quatro combi-nações possíveis que apareciam em proporções diferentes, porém coerentes com a proporção 3:1. Se continuarmos considerando o exemplo da análise simultânea de cor e forma das sementes, as plantas se apresentaram com as seguintes combinações e propor-ções: 9 sementes amarelas e lisas; 3 sementes amarelas e rugosas; 3 sementes verdes e lisas; 1 semente verde e rugosa.  A partir do conjunto de observações com cruzamentos diíbri-dos, ou seja, acompanhamento de duas características e suas varia-ções provenientes dos cruzamentos dos híbridos, Mendel chegou a uma nova regra geral que, no século XX, passou a ser chamada 2ª lei de Mendel ou lei da distribuição independente das caracterís-ticas. A distribuição dos elementos para uma determinada caracte-rística, como a cor da semente, não influenciaria nos elementos presentes para a forma da semente.  Os experimentos de Mendel são a base conceitual que possibi-litou, mais tarde, a definição tanto de partículas físicas que conti-nham a informação – cromossomos e genes – quanto do modo de transmissão desses genes de uma geração a outra. Os gametas têm apenas um alelo para cada característica analisada e a união dos gametas na fecundação restaura a condição dupla dos alelos pre-sentes nos cromossomos paternos e maternos. Se as informações genéticas para duas características estiverem presentes em cro-mossomos diferentes ou se ambos estiverem no mesmo cromos-somo em posições distantes, as “leis” de Mendel terão validade. Nesse caso haverá uma distribuição aleatória dos cromossomos e seus alelos e a proporção 9:3:3:1 poderá não ocorrer.  O trabalho de Mendel traz contribuições muito importantes para a Genética, entretanto, sua pesquisa não foi reconhecida até o início do século XX. 
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 Figura 2. Ilustração botânica da Pisum sativum feita pelo naturalista Otto 
W. Thomé em 1885 na obra Flora da Alemanha. Destaque para as seguin-
tes partes numeradas da planta mostrando desde o desenvolvimento do 
ovário até o fruto: (1) corte transversal representado as pétalas e com 
realce para as estruturas reprodutivas da flor (ovário com óvulos) e os 
estames, (2) destaque para os estames, e (5) vagem fechada. Imagem 
disponível em:  
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Pisum_sativum
0.jpg>. Acesso em janeiro de 2008. 
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Alguns autores argumentam que Mendel não teve o reconhe-cimento necessário por seus pares por ter publicado muito pouco. Outra possível razão foi o fato de Mendel ter se correspondido com um botânico famoso, Carl Nägeli, que o desencorajou a envi-ar os resultados de seus experimentos para uma revista de Botâni-ca mais conceituada, talvez por este defender uma teoria ampla-mente aceita na época que contrariava as descobertas de Mendel, a tese da hereditariedade por mistura, segundo a qual as informa-ções paternas e maternas se misturam nos híbridos durante a fe-cundação (Freire-Maia, 1995). 
5 A ABORDAGEM HISTÓRICA SOBRE A CONTRIBU-IÇÃO DE MENDEL PARA A GENÉTICA  

Uma das tarefas mais complexas para o professor de Biologia do ensino médio é o início do conteúdo de Genética. Normal-mente, se começa esse estudo pela abordagem clássica e histórica, que considera as contribuições dos experimentos e leis derivadas da pesquisa de Gregor Mendel como sendo o início da Genética. Nesse sentido, uma das principais dificuldades do professor ao ensinar a disciplina é contextualizar o período histórico e as idéias de Mendel. Um dos objetivos deste texto é fornecer informações históricas corretas e tentar desmistificar algumas concepções errô-neas sobre as origens da disciplina. Uma das principais falhas vei-culadas por alguns livros-texto está na contextualização histórica da Genética no que se refere às intenções de Mendel: o que ele estava tentando descobrir? Quais foram suas motivações ao reali-zar seus experimentos?  Para Wood e Orel (2000) Mendel foi compelido a investigar a questão dos híbridos por demandas econômicas de produtores locais da Morávia e também por razões acadêmicas; sua pesquisa pretendia ajudar os agricultores a desenvolver plantas híbridas que pudessem manter as características desejadas (Müller-Wille, 2007). Outra concepção errônea, conectada à essa, refere-se à idéia de que Mendel, sendo um monge, encontrava-se isolado. Mendel vivia em um mosteiro, é verdade, mas participava de muitas asso-ciações de criadores e agricultores, bem como sociedades acadê-micas (Leite, Ferrari & Delizoicov, 2001). Além disso, os mostei-ros no século XIX possuíam vastas bibliotecas e havia um inter-
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câmbio de informações de modo que Mendel estava inserido em uma cultura científica (Asiedu, 2009). Um dos principais proble-mas práticos discutidos nas reuniões das associações era a produ-ção de novas variedades de plantas e animais que pudessem conter características de interesse comercial. Nesse sentido, já se sabia que a melhor forma de se conseguir novas variedades era por meio do cruzamento controlado, pois tal prática produzia híbridos que eram de grande interesse para criadores e agricultores.  Como colocado anteriormente, o termo híbrido nos dias atuais é utilizado para designar aquele organismo proveniente do cruza-mento entre dois indivíduos de espécies diferentes, mas na época tal termo era utilizado para designar os descendentes de um cru-zamento entre indivíduos de variedades pouco diferentes. Quando cruzados entre si, indivíduos puros de duas variedades distintas geravam uma descendência híbrida variada, de maior interesse econômico. Assim, os hibridizadores, pesquisadores que testavam os processos de cruzamento entre organismos puros e entre orga-nismos híbridos, tinham interesse em estabelecer padrões de hi-bridização que pudessem atender aos criadores e agricultores. Como formar e manter novas variações provenientes de fertiliza-ção artificial?  Um fato intrigava os hibridizadores: muitos híbridos com ca-racterísticas de interesse comercial, quando geravam descendentes, produziam os tipos parentais originais em sua prole. A geração parental era formada por organismos puros, cada qual com uma variação de determinada característica. Na primeira geração dos filhos havia a predominância de apenas uma das duas variações. Essa era considerada a variação dominante e estava presente no híbrido. Entretanto, quando se analisava a geração proveniente do cruzamento dos híbridos verificava-se que a outra variação apare-cia, ou seja, a informação para a característica recessiva. Dessa forma, aquela característica que “desaparece” nos híbridos volta a aparecer nos seus descendentes. Os experimentos de hibridização em diversas espécies antes de Mendel não possibilitaram qualquer padrão ou modelo explicativo para esse problema.  Outro fato importante refere-se ao desenho experimental de Mendel. Sua abordagem constitui um exemplo da utilização do método experimental na Biologia e seus experimentos são elegan-tes, mas a verdadeira contribuição de Mendel está na utilização da 
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abordagem estatística para tentar resolver o problema dos hibridi-zadores (Allen, 2003; Corcos & Monaghan,1993; Darden, 1991; Falk, 2007; Gliboff, 1999; Lorenzano, 2007; Orel & Wood, 2000; Sandler, 2000). Mendel apresentou seu trabalho de oito anos em encontros da Sociedade de História Natural de Burn em 1865, o qual foi intitulado em alemão, Versuche über plflanzenhybriden, sendo publicado nos Anais da Sociedade em 1866. Nesse trabalho, Men-del cita os pesquisadores que abordaram o problema da descen-dência dos híbridos, como Joseph Gottlieb Kölreuter (1733-1806), Carl Friedrich von Gärtner (1772-1850) e outros, embora nenhum deles tenha antes utilizado a abordagem quantitativa em seus ex-perimentos de hibridização (Mendel, 1995). Charles Naudin (1815-1899), por exemplo, um contemporâneo de Mendel, que publicou suas pesquisas durante os anos de 1855 a 1869, estudou uma série de cruzamentos envolvendo diversos gêneros de plan-tas. Em seus trabalhos, Naudin enfatizava a relativa uniformidade da geração F1 em comparação com a grande variabilidade da gera-ção F2, mas ele não estabeleceu proporções matemáticas para relacionar a quantidade de plantas puras e híbridas nos descenden-tes da linhagem F1 (Sturtevant, 2001, p. 7). Uma das principais questões históricas em relação ao trabalho de Mendel refere-se às suas pretensões acadêmicas. A tese mais comum é a de que ele estava tentando estabelecer as bases da hereditariedade e descobrir as leis naturais que regulam a transmis-são das características nos organismos. Em seu artigo, Mendel utiliza seguidas vezes a palavra desenvolvimento e, segundo Sandler (2000), esse conceito é chave para se entender as motivações de Mendel. O termo desenvolvimento deve ser compreendido de acordo com as concepções do século XIX. No início do século XX a redescoberta de Mendel e o estabelecimento da Genética como campo do conhecimento provocou a separação da heredita-riedade dos processos de desenvolvimento, estudados pelos em-briologistas. Entretanto, para um hibridizador do século XIX, hereditariedade e desenvolvimento eram processos indissociáveis. Assim, para Sandler, Mendel estudou não apenas a hereditarieda-de, mas os princípios do desenvolvimento dos híbridos e da gera-ção proveniente do intercruzamento dos híbridos.  Um contraponto às idéias de Sandler vem de Gliboff (1999) que argumenta que Mendel estava mais interessado nas questões 
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da mudança das espécies e na importância da hibridização na pro-dução de novas formas. Visualizar Mendel como um evolucionista nos faz pensar em Darwin e, realmente, Mendel leu o famoso livro de Darwin, A origem das espécies, uma vez que o monastério tinha uma cópia do mesmo; mas na época em que Darwin publi-cou sua teoria evolucionista da descendência com modificação pela ação da seleção natural, Mendel já havia iniciado sua série de experimentos com hibridização. Para Gliboff, a inspiração para os objetivos do trabalho de Mendel na investigação do papel dos híbridos na evolução orgânica veio das idéias de Franz Unger, um botânico austríaco. Este foi professor de Mendel na Universidade de Viena e utilizou a abordagem quantitativa em suas investiga-ções sobre a biogeografia de plantas. Além disso, o foco das pes-quisas de Unger estava em descobrir as leis da mudança no desen-volvimento das plantas, ou seja, em esclarecer processos do de-senvolvimento do indivíduo, bem como na evolução do reino vegetal. Assim, para Gliboff, Mendel estava interessado em eluci-dar uma lei matemática da evolução orgânica. Para dar suporte a essa tese, Gliboff retoma o texto original de Mendel para argu-mentar que a palavra alemã entwicklung deve ser traduzida como evolução, e não como desenvolvimento como aparece nas tradu-ções do texto de Mendel para a língua inglesa. Para ele, Mendel também estava interessado nos processos ontogenéticos do de-senvolvimento, pois também utilizou o termo alemão bildung que denota esse significado. A utilização dos dois termos (bildung e 
entwicklung) na mesma frase seria forte indício de que Mendel esta-ria pesquisando não apenas o desenvolvimento dos híbridos e de sua prole, mas também a evolução de tais formas ao longo de gerações.  Um conceito importante para se entender o trabalho de Men-del é o termo merkmale, características, em português. Ele foi tra-duzido do alemão para o inglês como characters. (Mendel, 2001). Na interpretação de Hartl e Orel (1992), o termo foi utilizado originalmente por Mendel para significar a combinação de ele-mentos ou fatores (que hoje denominamos “genótipo”) e também para designar a aparência (que hoje denominamos “fenótipo”). Segundo a interpretação desses autores, os símbolos mendelianos são notações algébricas que não apontam para entidades materiais reais biológicas. Durante a maior parte do texto de Mendel somos 
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apresentados às notações algébricas que representam a descen-dência dos híbridos. Mendel sabia que era necessária a união de gametas para que se iniciasse o desenvolvimento de um novo organismo e que provavelmente, tais gametas deveriam conter uma partícula física que portasse a informação para determinada variação, mas os elementos ou fatores não receberam destaque. Para ele era mais importante a elaboração de leis de segregação e distribuição independente das características nas gerações prove-nientes do cruzamento dos híbridos, do que a explicação dos me-canismos da hereditariedade pela transmissão das partículas físicas da herança. Outro argumento relevante para a tese de que Mendel estava interessado no desenvolvimento e evolução dos híbridos e não apenas na hereditariedade, está na utilização dos símbolos alfabé-ticos. As variações de uma característica eram representadas no trabalho de Mendel por letras, sendo que a variação dominante era representada por uma letra maiúscula A, enquanto que a variação recessiva era representada por uma letra minúscula a. A represen-tação algébrica da descendência do cruzamento dos híbridos utili-zada por Mendel era: A+ 2Aa + a Segundo a notação acima, A representava os organismos puros com a variação dominante, Aa os organismos híbridos, e a os organismos puros com a variação recessiva. Um geneticista mo-derno representaria os genótipos de organismos puros dominantes e recessivos por AA e aa respectivamente, mas Mendel não reali-zou a distinção entre genótipo e fenótipo; tais termos apareceram somente nos trabalhos de Genética do século XX tendo sido in-troduzidos na primeira década daquele século pelo botânico di-namarquês Wilhelm Johannsen (1857-1927) (Johannsen, 1911). Muitos professores acreditam que Mendel estava interessado em provar a veracidade da teoria particulada da herança, embora reconheçam que o termo gene não era utilizado por ele. Mendel sabia que os híbridos não representavam uma mistura de seus pais, e que apenas uma das variações parentais se manifestaria no híbrido, embora a outra variação aparecesse nos descendentes do autocruzamento dos híbridos. Tal conhecimento já era comparti-lhado por hibridizadores anteriores a Mendel.  
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Sendo assim, quais foram as contribuições de Mendel para a Genética? Ele introduziu a análise estatística dos híbridos nas gerações F1, F2 e gerações subseqüentes, cujos resultados foram descritos em termos numéricos. Analisou características separa-damente, isoladas uma das outras. O tratamento estatístico levou-o ao estabelecimento das proporções entre organismos dominan-tes e recessivos na geração proveniente do autocruzamento dos híbridos: 3 dominantes para 1 recessivo e, posteriormente, anali-sando as gerações seguintes 1 puro dominante: 2 híbridos: 1 puro recessivo. Essas proporções matemáticas são a base do raciocínio mendeliano. É importante ressaltar que Mendel estava ciente de que essas proporções eram eventos probabilísticos, uma vez que em seu trabalho ele descreve as proporções reais observadas em seus jardins e não apenas a proporção esperada de 3:1 ou a de 1:2:1. Tais proporções possibilitam a elaboração do primeiro prin-cípio da pureza dos gametas. Além disso, a análise das variações de duas características simultaneamente, o chamado cruzamento diíbrido, possibilitou a elaboração do princípio da distribuição independente das características na prole dos híbridos. A repre-sentação algébrica e as proporções matemáticas encontradas tam-bém eram complexas e necessitavam de confirmação com outros híbridos, além da Pisum sativum. Mendel realizou a mesma aborda-gem experimental para outras espécies, entre elas Hieracium sp. (Mendel, 2000) mas não foi bem sucedido. Naquela época não se sabia que a Hieracium sp. é uma planta que se reproduz assexua-damente por apomixia. Nesse tipo de reprodução as sementes contêm embriões que são formados sem fecundação, logo, são geneticamente idênticos à geração parental. Esses resultados fize-ram com que Mendel ficasse bastante confuso com respeito à generalização dos resultados que encontrou com seus experimen-tos com a Pisum sativum para outras plantas (Nogler, 2006). Segun-do Martins, os casos discrepantes apenas mostram que Mendel estava consciente de que as regras que havia encontrado para ervi-lhas não eram universais e precisavam ser confirmadas e repetidas em mais experimentos (Martins, 1997, p. 3-9). Essas experiências são um exemplo histórico da tese de que a construção do conhe-cimento científico muitas vezes acontece de forma não-linear.  Na sala de aula, os desafios de ensinar o raciocínio mendeliano sobre os mecanismos da hereditariedade também reside no fato de 
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que, ao tomar o primeiro contato com a Genética, o aluno deve aprender um vocabulário novo e dominar conceitos de biologia da reprodução, bem com se deparar, para muitos pela primeira vez, com uma abordagem quantitativa da Biologia (Wynee, 2001).  
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Pasteur e a geração espontânea: uma história 
equivocada 

Lilian Al-Chueyr Pereira Martins *  
Resumo: Um dos temas discutidos nos livros-texto de Biologia destinados ao ensino médio é a origem da vida. Dentro dele é abordada a questão da geração espontânea e as contribuições de Louis Pasteur (1822-1895), que, em geral, é apresentado como tendo provado definitivamente que este tipo de geração não existe. Além desse, aparecem nessas descrições outros equívocos que transmitem uma visão totalmente equivocada sobre a natureza da ciência. O objetivo deste trabalho é estudar detalhadamente as contribuições de Pasteur relativas à geração espontânea, bem como o seu contexto, esclarecendo equívocos muito comuns a respeito do tema. Nesse sentido, o estudo da controvérsia entre Pasteur e Félix Archimède Pouchet (1800-1876) e de seu contexto possibilitou o conhecimento de alguns aspectos da natureza do conhecimento científico tais como: observa-ções e experimentos nem sempre fornecem evidências tão claras que permitam tomar decisões sobre o que está sendo discutido; um experimento não prova determinada hipótese ou teoria embora possa trazer evidências favoráveis ou contrárias a hipóteses ou teorias; o desacordo é sempre possível e o raciocínio científico não se estabelece sem apelar para fontes sociais, morais, religiosas e culturais.  
Palavras-chave: história da Biologia; ensino da Biologia; origem da vida; geração espontânea; Pasteur, Louis; Pouchet, Félix Archimède.  

 Pasteur and spontaneous generation: a mistaken history 
Abstract: The origin of life is one among the subjects which are discussed in the high-school text-books of Biology. Spontaneous generation and Louis Pasteur’s (1822-1895) contributions to it are part of this subject. In general Pasteur is presented in those books as the one who proved definitely that spontaneous generation does not exist. The aim of this paper is to discuss carefully Pasteur’s contributions concerning spontaneous generation as well as its context, trying to 
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clarify this particular misinterpretation as well as other ones which are very common. Through the study of the controversy between Pasteur and Felix Archimède Pouchet (1800-1876) and its context it was possible to know some features related to the nature of the scientific knowledge such as: observations and experiments not always provide a body of evidence clear enough to enable one to take decisions related to the subject which is being discussed; an experi-ment cannot prove that an hypothesis or theory is true although it could bring evidence in favour or against a hypothesis or theory; disagreement is always possible and scientific reasoning cannot be established without appealing to social, moral, religious and cultural sources.  
Keywords: history of Biology; Biology teaching; origin of life; spontaneous generation; Pasteur, Louis; Pouchet, Felix Archimède.  
1 PRIMEIRA PARTE. PASTEUR, POUCHET E A GE-

RAÇÃO ESPONTÂNEA 
1.1 Questões sobre a origem da vida 

De onde surgem os seres vivos? Desde a Antigüidade já se sa-bia que os animais e plantas nascem de outros animais e plantas. Mas será sempre assim? Não haverá exceções?  Ao longo dos séculos, houve diferentes visões a respeito dessa questão. Muitas pessoas acreditavam que os seres vivos menores e mais simples poderiam surgir sem pais, por um processo que chamamos de “geração espontânea”. Os cogumelos e musgos pareciam brotar por si mesmos, sem sementes. Insetos e vermes também surgiam, aparentemente, sem a necessidade de pais.  Atualmente não se aceita que os seres vivos que conhecemos – nem os maiores, nem os menores – sejam produzidos espontane-amente. Acredita-se que todos os animais e plantas nascem a par-tir de outros seres vivos semelhantes. Mas... e os primeiros seres vivos, de onde surgiram? Aqueles que aceitam uma visão religiosa sobre a origem da vida acreditam que Deus criou os primeiros animais e plantas, ou seja, eles não foram produzidos por proces-sos da natureza e sim de uma forma sobrenatural. No entanto, as ciências naturais procuram explicar aquilo que conhecemos por teorias e hipóteses não religiosas, assumindo apenas a existência dos processos naturais. Será que as forças da natureza, sem auxílio sobrenatural, poderiam produzir os primeiros animais e plantas?  Essa era uma questão muito importante, no século XIX. Re-cordemos que foi ao longo do século XIX que surgiram as primei-
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ras teorias sobre evolução dos seres vivos – a proposta de La-marck foi apresentada no início do século, e a primeira versão da teoria de Charles Darwin foi publicada em 1858. Jean-Baptiste Lamarck defendeu que todos os fenômenos biológicos são pura-mente naturais e que a vida deve ter surgido a partir de forças físicas e químicas, sem processos sobrenaturais. Darwin preferiu não tocar nesse assunto, ou seja, nem afirmou que os primeiros seres vivos surgiram naturalmente, nem que foram criados direta-mente por Deus1.  

 
Figura 1. Louis Pasteur é representado muitas vezes em seu laboratório, 
fazendo experimentos. Imagens como esta transmitem a concepção de 
um cientista sério, competente, cuidadoso, voltado para o estudo dos 
fatos e procurando atingir a verdade pelo estudo experimental. No en-
tanto, há exageros sobre o que ele realmente fez.  
                                                  
1 Na primeira edição do seu livro The origin of species Darwin tocou nesse ponto de 
uma forma vaga: "Portanto, eu poderia inferir por analogia que todos os seres orgânicos que jamais viveram nesta Terra são descendentes de alguma forma primordial única, na qual a vida foi soprada pela primeira vez" (Darwin, 1859, p. 484). Quem quisesse, poderia entender que Darwin estava se referindo ao sopro divino; quem preferisse, poderia entender como uma visão puramente naturalista, sem conotação religiosa. 
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Embora a questão da geração espontânea dos seres vivos fosse um tema discutido há muitos séculos, pode-se dizer que os deba-tes e experimentos realizados sobre esse assunto no século XIX foram muito importantes. Costuma-se dizer que foi Louis Pasteur (1822-1895) quem derrubou definitivamente essa crença, basean-do-se em uma série de experimentos. Veremos que não foi bem isso que aconteceu, e que Pasteur nem provou nem poderia ter provado experimentalmente que a geração espontânea não existe.  
1.2 Os primeiros trabalhos de Pouchet 

Em 1856 o médico e naturalista Félix Archimède Pouchet (1800-1876), diretor do Museu de História Natural de Rouen, iniciou a publicação de uma série de pesquisas favoráveis à gera-ção espontânea de organismos microscópicos. Realizou vários experimentos nos quais procurava primeiramente destruir todos os organismos existentes no material estudado, e depois de algum tempo notava o aparecimento de microorganismos. Por exemplo: ele fervia água, depois a fechava hermeticamente em um recipien-te, deixando esfriar; então introduzia oxigênio puro (produzido quimicamente) e feno que havia sido aquecido em um forno a uma temperatura de 100º durante meia hora. Depois de uma se-mana, observando o líquido ao microscópio, Pouchet constatou a presença de uma grande quantidade de seres vivos microscópicos e concluiu que estes haviam sido gerados espontaneamente. Os experimentos de Pouchet produziram forte repercussão na Academia de Ciências de Paris. Pareciam ter sido bem realizados, e o naturalista, que tinha então 56 anos de idade, era uma pessoa bem conhecida e respeitada na época; mas a crença na geração espontânea, nesse momento, estava já enfraquecida. Alguns pes-quisadores franceses importantes, como Henri Milne Edwards, Armand de Quatrefages e Claude Bernard, criticaram os experi-mentos, alegando que os microorganismos observados poderiam ter vindo do ar, ou então no próprio feno, apesar de seu aqueci-mento no forno. No entanto, esses autores não procuraram repe-tir os experimentos. Pouchet refez suas observações, tomando novas precauções, e os microorganismos continuavam a aparecer. Um fisiólogo italiano, Paolo Mantegazza, confirmou pouco depois as observações de Pouchet.   
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Figura 2. Félix Archimède Pouchet. 

Depois de três anos de pesquisas, Pouchet publicou um livro sobre o assunto, denominado Hétérogénie ou traité de la génération spontanée2. Essa obra tem um longo histórico da questão (quase 100 páginas), seguido por uma discussão filosófica sobre o tema. Depois discute a questão da origem da vida na Terra, defendendo 
                                                  
2 O nome “heterogenia” significava o surgimento de um ser vivo a partir de substâncias orgânicas provenientes de um outro ser vivo diferente (animais e plantas em decomposição, ou infusões obtidas fervendo partes de animais e plantas). É diferente da idéia de que poderiam surgir seres vivos a partir de maté-ria inorgânica.  
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que os primeiros organismos se formaram espontaneamente – mas esclarecendo que isso não era uma concepção anti-religiosa. Por fim, o livro apresenta um grande número de experimentos nos quais parecia estar ocorrendo geração espontânea de microor-ganismos.  Pouchet concluiu que sempre nasceriam “pequenos animais” microscópicos (animálculos) quando houvesse água, ar e alguma substância orgânica em decomposição, mesmo quando fossem tomados cuidados aquecendo fortemente essas substâncias e evi-tando a entrada de microorganismos do exterior. As pessoas que criticavam a geração espontânea afirmavam que, nesses experi-mentos, deveriam ter permanecido alguns microorganismos no material aquecido, ou então eles teriam entrado pelo ar, reprodu-zindo-se na infusão e produzindo todos os seres microscópicos observados. Afirmava-se, por exemplo, que a poeira do ar estaria cheia de germes capazes de produzir os microorganismos obser-vados.  

 

 

 
Figura 3. Na sua obra Hétérogénie ou traité de la génération spontanée, Pouchet 
descreveu experimentos que tinham sido contrários à geração espontâ-
nea, como os de Schultze, e elaborou novas versões dos mesmos, que 
deram resultados que pareciam mostrar a possibilidade de surgimento de 
formas microscópicas de vida em líquidos esterilizados. 
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 (a) 

 (b) 
Figura 4. Em alguns de seus experimentos, Pouchet tomava o cuidado 
de fazer o ar passar através de tubos contendo ácidos e substâncias cáus-
ticas (a) ou então por um tubo fortemente aquecido (b) para destruir 
qualquer microorganismo que pudesse penetrar da atmosfera no líquido 
que estava sendo estudado. 

 
Figura 5. Os experimentos realizados por Pouchet foram favoráveis à 
geração espontânea. Eles pareciam bem feitos, cuidadosos, e produziram 
forte repercussão, na época. 
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  (a) (b) 
Figura 6. Desenhos de “infusórios” (a) e de “mônadas” (b) observados 
por Pouchet em seus estudos.  

Pouchet analisou também a poeira coletada de diversas formas, e não encontrou microorganismos ou esporos que justificassem a grande quantidade de animálculos que apareciam nas infusões. Em 1860, dois químicos de Toulouse, Nicolas Joly e Charles Musset, também fizeram análises microscópicas do ar e da poeira, sem achar os microorganismos ou esporos que se esperava encontrar. Assim, as pesquisas de Pouchet, confirmadas por outros inves-tigadores, pareciam trazer fortes evidências a favor da geração espontânea dos animálculos das infusões.  
1.3 Geração espontânea, evolucionismo, materialismo 

A publicação dos trabalhos de Pouchet coincidiu com a divul-gação da teoria de Charles Darwin sobre a origem das espécies. Na França, a idéia de que os animais e plantas vão se transfor-mando com o passar do tempo e produzindo novos seres havia sido defendida no início do século XIX por naturalistas com Jean-Baptiste Lamarck e Geoffroy Saint-Hilaire, mas havia sido forte-mente atacada por Georges Cuvier e havia sido abandonada. Na década de 1850 os pesquisadores franceses acreditavam que a origem da vida e das espécies animais e vegetais não era um assun-to a ser discutido pela ciência, já que a explicação seria teológica: Deus criou a vida, os animais, as plantas e os seres humanos. No entanto, havia pensadores alemães que defendiam a idéia de que a vida era um fenômeno totalmente natural; e o surgimento da teo-
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ria evolucionista de Charles Darwin trouxe de novo uma forte discussão sobre o assunto, a partir de 18593. Darwin não havia discutido a origem dos primeiros seres vivos da Terra, apenas havia defendido a transformação das espécies; mas praticamente todos os leitores da Origem das espécies pensaram que a teoria darwi-niana incluía também a idéia de que a vida se originou sem ne-nhuma intervenção divina – como nas teorias anteriores de La-marck e de Robert Chambers.  Assim, via-se a idéia de geração espontânea como estando as-sociada à teoria da evolução – embora Darwin não defendesse a geração espontânea, e Pouchet não defendesse o darwinismo. Além disso, ambas eram vistas, na França, como representando uma filosofia materialista e anti-religiosa. E esse era um ponto muito delicado, na época. A França havia passado por fases muito difíceis, nas décadas anteriores. A Revolução Francesa, que havia derrubado o regime monarquista e a influência da Igreja Católica, tinha associado uma visão política progressista, revolucionária e republicana a uma visão filosófica humanista e liberal, e a um ataque ou descaso pela religião católica. Depois de várias oscilações políticas, em 1851 o presidente Louis Bonaparte (sobrinho de Napoleão Bonaparte) conseguiu através de um golpe de Estado dissolver a Assembléia Constituinte francesa e tornar-se imperador (adotando o título de Napoleão III), com apoio da Igreja Católica. Logo impôs um re-gime autoritário, conservador, no qual a religião tinha um papel importante, pois a educação elementar foi colocada sob o coman-do da Igreja Católica, e esta tinha também influência no ensino dos outros níveis. A postura da Igreja, por sua vez, tornara-se extremamente rígida e intolerante.  Por causa dessa conjuntura da época, na França, as idéias de geração espontânea e de origem das espécies (que foram conside-radas como associadas) eram consideradas perigosas, pois eram vistas como fazendo parte de uma ideologia materialista, anti-
                                                  
3 A primeira publicação de Darwin sobre sua teoria é de 1858 (um artigo), mas 
foi seu livro The origin of species, de 1859, que produziu forte repercussão.  
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religiosa, republicana, revolucionária, capaz de levar ao caos social – contrária aos interesses dominantes.  
1.4 O Prêmio Alhumbert e as primeiras pesquisas de Pas-teur 

Como a questão das gerações espontâneas trazia conseqüências não apenas científicas mas também de âmbito filosófico, religioso e até mesmo político, em janeiro de 1860 a Academia de Ciências de Paris ofereceu um prêmio no valor de 2.500 francos (o Prêmio Alhumbert) para o melhor trabalho sobre o assunto. Provavel-mente foi a pesquisa de Pouchet que levou à criação desse prêmio. No entanto, a comissão nomeada para julgar os trabalhos tinha vários membros que eram declaradamente contrários à geração espontânea. Houve depois mudanças na comissão, e por fim todos os seus membros eram adversários dessa hipótese. Não se tratava, portanto, de um prêmio destinado ao melhor trabalho a favor ou contra a geração espontânea, e sim um prêmio para quem fizesse a melhor pesquisa contrária a essa idéia considerada tão perigosa.  Louis Pasteur, motivado pelo prêmio Alhumbert, resolveu de-dicar-se então a essa questão. No início de 1860 ele era apenas um jovem químico (com 37 anos de idade) que havia estudado fenô-menos de cristalografia, de compostos orgânicos assimétricos e de fermentação alcoólica. Ele havia defendido que a fermentação ocorre por causa de microorganismos que se reproduzem e pro-duzem transformações químicas no meio onde estão; e em alguns casos parecia que esses fermentos haviam surgido espontanea-mente. Sob o ponto de vista de suas próprias pesquisas, ele não tinha nenhum elemento decisivo sobre o tema. E, não sendo um biólogo, provavelmente não tinha um conhecimento profundo do assunto. No entanto, parece que desde o início ele adotou uma postura contrária à geração espontânea, e isso só poderia ter sido motivado por fatores extra-científicos.  Sabe-se que Pasteur foi um adepto entusiasta de Louis Napo-léon e da nova monarquia francesa. Sabe-se que seus valores eram os descritos acima – era um católico convicto, defendia a inter-venção de Deus na natureza, atacava o materialismo, era conser-vador, monarquista. Assim, conforme a situação da época na França, havia uma forte motivação para que ele atacasse e tentasse mostrar que a geração espontânea não existia. É provável que 
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desde o início de seus estudos sobre geração espontânea ele já tivesse adotado uma posição contrária e quisesse apenas encontrar fatos que justificassem sua opinião.  Nos seus primeiros experimentos, Pasteur tentou mostrar que não surgiam microorganismos quando se fervia água contendo levedo de cerveja, desde que esse líquido fosse mantido sem con-tato direto com o ar ambiente. Continuavam não aparecendo infu-sórios ou bolores quando se introduzia ar que tinha sido aquecido a uma alta temperatura (um experimento que já havia sido feito antes por Theodor Schwann). Mas, se fosse introduzido um peda-ço de algodão contendo poeira, logo apareciam microorganismos em grande quantidade no líquido. A interpretação de Pasteur era que a infusão não produzia geração espontânea, e que os infusó-rios surgiam apenas porque a poeira continha alguns microorga-nismos, ou seus ovos, ou esporos. No entanto, Pasteur não mos-trou, por análise microscópica, que realmente houvesse microor-ganismos na poeira.   

 
Figura 7. Balões de vidro, com infusões estéreis, utilizados por Pasteur 
em seus experimentos contrários à geração espontânea. 
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Figura 8. Ilustração do artista Robert Thom (1915-1979) representando 
Pasteur examinando os frascos de vidro com infusões, em seus experi-
mentos sobre geração espontânea. Fonte:  
<www2.med.umich.edu/prmc/media/newsroom/details.cfm?ID=16> 

Note-se que Pasteur não tentou refazer os estudos de Pouchet; ele tomou como ponto de partida a repetição de experimentos que já haviam sido publicados antes e que tinham dado resultados contrários à geração espontânea.  A partir dessas primeiras pesquisas, Pasteur elaborou um traba-lho que submeteu à comissão do Prêmio Alhumbert. Pouchet, Joly e Musset também se inscreveram, porém depois perceberam que a comissão era totalmente contrária à heterogenia, e retiraram seus trabalhos. Assim, o único candidato foi Pasteur, que recebeu o prêmio em dezembro de 1862.  
1.5 Os experimentos nas montanhas 

Os heterogenistas acreditavam que sempre surgiriam microor-ganismos em recipientes nos quais houvesse água, ar e material orgânico. No caso dos experimentos de Pasteur, supunham que submeter o ar a uma alta temperatura podia prejudicar sua capaci-dade de produzir vida. Os críticos da heterogenia acreditavam que podiam existir água, ar e material orgânico sem o surgimento de 
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microorganismos – eles só apareceriam se fosse introduzido ar externo, ou algum outro agente, que contaminasse a infusão. Mas se fosse introduzido ar livre de germes, não deveriam surgir mi-croorganismos no líquido.  Pasteur imaginou que a grandes altitudes, na atmosfera, não deveriam existir germes, ou apenas muito poucos; e que o ar de grandes altitudes não produziria o surgimento de microorganis-mos nas infusões. Para testar essa idéia, elaborou em 1860 um experimento interessante. Preparou vários balões de vidro, en-chendo-os com água de levedo de cerveja fervida e filtrada, reti-rando o ar de seu interior e lacrando a abertura dos balões com a chama de um maçarico (figura 4). Não apareciam microorganis-mos nesses balões, quando eram conservados fechados. Ele subiu então uma montanha, levando muitos desses balões, que abriu a diferentes alturas, lacrando-os logo em seguida novamente com o maçarico. Obteve os seguintes resultados: dos 20 balões que havi-am recebido o ar do campo, oito continham corpúsculos organi-zados; dos 20 abertos sobre uma das montanhas do Jura (850 metros de altitude), cinco continham produções organizadas e dos 20 que foram abertos próximo a Mer de Glace (a 2.000 metros de altitude), somente um se alterou.  Este experimento confirmava a idéia de Pasteur de que quanto maior fosse altitude, menor seria a quantidade de corpúsculos organizados que iria se desenvolver na infusão. Trazia, portanto, evidências contrárias à geração espontânea. Entretanto, havia um problema: não era possível observar a presença de germes no ar que entrava nos balões. Por outro lado, o fato de um balão se contaminar após o contato com o ar a uma altitude de 2000 me-tros não era um resultado esperado.  A expectativa de Pouchet, Joly e Musset era que todos os ba-lões deveriam ter se contaminado. Nesse sentido, eles repetiram o experimento em 1863, indo até os Pirineus Franceses, inicialmente na Rencluse (2.083 metros de altitude) e depois nas geleiras da Montanha Maladetta cuja altitude superava a do Jura em 1.000 metros. Levaram 12 balões contendo infusão de feno fervida du-rante mais de uma hora e filtrada. Dos 12, 4 se quebraram e dos 8 que restaram 4 foram abertos na Rencluse e 4 na Maladetta. Pou-chet, Musset e Joly encontraram corpúsculos organizados em 
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todos eles. Este resultado confirmava a hipótese da geração es-pontânea, mas não podia ser explicado pela hipótese de Pasteur.  Como se pode ver, tanto os heterogenistas quanto Pasteur procuravam realizar experimentos cuidadosos, e os resultados não eram muito claros, pois pareciam depender de quem estava fazen-do o teste... Cada lado imaginou que o outro estava fazendo algu-ma coisa de errado e foram feitas várias acusações mútuas. Atualmente sabemos que os experimentos, dos dois lados, ti-nham sido bem feitos. Explica-se hoje em dia a diferença entre os resultados obtidos como sendo devida aos diferentes materiais utilizados nas infusões. Somente anos após a realização desses experimentos, ficou conhecido que a água de feno, mesmo sendo fervida durante um longo tempo, ainda é capaz de produzir mi-croorganismos porque o feno contém esporos muito resistentes à alta temperatura. No caso da água de levedo de cerveja, isso não acontece. No entanto, na época em que os experimentos foram realizados, não se sabia isso – pelo contrário, acreditava-se que qualquer microorganismo ou germe seria destruído por uma fer-vura de meia hora. Assim, naquela época, os resultados obtidos pelos experimentos de Pouchet, Joly e Musset deviam ser conside-rados como fortes evidências a favor da geração espontânea.  
1.6 A nova comissão da Academia 

Mas retornemos à época decisiva. Para tentar resolver o dile-ma, Joly e Musset propuseram que os experimentos fossem repe-tidos diante de uma comissão da Academia de Ciências. Parecia uma boa solução, e todos concordaram com isso. No entanto, a realização dos testes acabou provocando novos problemas. A comissão da Academia queria começar pelos experimentos que tinham dado resultados contrários à geração espontânea. Os hete-rogenistas não gostaram, porque os primeiros resultados seriam os que mais pesariam diante da opinião pública. No entanto, conti-nuaram aceitando trabalhar com a comissão. Mas no momento em que a Academia permitiu que Pasteur utilizasse o antigo material do Montanvert, ao invés de repetir os experimentos, eles se retira-ram alegando que “Na presença de obstáculos completamente inesperados que nos são opostos, nossa consciência nos diz que temos apenas um partido a tomar: é protestar em nome da ciência e reservar os direitos do futuro”.  
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Com a saída dos heterogenistas, a comissão realizou apenas al-guns experimentos de Pasteur, obtendo os mesmos resultados que ele obtivera. Os experimentos de Pouchet, Joly e Musset nunca foram repetidos pela Academia de Ciências. Houve uma forte reação pública contra Pasteur e a Academia, mas isso de nada adiantou. Edmond Frémy, diretor do Museu de História Natural, colocou o laboratório à disposição dos heterogenistas, que repeti-ram seus experimentos diante de testemunhas, com sucesso; mas como essa repetição não foi “oficial”, a Academia de Ciências não lhe deu qualquer atenção.  Sob o ponto de vista puramente científico, ou seja, conside-rando-se os experimentos realizados e os resultados obtidos, não era possível chegar a nenhuma conclusão. Os experimentos de Pouchet e os de Pasteur pareciam muito bem concebidos, mas levavam a conclusões opostas.  Não se pode considerar que esta comissão da Academia de Ci-ências tenha agido de modo imparcial. Ela parece ter se compor-tado de forma preconceituosa, privilegiando Pasteur e prejudican-do a posição de Pouchet e seus companheiros. Pode-se considerar que não havia o desejo de esclarecer a questão e que houve fatores extra-científicos importantes agindo tanto no caso de Pasteur como no caso dos membros das duas comissões da Academia.  É relevante mencionar que, na época, uma grande parte das pessoas cultas acreditou que Pouchet estava correto e que a Aca-demia havia cometido um erro. A Enciclopédia Larousse, por exemplo, considerava em 1865 que os heterogenistas haviam ven-cido a disputa. Portanto, a posição da Academia não levou a uma decisão sobre o assunto e continuaram a surgir trabalhos de pes-quisa favoráveis à geração espontânea, tanto na França quanto em outros países, durante muito tempo.  
1.7 Algumas conclusões 

Pasteur não provou que a geração espontânea não existe. Ele também não provou que os experimentos de Pouchet e seus companheiros estavam errados. A única coisa que Pasteur mos-trou é que certos experimentos que ele fez deram resultados con-trários às expectativas dos heterogenistas; mas, inversamente, certos experimentos feitos pelos heterogenistas deram resultados contrários às expectativas de Pasteur. Nos dois casos os experi-
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mentos pareciam muito bem feitos. Não era possível concluir nada, a partir deles. Havia um desacordo, mas os dois lados ti-nham bons argumentos e fatos para apresentar. Isso é bastante comum, na pesquisa científica. As observações e experimentos nem sempre fornecem evidências tão claras que nos permitam tomar decisões sobre o que está sendo discutido. No entanto, mesmo quando as evidências não são claras, é comum que os cientistas tomem decisões. Quando isso ocorre, estão em jogo fatores extra-científicos – no caso aqui estudado, houve influên-cias como as crenças políticas, religiosas e filosóficas das pessoas envolvidas.  Afirmar que houve essas influências não significa dizer que a única coisa que interessava eram as crenças de cada lado. Certamente não foi isso que aconteceu. Pasteur e Pouchet dedicaram um grande esforço a seus experimentos e análises. Embora nenhum deles tenha convencido o outro, seus trabalhos não eram meras opiniões baseadas em crenças preconcebidas. Eram conclusões fundamentadas em observações, experimentos e raciocínios.  Costuma-se imaginar que a derrubada da teoria da geração es-pontânea foi o resultado do desenvolvimento técnico e experi-mental, como se o aperfeiçoamento de microscópios permitisse “ver” que esse fenômeno não existia. Porém, uma das dificuldades que ocorreram no debate sobre a geração espontânea é que as pessoas discutiam alguns aspectos que não podiam ser decididos diretamente por observações. Estavam entrando ou não microor-ganismos (ou germes) através do ar? Nem Pasteur nem Pouchet conseguiam examinar ao microscópio o próprio ar que era utiliza-do nos experimentos, por isso sempre havia aspectos que fugiam à observação. Isso também é muito comum na ciência. As teorias científicas costumam incluir muitas coisas que imaginamos mas que não vemos nem podemos testar, por isso a relação entre teo-ria e os dados experimentais costuma ser menos direta e mais complexa do que se imagina.  Por fim, é importante comentar que Pasteur não provou nem 
poderia ter provado que a geração espontânea não existe. Mesmo se ele tivesse refeito os experimentos de Pouchet e descoberto que os microorganismos do feno são muito resistentes; mesmo se tivesse conseguido repetir os experimentos de Pouchet matando esses microorganismos e obtendo resultados como os do levedo 
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de cerveja – o que isso provaria? Ele apenas poderia concluir que 
naquele experimento não ocorreu geração espontânea de infusórios. Mas ele não poderia concluir que em nenhum experimento poderia ocorrer a geração espontânea. De um modo geral, uma teoria científica faz afirmações sobre um número infinito de casos – sobre todos os casos conhecidos e os que ainda não são conhecidos. E nunca podemos testar experimentalmente um número infinito de casos. Se forem estudados muitos experimentos em que parece haver geração espontânea e em todos eles se descobrir que houve algum equívoco e que não houve na verdade surgimento de seres vivos sem progenitores, isso vai reforçar nossa crença de que não existe geração espontânea, mas não prova isso. Poderia haver um experimento que ainda não conhecemos em que a geração espon-tânea ocorresse. Basta um exemplo positivo para provar uma pos-
sibilidade; pelo contrário, mesmo mil fracassos não provam uma 
impossibilidade.   Até hoje não temos uma resposta definitiva para a questão da origem da vida na Terra. Por um lado, não temos a possibilidade de viajar no tempo e ver como surgiram os primeiros seres vivos existentes no nosso planeta; nem temos esperanças de que tenham restado vestígios fósseis deles, pois deveriam ser muito pequenos e frágeis. Assim, não podemos confirmar diretamente (por obser-vações) como se deu o surgimento dos primeiros animais e plan-tas. No entanto, se fosse possível produzir alguns seres vivos em laboratório, de forma artificial (sem partir de outros seres vivos já existentes), seria estabelecida a possibilidade de que a vida pudesse ter se originado espontaneamente na Terra, no passado. Por outro lado, se tentarmos produzir seres vivos em laboratório e não con-seguirmos, isso não prova que a geração espontânea seja impossível.  
2 SEGUNDA PARTE. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DESTA CONTROVÉRSIA 

O objetivo deste trabalho é estudar algumas contribuições de Louis Pasteur relativas à geração espontânea, bem como o seu contexto, esclarecendo equívocos muito comuns a respeito do tema.  A primeira parte deste trabalho apresentou uma descrição dos estudos de Pasteur e Pouchet sobre geração espontânea, no seu 
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contexto, procurando esclarecer os aspectos científicos e extra-científicos da questão4. Nesta segunda parte apresentaremos al-guns comentários a respeito de como esse tema aparece no ensino de biologia, aprofundando alguns aspectos importantes. 
2.1 A geração espontânea nos livros-textos 

Os livros de biologia de nível médio costumam se referir à his-tória da geração espontânea ao tratar sobre a origem da vida. Ge-ralmente incluem uma descrição bastante extensa, que começa com a Antigüidade (Aristóteles), falam sobre a idéia de van Hel-mont de produzir ratos a partir de roupas sujas misturadas com trigo, referem-se aos experimentos de Redi que mostram que as moscas não são geradas espontaneamente na carne podre, descre-vem os experimentos de Needham e Spallanzani no século XVIII e costumam concluir com os experimentos de Pasteur no século XIX, os quais teriam “provado” que a geração espontânea não existe. Alguns textos falam também sobre a questão da origem da vida na Terra e se referem, às vezes, aos trabalhos de Oparin e outros mais recentes sobre a questão.  A longa descrição histórica sobre as idéias de geração espontâ-nea que costuma ser apresentada nos livros-texto transmite aos estudantes a impressão de que a ciência evolui de uma forma line-ar: inicialmente existem idéias muito tolas e sem fundamento de que a vida pode surgir espontaneamente; e os autores antigos que defendiam essa idéia chegam a ser ridicularizados pelos livros didáticos. Depois, são apresentados alguns autores (como Redi) que conseguem estabelecer que certos animais (por exemplo, as moscas) não são gerados espontaneamente, e que são elogiados e considerados às vezes como estando “à frente de seu tempo”. A controvérsia entre Spallanzani e Needham, no século XVIII, cos-tuma ser utilizada para transmitir a lição de que as pessoas podem fazer experimentos mal-feitos (Needham) ou que, mesmo quando fazem experimentos muito bons (Spallanzani), as pessoas da épo-ca podem não ter condições de abandonar suas crenças antigas e 
                                                  
4 Em sua maior parte, a descrição aqui apresentada está baseada em Martins & 
Martins, 1989. Ver também Martins, 2006.  



 

Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 65-100, 2009. 83 

“ver a verdade”. Por fim, o triunfo da ciência experimental teria ocorrido no século XIX, com Pasteur, que resolveu todos os pro-blemas e convenceu a todos de que não existe geração espontânea.  Há muitos problemas nessa história apresentada pelos livros didáticos – ou, poderíamos dizer melhor, nessa “pseudo história”, já que se trata de uma versão falsa da história (ver Allchin, 2004). Por um lado, ao tentar apresentar uma história de mais de dois mil anos de extensão, as obras selecionam apenas alguns episódios dispersos e os tratam de forma superficial, impedindo que os es-tudantes compreendam o que realmente estava acontecendo em cada caso. É inevitável que surjam erros históricos, em descrições desse tipo. Por outro lado, toda a concepção epistemológica e histórica que está por trás dessas narrativas é equivocada, transmi-tindo uma visão ingênua e errada sobre como a ciência se desen-volve e como ela é fundamentada. Por fim, o debate sobre geração espontânea é apresentado como algo isolado, não se mostrando sua conexão com outras discussões científicas importantes, como a teoria da evolução (no século XIX).  
2.2 A geração espontânea antes do século XIX 

Não recomendamos que os livros didáticos e os professores tentem contar a “longa história” da geração espontânea. No en-tanto, se isso for feito, é necessário que cada episódio seja analisa-do com cuidado, baseado em boas fontes. As idéias de Aristóteles sobre geração espontânea, por exemplo, não são nem um pouco simples ou tolas (Martins, 1990). Deve-se enfatizar que se conhe-cia muito bem o processo de reprodução sexual da maioria dos animais, e apenas se explicava através da geração espontânea o nascimento de seres vivos para os quais não tinham sido identifi-cados os machos, ou as fêmeas, ou para os quais não fossem co-nhecidos os órgãos sexuais e o processo de reprodução (McCart-ney, 1920, pp. 102-102?).  É importante evitar descrições equivocadas, como por exem-plo: “Antigas doutrinas da Índia, da Babilônia e do Egito ensina-vam que rãs, cobras e crocodilos eram gerados pelo lodo dos rios. Esses seres, que apareciam inexplicavelmente no lodo e no lixo, eram encarados como manifestações da vontade dos deuses e gerados espontaneamente. Mesmo filósofos importantes, com Platão e Aristóteles, aceitavam tal explicação sobre a origem dos 
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seres vivos”5. Tal descrição é totalmente incorreta. Existia, de fato, a noção antiga de que os sapos podiam nascer da lama, mas ela não aparece nas obras de Platão e de Aristóteles e sim em textos literários, como as Metamorfoses de Ovídio (McCartney, 1920, p. 109). Aristóteles estudou detalhadamente a anatomia e o processo de reprodução de dezenas de animais diferentes, e sabia que rãs, cobras e crocodilos eram gerados sexualmente. Além disso, mes-mo nos casos para os quais aceitou a geração espontânea, Aristó-teles jamais se referiu à “vontade dos deuses” como tendo qual-quer interferência no fenômeno... Para ele, seria um fenômeno puramente natural. Também não se deve afirmar que “Suas idéias [de Aristóteles] sobre a origem da vida, por exemplo, baseavam-se na existência de um princípio ativo (ou princípio vital), capaz de produzir matéria viva a partir da matéria bruta, quando em condi-ções favoráveis”. Para Aristóteles, a vida nunca poderia surgir da matéria inanimada (inorgânica, mas apenas a partir da matéria de outros seres vivos). E ele não se referiu a tal “princípio ativo ou vital”. Suas concepções sobre o conceito de vida são extremamen-te sofisticadas e interessantes e não devem ser distorcidas dessa forma (Martins & Martins, 2007).  De Aristóteles, os livros didáticos costumam pular para Jan van Helmont (cujo nome contém “van” e não “von”, como se lê em alguns livros didáticos). Esse salto, e a menção de que van Helmont apresentou uma “receita para produzir camundongos”6, dá aos alunos a impressão de que todas as pessoas até essa época eram tolas e ignoravam os processos de reprodução dos animais superiores – o que é totalmente falso. É preferível abolir a menção a esses experimentos, ou então apresentar uma visão mais equili-brada, mencionando os conhecimentos que já existiam sobre a geração dos animais, na época, e também mencionando o contex-
                                                  
5 A mesma idéia aparece de forma um pouco menos explícita em outras obras 
didáticas. 
6 “Se comprimirmos uma camisa suja no orifício de um recipiente contendo 
grãos de trigo, o fermento que sai da camisa suja, modificado pelo odor do grão, produz a transmutação do trigo em camundongos depois de aproximadamente vinte e um dias [...]”. 
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to em que van Helmont se referiu ao surgimento de camundongos (ver Allchin, 1993; Allchin, 2000). É curioso que ridicularizar van Helmont já era uma estratégia utilizada pelo próprio Pasteur, em 1864, para tentar convencer seu público de que a geração espon-tânea era uma idéia estúpida: “Eis, senhores, as experiências que, no século XVII, apoiavam a doutrina da geração espontânea” (Pasteur, 1922, vol. 2, p. 329).  Depois de van Helmont, os livros didáticos costumam men-cionar Francesco Redi (1626-1691) e seus experimentos com mos-cas. Como nos outros casos, os experimentos são descritos fora de qualquer contexto. O que Redi estava estudando e por qual motivo? Por falta de tempo e espaço, os textos descrevem apenas os experimentos em que Redi colocava pedaços de carne ou peixe em alguns recipientes abertos e em outros fechados, etc. No en-tanto, ele inicialmente nem mesmo estava preocupado com mos-cas. Estava estudando os vermes que apareciam em animais mortos, e tentando entender como eles surgiam. Apenas posteriormente, observando o que acontecia durante várias semanas, ele descobriu que esses vermes se transformavam em moscas de vários tipos. Só então ele pensou que os vermes poderiam ter sido produzidos por moscas, que teriam depositado ovos na carne, e passou a fazer uma série de experimentos sobre o assunto.   

  
Figura 9. Francesco Redi (1626-1691) e sua obra sobre a geração dos 
insetos, publicada em 1668. 
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A descrição detalhada do trabalho de Redi seria muito mais in-teressante do que a menção sucinta que costuma ser apresentada (Weiss, 1926). Além disso, é essencial mencionar que Redi conclu-iu também, em outros estudos, que era possível o surgimento de insetos nas galhas das plantas, sem progenitores da mesma espé-cie; e que também aceitou o surgimento espontâneo de vermes intestinais (ibid., p. 222; Farley, 1972a, p. 96). Portanto, ao contrá-rio do que os livros didáticos costumam afirmar, Redi não foi um adversário de todas as formas de geração espontânea; e seus expe-rimentos apenas mostraram em um caso particular que os vermes que apareciam na carne podre não eram gerados espontaneamente e sim provinham de moscas. Não se podia concluir, a partir daí, que não existia a geração espontânea de nenhum tipo de ser vivo, em nenhu-
ma situação.  Os experimentos de John Needham e Lazzaro Spallanzani, no século XVIII, costumam ser o passo seguinte das descrições didá-ticas. Novamente nota-se o problema de descrições descontextua-lizadas, além de tendenciosas – pois procuram mostrar que Spal-lanzani, que se opôs à geração espontânea, tinha razão, e Nee-dham estava errado7. Se esse episódio for tratado, deve ser apre-sentado de forma mais detalhada, mostrando-se que a situação era bastante confusa e que os experimentos de Spallanzani não permi-tiam uma conclusão clara contra a geração espontânea de micro-organismos (Martins & Martins, 1989, pp. 8-10; Doetsch, 1976).  Nenhum dos livros didáticos consultados para a presente pes-quisa chegou a mencionar a questão, extremamente importante, da origem dos vermes intestinais. Durante o século XVIII o tema foi muito discutido, e a posição dominante foi que eles eram gerados espontaneamente (Farley, 1972a). Em 1780 a Academia de Ciên-cias de Kopenhagen ofereceu um prêmio para os melhores traba-lhos sobre a origem dos vermes intestinais. Os dois primeiros prêmios, obtidos por Marcus Bloch e Johann Goeze, defendiam que esses parasitas eram gerados espontaneamente (ibid., p. 98). Existiam pessoas que supunham que esses vermes vinham do 
                                                  
7 Essa é a visão mais comum mesmo em artigos específicos sobre o assunto, 
como Ariatti & Mandrioli, 1993. 
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exterior, mas a idéia de geração espontânea parecia mais plausível, na época. Bloch apresentou uma grande quantidade de fatos que reforçavam a idéia de que os vermes apenas conseguem viver dentro de animais, não podendo assim ter vindo de fora (ibid., p. 106). Suas principais conclusões foram que os vermes nunca são encontrados fora do corpo de animais; às vezes são encontrados em animais recém-nascidos que ainda não tiveram contato com o ambiente externo; alguns vermes são encontrados em partes do corpo que não têm comunicação com o exterior; eles morrem rapidamente quando são retirados do corpo do animal onde vi-vem; os vermes intestinais são totalmente adaptados à vida no interior de outros seres vivos, sendo providos de ganchos e suga-dores, mas desprovidos de outros órgãos que lhes permitissem viver fora deles (ibid., pp. 106-107). Tudo isso reforçava a idéia de que eles eram gerados espontaneamente.  
2.3 A geração espontânea e o evolucionismo no século XIX 

A discussão sobre geração espontânea, no século XIX, envol-via dois tipos de seres vivos: os “infusórios” (microorganismos que pareciam surgir espontaneamente em infusões de vegetais ou de animais) e os vermes intestinais. Normalmente as análises his-tóricas somente comentam sobre a questão dos seres microscópi-cos, mas parecia pelo menos tão importante, na época, compreen-der o surgimento de vermes intestinais (Farley, 1972a, p. 95). No período que nos interessa, não estava em discussão a possibilidade de realizar experimentos sobre abiogênese – surgimento de seres vivos a partir de matéria inorgânica – e sim sobre heterogenia – o surgimento de um tipo de ser vivo a partir de matéria de outro ser vivo diferente (Farley, 1972a, p. 96). Imaginava-se que a partir de matéria orgânica de seres mortos podiam surgir espontaneamente infusórios e cogumelos; e que a partir de matéria orgânica viva podiam surgir parasitas, como as tênias. Os livros didáticos apenas mencionam duas possibilidades – biogênese e abiogênese – o que não está de acordo com a história, e confunde a questão.  Sobre o período do século XIX, os textos de biologia apenas mencionam a controvérsia entre Pouchet e Pasteur – ou, mais comumente, falam apenas sobre Pasteur. Nenhum dos livros didá-ticos consultados se refere à relação entre geração espontânea e teoria da evolução. Este ponto se torna central, no entanto, no 
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século XIX – inicialmente, na teoria da progressão dos animais de Lamarck (Martins, 1994; Martins, 2007, cap. 2), depois em outras propostas, como as de Robert Chambers e de Ernst Haeckel (Far-ley, 1972b). Este é um ponto fundamental que precisa ser aborda-do, já que toda a discussão da controvérsia entre Pouchet e Pas-teur tem como pano de fundo, a teoria da evolução de Darwin e sua rejeição na França.  É relevante também saber que, antes dos trabalhos de Pouchet e Pasteur, houve outros desenvolvimentos importantes na discus-são do tema. Em torno de 1840 os trabalhos de Christian Ehren-berg abalaram a crença na geração espontânea dos infusórios. Ele mostrou que os ciliados podiam ser classificados em espécies bem distintas, possuindo estruturas complexas como os animais supe-riores, e que se reproduzem, como aqueles. Mostrou também que os microorganismos que surgem nas infusões não dependem do material que é fervido (Farley, 1972a, p. 116). Por isso, defendeu que não poderiam ser gerados espontaneamente. Na década de 1840, os trabalhos de Japetus Steenstrup e Carl Theodor von Sie-bold sobre gerações alternadas mostrou que alguns vermes intes-tinais provinham de animais que viviam externamente mas que tinham uma aparência muito distinta (ibid., p. 117). Os trabalhos de Félix Pouchet e de Louis Pasteur ocorreram depois de todos esses desenvolvimentos que levaram ao abandono da geração espontânea dos vermes intestinais. No início do século XIX, quando Lamarck propôs sua teoria, a idéia de geração espontânea era perfeitamente aceitável (Farley, 1974, p. 290). No entanto, durante a década de 1850, a crença na geração espontânea dos vermes intestinais já havia caído; e a gera-ção espontânea dos infusórios estava também sendo questionada.  Na época em que se travou a disputa entre Pouchet e Pasteur, estava novamente sendo discutida a abiogênese, principalmente por influência da obra de Darwin, que levou a uma discussão so-bre a origem da vida (Farley, 1972a, p. 125).  Na primeira edição do seu livro The origin of species Darwin to-cou nesse ponto de uma forma vaga: "Portanto, eu poderia inferir por analogia que todos os seres orgânicos que jamais viveram nesta Terra são descendentes de alguma forma primordial única, na qual a vida foi soprada pela primeira vez" (Darwin, 1859, p. 484). Quem quisesse, poderia entender que Darwin estava se refe-
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rindo ao sopro de Deus; quem preferisse, poderia entender como uma visão puramente naturalista, sem conotação religiosa. Embora Darwin tivesse deixado uma porta aberta para Deus no tocante à origem da vida, seus leitores não o interpretaram dessa forma; tanto os alemães quanto os franceses compreende-ram que em uma visão evolucionista coerente, a própria origem da vida devia ser atribuída a forças naturais (Farley, 1974, p. 289; Farley, 1978, p. 150). Por isso, todos os autores católicos franceses que se posicionaram contra a teoria darwiniana da evolução ataca-ram fortemente a idéia de que a vida poderia surgir espontanea-mente. Marie Jean Pierre Flourens (1794-1867) escreveu um livro criticando Darwin, no qual quase 1/3 das páginas eram dedicadas à refutação da geração espontânea (Farley, 1978, p. 150). Os de-fensores da geração espontânea eram rotulados de materialistas e ateus (ibid., p. 143).  É interessante mencionar que Pouchet não era um evolucionis-ta, mas seu trabalho foi considerado como favorável a Darwin (Farley, 1974, p. 292). A recepção das idéias de Charles Darwin foi muito diferente na França e na Alemanha, por exemplo. Os pensadores alemães acei-taram a teoria da evolução com entusiasmo, enquanto os franceses a rejeitaram com veemência (Farley, 1974, p. 275). O historiador John Farley atribui essa reação negativa a vários fatores: em pri-meiro lugar, porque na França já havia ocorrido, algumas décadas antes, um debate relativo às idéias evolucionistas de Lamarck e Saint-Hilaire, e Cuvier havia sido considerado o vencedor (ibid., p. 279). Outro ponto é que os franceses acreditavam que Deus tinha um papel importante no mundo natural (ibid., p. 275).  A própria situação política e social da época na França, pode ter contribuído para uma postura religiosa e conservadora, contrá-ria às idéias de Darwin. O grupo de suporte do golpe de Estado de Louis Napoléon, em 1851, e do surgimento do Segundo Impé-rio, era constituído por monarquistas católicos, apoiados direta-mente pela Igreja (Farley, 1974, p. 284). Na mente de todos os franceses, na época, havia uma íntima relação entre religião católica, monarquia e ordem social, por um lado, e ateísmo, republicanismo, revolução e desordem, de outro. Desde 1850, a Igreja Católica havia retomado o controle da educação elementar na França, além de ganhar maior força nos 
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outros níveis (Farley, 1978, p. 147). Deve-se notar que, nessa épo-ca, a Igreja Católica era extremamente fechada e conservadora, e que em 1864 o papa Pio IX promulgou uma encíclica na qual apontava como um erro a idéia de que a religião católica poderia e deveria entrar em sintonia com o progresso, o liberalismo e a civi-lização moderna (ibid., p. 148). A primeira tradução francesa do Origin of species apareceu em 1862. A tradutora, Clémence Royer, era conhecida como republi-cana, materialista e anti-católica, tendo aproveitado o prefácio da tradução para deixar claras suas posições. Naquela situação, apoiar Darwin correspondia a combater o catolicismo e a própria mo-narquia (Farley, 1974, pp. 285-287; Farley, 1978, p. 147). E as reações na França contra Darwin, por Paul Janet, Paul Chauffard, Ernest Faivre, Pierre Flourens, Henri Milne-Edwards, Charles Naudin e outros, faziam menção a aspectos religiosos e sociais (Farley, 1974, p. 288). 
2.4 Pasteur e os fatores extra-científicos 

Até meados do século XX, a história da geração espontânea geralmente aceita era a versão contada pelo próprio Pasteur (Far-ley, 1978, p. 153). Nessa versão, que até hoje está presente nos livros didáticos, Pasteur teria conseguido derrubar definitivamente a teoria da geração espontânea através de um conjunto de brilhan-tes experimentos.  No entanto, como já vimos, havia experimentos tanto favorá-veis quanto contrários à geração espontânea. Diante da dificuldade de chegar a uma decisão experimental, as posições adotadas pelos cientistas eram influenciadas por outras crenças que eles tinham – por exemplo, a respeito da natureza da vida, sobre a constituição do protoplasma, sobre a natureza da putrefação e da fermentação, etc. Além disso, suas crenças teológicas, políticas e sociais também tiveram importância (Farley, 1978, p. 144). John Farley e Gerald L. Geison pesquisaram de forma bastan-te detalhada os aspectos sociais, políticos e religiosos associados ao debate entre Pasteur e Pouchet. – aspectos que haviam sido praticamente ignorados pelos historiadores e filósofos da ciência até a década de 1970 e que continuam a ser ignorados pelos pro-fessores e cientistas hoje em dia. 
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Os cientistas ainda relutam em admitir que fatores extra-
científicos desempenham qualquer papel significativo na emprei-
tada científica. Embora concordem que os fatores sociais e eco-
nômicos influenciem a qualidade e quantidade da produção cien-
tífica, eles estão menos prontos a aceitar que os cientistas permi-
tem que tais fatores influenciem seja as escolhas que fazem entre 
teorias científicas em conflito, ou a própria formação das teorias. 
A imagem que desejam transmitir de si próprios é de “pesquisa-
dores racionais, de mente aberta, que procedem de forma metó-
dica, baseando-se de modo não controverso no resultado de ex-
perimentos, e buscando a verdade objetivamente, seja qual for o 
resultado (Farley, 1978, p. 143).  

Uma controvérsia científica é uma disputa pública a respeito de temas científicos, envolvendo participantes que têm opiniões dis-cordantes e que tentam defendê-las utilizando argumentos que, pelo menos em parte, são baseados em observações, experimentos e argumentos racionais. Por causa de envolver uma temática e argumentos relativos à ciência, tal tipo de controvérsia tem uma componente interna ou epistêmica; mas por se tratar de um debate público, contém também uma componente externa, não-epistêmica ou social (McMullin, 1987, pp. 59-61).  Os fatores sociais, teológicos e políticos influenciaram não apenas o público, mas também alguns dos principais envolvidos no debate sobre geração espontânea, como Pasteur. Deve-se tam-bém levar em conta que as duas comissões instituídas pela Aca-demia de Ciências de Paris para analisar o tema eram constituídas exclusivamente por católicos, alguns dos quais já haviam atacado publicamente a geração espontânea (Farley, 1978, p. 150). Em uma palestra apresentada na Sorbonne em 1864, o pró-prio Pasteur deixou bem clara a conexão entre sua atitude no de-bate sobre geração espontânea e outros temas mais amplos: 
Surgiram entre os sábios naquela época controvérsias muito vi-
vas, assim como hoje há controvérsias igualmente vivas, ainda 
mais apaixonadas porque possuem uma repercussão na opinião 
pública, sempre dividida, como vocês sabem, entre duas grandes 
correntes de idéias, tão velhas quanto o mundo, e que atualmente 
são chamadas de materialismo e espiritualismo. Que conquista, 
senhores, para o materialismo, se ele pudesse alegar que se apóia 
sobre o fato confirmado da matéria se organizar por si mesma, 
tomando vida por si própria; a matéria, que em si mesma possui 
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todas as forças conhecidas! [...] Ah, se pudéssemos adicionar-lhe 
essa outra força que se chama vida, e a vida variável em suas ma-
nifestações conforme as modificações de nossos experimentos, o 
que haveria então de mais natural do que divinizar essa matéria? 
Para que serviria recorrer à idéia de uma criação primordial, dian-
te de cujo mistério é necessário se inclinar? Para que serviria a i-
déia de um Deus criador? [...] 
Assim, senhores, admitindo-se a doutrina da geração espontânea, 
a história da criação e da origem do mundo orgânico não é mais 
difícil do que isso. Toma-se uma gota de água no mar, dessa água 
(o sr. Michelet o desenvolveu em belas páginas) que contém um 
pouco de matéria azotada, de muco do mar, de geléia fecunda 
como ele a chama, e, no seio dessa matéria inanimada, nascem 
espontaneamente os primeiros seres da criação, depois pouco a 
pouco eles se transformam e sobre na escala, por exemplo em 
dez mil anos ao estado de insetos, e ao fim de cem mil anos, sem 
dúvida, ao estado de macacos e de homens. 
Compreendeis agora a ligação que existe entre a questão das gera-
ções espontâneas e esses grandes problemas que enumerei no iní-
cio? Mas, senhores, em um assunto como esse, basta de poesia 
como essa, de fantasia e de soluções instintivas; chegou o tempo 
em que a ciência, o verdadeiro método, retome e exerça seus di-
reitos (Pasteur, 1922, pp. 332-334).  

Note-se que Pasteur enfatizou a relação entre geração espon-tânea, teoria da evolução, materialismo e ateísmo, em um esforço retórico de convencer sua audiência de que estava atacando uma doutrina perversa e defendendo a ordem e a verdade religiosa.  A descrição usualmente apresentada da controvérsia é ideali-zada e apresentada como se os “bons” cientistas (como Pasteur) tivessem abordado o assunto sem idéias preconcebidas, e os expe-rimentos tivessem permitido concluir que não existe geração es-pontânea. Na verdade, os experimentos foram feitos para tentar confirmar idéias preconcebidas de seus autores (Farley, 1978, p. 144).  Por que Pasteur se tornou tão popular e respeitado? A respos-ta mais comum é que ele foi um excelente cientista e, por isso, adquiriu excelente reputação. Mas a resposta pode não ser tão simples, já que outros excelentes pesquisadores da época, como Robert Koch, não adquiriram o mesmo nível de popularidade 
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(Hendrick, 1991, p. 470). A explicação da popularidade de Pasteur exige que sejam analisados vários aspectos, como sua personalida-de, sua posição social, suas estratégias de comunicação, e as forças políticas e sociais à sua volta. Ele era de ascendência humilde e se esforçou muito para se tornar poderoso e rico – terminou sua vida no grupo cuja riqueza era superior à dos outros 99% dos franceses (Hendrick, 1991, p. 470). Procurou escolher assuntos de pesquisa que tinham grande interesse, e utilizava estratégias de propaganda para se tornar conhecido pelo grande público (Hendrick, 1991, p. 471).  Em dezembro de 1851, Louis Napoléon dissolveu a Assem-bléia Constituinte e proclamou-se imperador da França (com o título de Napoleão III). Pasteur imediatamente declarou-se parti-dário do novo líder (Geison, 2007, p. 2123). Posteriormente, Pas-teur conseguiu acesso direto à família imperial, recebendo honra-rias e apoio para seus trabalhos. Até a deposição de Napoleão III, em 1870, Pasteur esteve estreitamente associado ao poder imperial e à sua ideologia. Em 1867, por exemplo, usando sua autoridade como Diretor da École Normale, Pasteur reprimiu os estudantes que pediam liberdade de expressão e que se manifestavam contra a monarquia (ibid., p. 2124). Considerava correta a manutenção da ordem social e política pela força, conforme a prática de Napoleão III (Hendrick, 1991, p. 472).  
Resumindo, Pasteur exprimia, geralmente sob formas exageradas, 
os valores básicos, os pressupostos e hábitos da classe dominante 
de sua época. Patriotismo extremo, comprometimento com a or-
dem social existente, devoção à sua família, autodisciplina e amor 
pelo trabalho, um esforço para ter sucesso na carreira, preocupa-
ção extraordinária com limpeza física: todos esses aspectos pro-
duziam uma sintonia em milhões de franceses, especialmente os 
pertencentes a amplas e influentes classes médias (Hendrick, 
1991, p. 473). 

Como John Farley apontou muito adequadamente, aqueles que atacavam a geração espontânea defendiam idéias que não podi-
am ser provadas experimentalmente. 

Argumentando que todos os organismos surgem de pais ou, in-
versamente, que nenhum organismo surge espontaneamente, eles 
se defrontavam com a situação desconfortável de que nenhuma 
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dessas afirmações pode ser provada conclusivamente, mas ambas 
podem ser facilmente derrubadas. Por outro lado, os proponentes 
da geração espontânea, defendendo que alguns organismos, mas 
não todos, podem surgir espontaneamente, mantinham uma 
crença que não pode ser refutada mas que pode ser provada. Sob 
o ponto de vista lógico, portanto, os oponentes da geração es-
pontânea podiam apenas invalidar experimentos particulares que 
parecessem ilustrar sua ocorrência (Farley, 1978, p. 144). 

Nils Roll-Hansen nega essa análise, afirmando que não havia tal assimetria lógica entre os dois lados. Segundo ele, tratava-se de duas teorias rivais, com status semelhante e com iguais dificuldades e limitações metodológicas (Roll-Hansen, 1979b, p. 95; Roll-Hansen, 1983, p. 496). Cada um dos lados tinha a obrigação de propor afirmações gerais que pudessem ser testadas – por exemplo, afirmar que sob certas circunstâncias sempre ocorreria a geração espontânea (Roll-Hansen, 1983, p. 497). Podemos concordar parcialmente com Roll-Hansen, no sentido de que a controvérsia não mostra a existência de um relativismo extremo na ciência: ela não foi uma luta irracional dirigida apenas por fatores extra-científicos, mas envolveu argumentos, experi-mentos, etc. No entanto, o episódio parece mostrar que as atitu-des tomadas durante a controvérsia foram, sim, fortemente influ-enciadas pelos fatores extra-científicos.  
2.5 Pasteur nos livros didáticos 

Os textos didáticos de Biologia mencionam Pasteur como sen-do aquele que “provou conclusivamente” que a geração espontâ-nea não existe. Muitos deles afirmam que, depois dos experimen-tos de Pasteur, todos aceitaram suas conclusões. Pouchet não costuma ser mencionado, assim os estudantes ficam com a im-pressão errônea de que tudo estava perfeitamente claro, na época, e que os únicos experimentos existentes eram contrários à geração espontânea.  Vejamos alguns exemplos: “Pasteur foi contemplado com o prêmio da Academia de Ciências. A partir de então, os críticos da biogênese calaram-se”. “Segundo Pasteur: ‘A doutrina da geração espontânea jamais se reerguerá do golpe mortal que acaba de re-ceber com esta simples experiência’. Realmente, a partir daí, a 
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abiogênese caiu em descrédito completo, triunfando definitiva-mente a idéia da biogênese”. Os mesmos livros afirmam que Pasteur provou que a geração espontânea não existe através de experimentos: “Somente por volta de 1860, com os experimentos realizados por Louis Pasteur (1822-1895), conseguiu-se provar definitivamente que os microor-ganismos surgem a partir de outros preexistentes. [...] A hipótese da biogênese passou, a partir de então, a ser aceita universalmente pelos cientistas”. “Por estranho que pareça, essas idéias [geração espontânea] foram aceitas até meados do século XIX. Foi o fran-cês Louis Pasteur quem conseguiu derrubar essa teoria, de forma definitiva, por meio de alguns experimentos simples”. “Essas experiências [de Pasteur] sepultaram definitivamente a teoria da geração espontânea” . “Com esse experimento, Pasteur provou definitivamente que mesmo um organismo tão simples como uma bactéria não podia ser gerado a partir de matéria inanimada”. Todas essas afirmações não são procedentes, como vimos aci-ma. Note-se que não está em questão apenas uma descrição histó-rica errada. As descrições históricas equivocadas sobre a contribu-ição de Pasteur transmitem uma concepção errônea sobre a ciên-cia. Sugerem que a humanidade passa por uma longa fase de erro, simplesmente porque as pessoas não sabem fazer ciência; e que depois, graças ao trabalho de um gênio, que faz experimentos excelentes, tudo se esclarece definitivamente. Transmitem também a idéia de que através de um experimento é possível chegar a deci-sões definitivas; e que todos se convencem imediatamente sobre a verdade daquilo que os “grandes cientistas” “provaram”.  Uma descrição mais adequada deste episódio, como a que foi apresentada na primeira parte deste trabalho, fugindo à pseudo-história e baseando-se no estudo aprofundado da documentação existente sobre o período, permite transmitir mensagens impor-tantes a respeito da natureza da ciência como, por exemplo (Pum-frey, 1991): 
• A natureza não fornece evidências suficientemente simples que permitam interpretações sem ambigüidades; 
• Teorias científicas não são induções, mas hipóteses que vão necessária e imaginativamente além das observações; 
• Teorias científicas não podem ser provadas; 
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• O raciocínio científico não se estabelece sem apelar para fon-tes sociais, morais, religiosos e culturais; 
• Os cientistas não constróem deduções incontestáveis, mas fazem complexos julgamentos especializados; 
• O desacordo é sempre possível. 
2.6 Depois de Pasteur e Pouchet 

Como os livros didáticos afirmam que Pasteur resolveu defini-tivamente o problema em torno de 1860, eles não se referem aos estudos posteriores. É importante mencionar que muitos pesqui-sadores continuaram a aceitar a geração espontânea, durante o século XIX (ver Martins, 2006).  Após o debate com Pouchet e seus colaboradores, Pasteur se deparou com outros cientistas que defendiam a possibilidade da existência da geração espontânea de alguns microorganismos co-mo, por exemplo, o médico escocês Charlton Bastian (1837-1915) com quem Pasteur, em 1877, desenvolveu uma discussão acerca dos resultados obtidos em alguns experimentos realizados com a urina. Isto mostra que a situação ainda não estava resolvida (S-trick, 1999). Em seus experimentos Bastian utilizou a urina esteri-lizada, à qual adicionou potassa líquida fervida, mantendo os fras-
cos aquecidos a uma temperatura de 50° C. Observou que ocorria a fermentação e em poucos dias a urina estava repleta de bactérias.  Em seus experimentos anteriores Pasteur aquecera a urina a 
100° C durante alguns minutos, pois considerava que esta era uma condição que impedia o aparecimento de microorganismos. Basti-an alegava que os resultados obtidos por Pasteur se deviam ao excesso de aquecimento da potassa, o que teria tornado o meio alcalino e, portanto impróprio à produção de microorganismos. Pasteur alegava que Bastian tinha aquecido por pouco tempo a solução aquosa de potassa e que ela estava contaminada com ger-mes de microorganismos provenientes da água, da potassa ou dos recipientes empregados. Bastian refez os experimentos aquecendo 
a potassa líquida a 110° C tomando todas as precauções. Mesmo assim os microorganismos continuaram aparecendo na solução. Mais uma vez se estava diante de um impasse e a solução seria repetir os experimentos de ambas as partes publicamente diante de uma comissão. Novamente se recorreu à Academia de Ciências 
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de Paris para resolver o impasse. Entretanto, apesar de Bastian ter feito uma viagem a Paris, não aconteceu o que fora combinado e os experimentos de ambas as partes acabaram não sendo repeti-dos diante da Comissão. No episódio da controvérsia entre Pas-teur e Bastian, como na anterior entre Pouchet e Pasteur, a Aca-demia de Ciências tomou uma atitude que favorecia claramente Pasteur, em vez de adotar uma posição neutra. A postura de ou-tras pessoas envolvidas no episódio, como Thomas Huxley, por exemplo, também não foi neutra (Strick, 1999).  Pode-se perceber que a história da geração espontânea é bem diferente daquilo que é contado nos livros didáticos; e que apre-sentar uma versão histórica mais fiel permite mostrar aos estudan-tes muitos aspectos importantes sobre a natureza da ciência, que ficam ocultos na abordagem tradicional.  
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Resumo: Neste texto, serão apresentados os aspectos centrais do sistema de classificação, descrição e nomenclatura dos seres vivos proposto por Carl von Linné no século XVIII, particularmente no caso das plantas. Para que a sua contribuição à História da Biologia seja contextualizada, serão examinados alguns trabalhos anteriores sobre as classificações, bem como de relevância para a com-preensão dos processos reprodutivos dos vegetais, como a estrutura e função das flores, órgão da planta escolhido por Linné para a definição dos critérios básicos da sua classificação. A abordagem histórica deste episódio da biologia almeja contribuir para afastar o erro comum que toma, por exemplo, Linné “o primei-ro” a classificar os seres vivos ou a adotar a nomenclatura binomial. O caso Linné também ilustra que, ao contrário do que se costuma dizer, as idéias e teorias científicas não surgem inteiras, prontas, na mente do investigador, mas são o efeito de uma construção gradativa e sistemática, decorrentes de idas e vindas em seus processos de pesquisa. 
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The origins of classification of plants by Carl von Linné in the teaching of 
biology 

Abstract: This text presents the key aspects of the system of classification, de-scription and classification of living things proposed by Carl Linné in the 18th century, particularly for plants. To contextualize his contribution to the History of Biology, some previous works on biological classification will be examined. This paper also addresses the relevance of understanding the reproductive proc-esses of plants, and the structure and function of flowers – the organ of the plants Linné chose to define the basic criteria of classification. The historical approach of this episode of biology aims to help avoiding the common mistake of describing Linné as the "first" to classify living beings or to adopt the binomial nomenclature. The case of Linné also illustrates that, contrary to what it is usually said, the ideas and scientific theories do not emerge whole and ready in the mind of the researcher, but are the effect of a gradual and systematic construction due to comings and goings in their process of research. 
Keywords: history of Botany; system of classification of plants; Linné, Carl von; biology teaching. 
1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, os sistemas de classificação dos seres vivos são indissociáveis do conhecimento acerca do processo evolutivo. A disciplina da Sistemática dedica-se a estimar e representar a histó-ria evolutiva, promovendo agrupamentos das espécies de acordo com o grau de parentesco. No entanto, nem sempre foi assim. Os sistemas de classificação de seres vivos são muito anteriores às teorias evolutivas do século XIX. Ao invés de serem fundamenta-dos na dimensão temporal, eles foram construídos a partir das semelhanças e diferenças aparentes entre os organismos.  Padrões de organização da diversidade biológica fundamenta-dos sobre a forma dos organismos remontam a Aristóteles, e mesmo antes dele. Mas foi no período renascentista, nos séculos XV e XVI, que se expandiram os estudos sobre animais e plantas e as iniciativas para classificá-los. Diversos fatores explicam essa expansão, mas entre eles têm destaque o interesse renovado em estudar diretamente a natureza e o aporte, na Europa, de espécies exóticas coletadas nas grandes navegações, tanto ao Oriente quan-to ao Novo Mundo. Com a chegada do século XVIII, já era gran-de o acúmulo de conhecimentos derivados dos estudos de Histó-ria Natural, realizados por naturalistas ocupados com o estudo de minerais, plantas e animais. Desse século, é conhecida a contribui-ção do sueco Carl von Linné (1707-1778) para o desenvolvimento 
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de um sistema de classificação dos seres vivos que atingiu uma aplicação universal e estabeleceu grande parte dos grupos de ani-mais e plantas aceitos até hoje. Porém, como seus antecessores e contemporâneos, Carl von Linné, ao menos na maior parte de sua vida, acreditava que o número de espécies existentes era o mesmo da época da Criação, ou seja, para ele as espécies eram fixas, imutáveis1. Foi a teoria evolutiva que introduziu na ciência chamada “taxonomia”2, a di-mensão temporal que explica a origem da diversidade dos organis-mos, calibrando o princípio básico da classificação em termos evolutivos. O curioso é que a configuração geral dos grupos de seres vivos da classificação lineana não sofreu alterações significa-tivas quando da introdução do pensamento evolutivo3. Assim, entende-se melhor porque as contribuições de Lineu (versão aportuguesada de seu nome, mais utilizada no Brasil4) justifiquem o lugar de destaque que seu nome ocupa na História da Biologia. Contudo, é preciso não exceder no que de fato lhe concerne, pois ele não esteve sozinho nesse episódio.  Foi prece-dido por diversos estudiosos de plantas, e de animais, que igual-
                                                  
1 Alguns estudiosos da obra de Lineu defendem que ele oscilou em sua crença na fixidez das espécies frente ao problema das variações. Em textos tardios, Lineu parece sugerir que o objeto da Criação foram as espécies-tipo em cada gênero, a partir das quais, por variação, teriam sido produzidas as espécies atuais. 
2 “Taxonomia” é a designação estabelecida pelo botânico suíço Augustin Pyrame 
de Candolle (1778-1841). 
3 Os maiores rearranjos na formação de grupos de seres vivos ocorrem em mea-
dos do século XX, quando o entomologista alemão Willi Hennig (1913-1973), desenvolve a “sistemática filogenética”, depois chamada “cladismo”. As mudanças nos grupos decorre de que, nesse sistema, são consideradas apenas as semelhanças entre espécies que possuem origem comum. Assim, por exemplo, devido à procedência evolutiva, crocodilos são agrupados mais próximos a aves do que a lagartos. Infelizmente, a sistemática filogenética ainda é pouco ensinada na educação básica, na qual prevalece o sistema lineano. 
4 O nome que lhe foi dado ao nascer em Småland, no Sul da Suécia, em 1707, foi Carl Linnaeus (ou Carolus Linnaeus, na forma inteiramente latinizada que apare-ce em suas publicações). Em meio à sua carreira universitária, ganhou título de nobreza, mudando o nome para Carl von Linné, modo pelo qual é mais referido hoje, inclusive na Suécia. 
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mente se ocuparam da organização da diversidade biológica, for-necendo os elementos que acabaram incorporados em seu empre-endimento taxonômico.  Este capítulo oferece uma apresentação detalhada dos estudos de Lineu e de como foi sendo construída, através dos anos e por meio de publicações distintas, a sua proposta de classificação de plantas. Além disso, serão indicados alguns dos trabalhos que precederam os de Lineu e lhe forneceram, direta ou indiretamente, substratos teóricos e metodológicos. Para permanecer dentro de limites razoáveis, serão examinadas apenas algumas obras relevan-tes que propiciaram uma melhor compreensão dos processos reprodutivos dos vegetais, especialmente na estrutura e função das flores, órgão da planta escolhido por Lineu para a definição dos critérios básicos da classificação.  Percorrendo o caminho que levou Lineu a definir os critérios sobre os quais fundamentaria a classificação, estaremos fornecen-do subsídios aos alunos do Ensino Médio para compreenderem e operarem de forma mais efetiva os sistemas de classificação dos seres vivos que estudam em suas aulas de biologia. Contextualizando este episódio da História da Biologia, pre-tendemos rever um equívoco metodológico recorrente em abor-dagens históricas, ao atribuir origens pontuais e pessoais a disci-plinas, áreas de pesquisa, teorias ou métodos. Não raro, debita-se a um investigador particular o “nascimento”, a “paternidade” (e quase nunca a “maternidade”) de uma teoria ou disciplina científi-ca.  Formulações como, “Lineu, o fundador da taxonomia”, “Da-rwin, o pai da teoria evolutiva”, “Claude Bernard, o fundador do método experimental aplicado aos seres vivos”, retratam inverda-des facilmente contestadas pela Historia da Ciência e revelam uma percepção distorcida e restrita da Natureza da Ciência. Esta abordagem histórica nos afasta do erro comum que toma, por exemplo, Lineu “o primeiro” a classificar os seres vivos ou a adotar a nomenclatura binomial. A análise de obras relevantes, produzidas na mesma época e anteriormente ao autor considera-do, possibilita conhecermos as fontes de suas idéias, de seus pres-supostos, de seus métodos e nos coloca em contato com conhe-cimentos que eram partilhados pelos investigadores da natureza de sua época. Em vez de “gênio” isolado, ou “além de seu próprio tempo”, a análise histórica contextualizada, desprendida o mais 
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possível dos conceitos atuais, buscando entendê-los conforme eram tomados na época estudada, faz emergir um personagem devedor das idéias de seus antecessores, em diálogo com seus contemporâneos. O caso Lineu também ilustra que, ao contrário do que se cos-tuma dizer, as idéias e teorias científicas não surgem inteiras, pron-tas, na mente do investigador, mas são o efeito de uma construção gradativa e sistemática, decorrentes de idas e vindas em seus pro-cessos de pesquisa. Nosso objetivo será, então, simultaneamente, oferecer uma concepção mais realista do fazer científico, tomado como empre-endimento coletivo, gradativo e sistemático de construção do conhecimento, que se deixa influenciar, e influencia, o contexto do momento no qual se insere. 
2 A CLASSIFICAÇÃO DE PLANTAS DE LINEU: VISÃO GERAL 

A diversidade biológica impõe algum tipo de organização para que se possa conhecer e fazer uso das diferentes espécies de ani-mais e vegetais, bem como de microrganismos5. É uma necessida-de sentida em diferentes culturas e épocas a de agrupar diferentes organismos e referir-se a eles com nomes como “comestíveis” ou “venenosos”, “animais” ou “vegetais”, “aves” ou “peixes” etc. No século XVIII, as pessoas que se ocupavam com o estudo dos seres vivos eram chamados “naturalistas”. Elas exerciam ati-vidades na chamada “História Natural”, ramo do conhecimento que se ocupava com vegetais, animais e minerais (no século XIX é que passou a ser usado o termo “Biologia” e os estudos dos mine-rais passaram a ser realizados pela “Geologia”). Naquela época, o crescente número de espécies conhecidas pelos europeus levou os naturalistas a buscarem uma organização nova dos três reinos da 
                                                  
5 Hoje nos referimos à variedade dos seres vivos usando o termo “biodiversida-de” cunhado em 1985 como uma contração de “diversidade biológica”, e que se tornou consagrado especialmente após a publicação do livro BioDiversidade, de E. O. Wilson, em 1988. O estudo da diversidade dos seres vivos, contudo, remonta, como visto aqui, à Antigüidade grega, notadamente a Aristóteles. 
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natureza,  

  
(a) (b) 

Figura 1. (a) Carl von Linné, em 1775, aos 68 anos de idade. Fonte: Bolton, 1889, p. 49. (b) Folha de rosto da primeira edição, de 1735, do 
Systema naturae, obra fundamental sobre classificação, de Linné. Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linné-
Systema_Naturae_1735.jpg 
natureza, como foi o caso do sueco Carl von Linné (1707-1778). Na Figura 1a, vemos o seu retrato aos 68 anos de idade. A magni-tude do seu projeto pode ser percebida pela expressão “Deus criou, Lineu organizou”, como ele próprio resumiu, sem muita modéstia, o trabalho de sua vida. Lineu pretendia elaborar um sistema de classificação que fosse realmente novo. Pretendia organizar os seres de um modo que ao mesmo tempo facilitasse a descrição e unificasse os nomes muito diversamente atribuídos na época aos diferentes tipos e grupos conhecidos de animais, plantas e minerais. Assim, ele não foi o primeiro a classificar. Por acreditar que as classificações disponí-veis na época eram difíceis de serem usadas e muito distintas entre si, queria propor um sistema padrão, que atingisse um uso univer-sal. O seu empreendimento foi maior do que a classificação pro-priamente dita. A contribuição de Lineu é melhor dimensionada se entendermos que ele reuniu, ao sistema de classificação, uma sistemática 
de descrição e uma normatização para a nomeação das espécies e gêne-ros. Com suas definições e terminologia próprias, vertidas numa 
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descrição telegráfica, o conjunto permitia um sub-produto útil, o de permitir a rápida identificação de espécies.  Vamos examinar mais detalhadamente o que significam cada um dos três componentes de sua proposta, classificar, descrever e nomear. Também vamos ver que elas não surgiram na mente de Lineu pela primeira vez, mas foram por ele amadurecidas a partir das fontes disponíveis sobre o tema em sua época. Veremos ainda que elas não foram propostas todas juntas, de uma só vez. A pro-posta de classificação, descrição e nomeação dos seres vivos de Lineu foi produto de um trabalho sistemático, construído gradu-almente ao longo dos anos.   

 
Figura 2. Visão geral da Chave do Sistema Sexual com 24 classes de 
plantas, publicada na primeira edição do Sistema Natural, 1735. Fonte: Hoquet, 2005, p. 261. 
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Lineu empenhou-se em conhecer todas as espécies do planeta. Para atingir esse objetivo, enviou naturalistas colaboradores para a Islândia e a África do Sul, para a América e o Leste Asiático. As-sim, tendo deixado a Suécia apenas uma vez, no início de sua car-reira, Lineu pôde reunir uma vasta coleção de espécies de diversas partes do mundo. Do vasto conhecimento daí derivado, especial-mente, mas não apenas, de plantas, Lineu foi aperfeiçoando o seu sistema e desenvolvendo cada um daqueles três componentes principais. Para conhecermos como ocorreram essas etapas sucessivas, tomaremos por fio condutor as publicações de seus livros mais relevantes conforme foram sendo por ele publicados. 
2.1 Os princípios da classificação: Sistema Natural (1735) 

A primeira publicação de Lineu é também aquela que lhe deu mais fama e é mais conhecida até hoje. É um livro pequenino, quase um folheto, com apenas 11 páginas, o Sistema Natural ou 
Systema naturae, de 1735, em latim, língua adotada em suas publica-ções (Figura 1b). O livro apresenta o sistema novo de classificação de plantas, animais e minerais que Lineu havia concebido quatro anos antes. O que mais impactou desse livro entre os contemporâneos, foi o novo sistema de classificação de plantas. Nele, Lineu incorporou uma idéia que já fora explorada por autores da época, a reprodu-ção sexual das plantas, e elegeu a flor como órgão para fornecer os critérios de classificação. Assim, as classes foram definidas com base no número, proporção e posição dos estames em relação aos pistilos; as subdivisões das classes foram determinadas pelo núme-ro de estigmas e formato do pistilo. Com base nisso, estabeleceu 24 classes de plantas (Figuras 2 e 3). Na medida em que reunia novas plantas, Lineu as incorporava ao sistema, o que fomentou a publicação regular de edições ampli-adas progressivamente. Lineu também revisava e alterava a com-posição dos grupos ao longo das sucessivas edições6. A 12ª edição 
                                                  
6 Um exemplo famoso entre os animais é o da 10ª edição em que as baleias 
foram removidas do grupo dos peixes e introduzidas entre os mamíferos. 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 101-137, 2009. 109 

do Systema naturae, publicada entre 1766 e 1768, foi constituída de 3 grandes volumes. A 13ª edição, de 1770, possuía 3 mil páginas. Além disso, a obra foi sendo traduzida e publicada em diferentes países (Figura 4). A diferença da proposta de Lineu em relação às classificações de plantas então disponíveis era tão grande que houve considerá-vel resistência inicial em aceitá-la. Também causou reações negati-vas entre os naturalistas a comparação da reprodução sexual das plantas com a reprodução humana. A título de exemplo, ao contar o número de estames e pistilos numa flor, Lineu assim se expres-sou: “São nove homens em um mesmo quarto nupcial com uma só mulher 

  (a) (b) 
Figura 3. (a) Número e posição dos estames nas 24 classes de plantas no 
Sistema natural de Lineu de 1735. (b) Lista dos nomes das 24 classes de 
plantas do sistema de Lineu no Sistema natural de 1735. Fonte: Lee, 1788, pp. 392-393.  
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  (a) (b) 
Figura 4. (a) Edição francesa do Sistema natural, de 1793, página de rosto 
do volume sobre quadrúpedes vivíparos e cetáceos. (b) Edição inglesa, de 1783, página de rosto do primeiro volume sobre plantas. Fonte : 
books.google.com 
só mulher”. O uso de expressões da sexualidade humana era re-corrente: “Que as anteras sejam as genitálias masculinas, e seu pólen a verdadeira progenitura”; “Que os estigmas sempre ligados ao germe sejam as genitálias femininas”. A rejeição foi ampliada, em certa medida, devido à sua reper-cussão entre o público culto da época, especialmente mulheres, que se dedicava a reunir espécimes em gabinetes de história natu-ral, fazendo uso das classificações para organizar suas coleções. No século XVIII, as classes médias da pequena nobreza e da nova aristocracia interessaram-se muito pela horticultura e jardinagem, tornando a Botânica uma ciência de prestígio. Assim o impacto da reprodução sexual das plantas extravasou os círculos acadêmicos e contra ela foram publicadas diversas objeções morais. Contudo, a simplicidade e a praticidade do sistema certamente contribuíram 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 101-137, 2009. 111 

para a sua gradativa aceitação. Em algumas décadas, a proposta tornou-se amplamente usado para classificar plantas e, no final do século XVIII, o sistema lineano passava a ser aplicado também para classificar os animais. 
2.2 A existência de diversos sistemas de classificação na 
época e a articulação entre a sistemática e a nomenclatura: 
Fundamentos da Botânica (1736) e Filosofia Botânica (1751) 

Já vimos que a justa medida da magnitude do trabalho de Li-neu está exatamente na integração de iniciativas em um sistema tripartite (classificação, descrição, nomeação) todo coerente. Ele próprio tinha consciência desse alcance, desde o início, ao escre-ver: “o fio de Ariadne da Botânica é o Sistema, sem o qual ela é um caos”. Foi assim que, um ano depois publicou novo pequeno livro, Fundamentos da Botânica (Fundamenta Botanica, em latim). Es-crito sob a forma de aforismos (sentenças breves), a obra discute os principais problemas da ciência botânica e estabelece seu pro-grama teórico vertido em um guia de ação, propondo como ler os textos de botânica, como classificar, ver, descrever, nomear as plantas. Um dos temas relevantes desse livro é o levantamento que Li-neu promove dos sistemas de classificação existentes e seus res-pectivos critérios de formação dos grupos hierárquicos, identifica-dos, no aforismo 27, em quatro grupos: 
27. Os Sistemáticos Ortodoxos Universais organizaram todas as 
classes de vegetais por um método autêntico, tal como os Frutis-
tas, os Corolistas, os Calicistas, os Sexualistas. 

Entre os frutistas estão, além de outros, o renascentista italiano Andreas Cesalpino (1519-1603), que Lineu diz ter sido o “primei-ro sistemático verdadeiro”. Em seu Livro de plantas XVI (De plantis 
libri XVI), de 1583, Cesalpino orientou a formação dos grupos maiores de plantas pela posição relativa do fruto e das peças flo-rais, bem como pelo número de sementes no interior do fruto. São mencionados também o naturalista inglês John Ray (1627-1705) e o médico holandês Hermann Boerhaave (1668-1738).  Entre os que classificavam com base nos caracteres da flor, es-pecialmente da corola, Lineu menciona o médico e botânico ale-
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mão Augustus Quirinus Rivinus (1652-1723) e o naturalista fran-cês Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708).  Em 1694, Tournefort publicou Elementos de botânica (Éléments de 
botaniques), publicado em latim seis anos mais tarde, com um sis-tema formado por 700 gêneros de plantas cujos nomes foram amplamente adotados pelos naturalistas da época, inclusive Lineu, de modo que boa parte dos nomes de gênero adotados até hoje, remonta a Tournefort. Entre os que adotavam o cálice da flor como fundamento de seus agrupamentos, Lineu inclui a sua própria iniciativa de inven-tariar as diferentes formas de cálices, além do naturalista francês Pierre Magnol (1632-1715) que estabeleceu o grupo taxonômico das famílias de plantas. Finalmente, ao apresentar os sexualistas, Lineu coloca-se pri-meiramente como único representante. Não deixa de indicar, con-tudo, pouco adiante, aqueles que, antes dele, também se basearam na flor para organizar a diversidade de plantas. Entre outros, ele menciona o médico e botânico francês Sébastien Vaillant (1669-1722), retratado na Figura 5a, que publicou em 1718 um livro intitulado Discurso sobre a estrutura floral (Sermo de structura florum), cuja página de rosto pode ser vista na Figura 5b. Nessa obra, o autor descreve a função sexual das flores, comparando os estames com os órgãos masculinos dos animais. Vaillant também propõe que a terminologia usada para as partes florais refletisse suas res-pectivas funções, introduzindo na Botânica os termos “estames”, “filamento”, “ovário” e “óvulo”, no sentido utilizado até os dias de hoje. Com essa lista de autores e obras, podemos perceber que não era pequena a lista de propostas existentes na época para classifi-car os seres vivos. Mais importante ainda, que havia uma propos-ta, a de Tournefort, que era usada majoritariamente pelos natura-listas. Desse modo, está claro que são equivocadas as abordagens históricas que insistem em afirmar que Lineu é o fundador da classificação dos seres vivos. Além disso, também podemos conhecer pelo texto do próprio Lineu, que a reprodução sexual e o papel da flor no processo não foram idéias originais suas. Ele as desenvolveu a partir de noções que já haviam sido propostas por outros autores antes dele.  
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  (a) (b) 
Figura 5. (a) O médico e botânico francês Sébastien Vaillant, (1669-
1722). Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Sebastien_Vaillant. (b) Pági-na de rosto do Discurso sobre a estrutura floral de Vaillant. Fonte: Magnin-
Gonze, 2004, p. 113.  

Um segundo tópico importante que já está no Fundamentos da 
Botânica e na sua versão ampliada, Filosofia Botânica, é o princípio de que uma ciência vegetal deve erguer-se sobre a dupla base da siste-
mática e da nomenclatura, sendo a primeira, o fundamento da segun-da.  A sistemática impunha a ordenação das plantas em grupos hie-rárquicos, ou seja, grupos maiores contendo grupos menores, como aparece no aforismo abaixo: 

152. A Disposição ensina as divisões ou as conjunções de plantas; 
ela é primária, que institui os gêneros, as ordens, as classes; ou se-
cundária, que institui as espécies e as variações. 

Essas são as cinco divisões, ou como dizemos hoje, grupos ta-xonômicos propostos por Lineu em 1736. Isso ampliou-se ao longo do tempo, de modo que as classificações atuais possuem um número bem maior desses grupos ou “taxa” (no singular, “ta-xon”): reino, filo ou divisão, classe, ordem, família, gênero e espé-



 

 114 

cie, que apresentam ainda outras categorias intermediárias, acima (como super-família) e abaixo (como sub-família) de cada taxon.  Por sua vez, a nomenclatura precisava acompanhar a classifica-ção para padronizar, ou seja, fixar os termos com os quais nomear as diferentes partes das plantas, acabando com as tantas divergên-cias entre os autores do período. Lineu estabelece no Fundamentos 
de Botânica uma série de regras a serem seguidas para a formulação do nome do gênero (uma só palavra em vez de duas, como em Tournefort), assim como para classe e ordem: que esses nomes sejam formados por um só e mesmo termo, que não seja alterado por outro, que possua uma raiz grega ou latina (e aqui Lineu filia essa idéia aos “Pais da Botânica”, gregos e latinos), que não se use diminutivos ou designações poéticas, que não possua “pronuncia-ção difícil” ou “nauseabunda” etc.  Na nomenclatura notamos que Lineu elaborou uma proposta significativamente nova, mas que, como é de praxe na prática científica, construída a partir da contribuição de diversos anteces-sores. 
2.3 As diagnoses descritivas dos gêneros e de todos os vegetais: Gêneros de Plantas (1737) e Classes de plantas 
(1738) 

Em Gêneros de plantas (Genera Plantarum), Lineu reuniu todos os seus estudos de campo, além das informações recolhidas no exa-me de trabalhos precedentes sobre determinação e definição de grupos de plantas que pudessem recair nas categorias de gênero ou de espécie. Empregou descrições padronizadas em definições claras e extremamente concisas, as diagnoses, de 935 gêneros. O livro tornou-se guia universal, não sem antes ser criticado por Lineu ter sido pouco gentil ao trocar os nomes criados por outros botânicos. Em Classes de plantas (Classes plantarum), Lineu retoma a compi-lação dos sistemas de classificação propostos desde Cesalpino. Aqui aparece o papel principal que ele atribuía à classificação: dispor toda a informação disponível de maneira prática e fácil de usar. Nessa obra, Lineu também explicita o que entende por clas-sificação natural (agrupar a partir de vários caracteres aparentes) e artificial (agrupar com base em um só caráter, escolhido pelo autor do sistema). 
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2.4 A adoção e oficialização da nomenclatura binominal: 
Espécies de plantas (1753) 

Vimos que Lineu estabeleceu regras precisas para nomear o gênero no Fundamentos de Botânica, 17 anos antes deste Espécies de 
plantas (Species plantarum), de 1753. A primeira espécie que fosse conhecida de um gênero, ou a mais conhecida, ganhava o nome do gênero e pronto. As outras espécies que pudessem ser filiadas a esse mesmo gênero eram designadas pelo mesmo nome (do gêne-ro), seguido de um adjetivo ou de uma frase descritiva que as distin-guissem. Quando era utilizada uma frase descritiva, produziam-se nomes como, por exemplo: Rosa sylvestris alba cum rubore folio glabro (Rosa silvestre branca com folhas avermelhadas sem pelos). Como se pode perceber, essa nomenclatura pré-lineana, dita “polinominal”, não era muito prática. Mantinha nomes muito compridos, difíceis de memorizar e referir, além de exigir altera-ções quando novas espécies eram descobertas. Lineu propôs en-tão que o segundo termo, referente à espécie, ficasse sempre res-trito a uma só palavra. Ela deveria ser escolhida de um “nome trivial”, cuja função seria distinguir a espécie e não mais descrevê-la, podendo, portanto, ser um adjetivo ou qualquer outra coisa. Voltando ao exemplo da rosa, Lineu distinguiu algumas de suas espécies com os seguintes binômios: Rosa canina, Rosa cinnamomea, 
Rosa eglanteria, entre outras, conforme aparece no Espécies de plantas. Assim, embora Lineu tenha se ocupado com regras de nomencla-tura desde 1736, é neste livro de 1753 que a nomenclatura bino-mial foi padronizada e oficializada pelo autor. Em 1758, na 10ª edição do Sistema natural, estendeu essa nomenclatura aos animais.  Com o terceiro componente estabelecido, a nomenclatura bi-nomial, Lineu alcançou a forma mais acabada de sua proposta. Evidencia-se como o autor desenvolveu suas idéias gradativamen-te e como apenas por meio de estudos sistemáticos e aquisição de conhecimentos sobre um número crescente de espécimes é que o seu projeto de um sistema todo coerente se realizou. 
3 ANTECEDENTES DAS CLASSIFICAÇÕES 

No Ocidente, classificações implícitas de seres vivos aparecem em obras de Homero, Hipócrates e Heródoto. Porém, foi Aristó-
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teles (384-322 a.C.) que produziu o mais extenso material sobre o assunto7. Ele estabeleceu alguns princípios metodológicos para o estudo dos seres vivos que são particularmente relevantes para as classificações. Ele propôs, por exemplo, que se deve iniciar pelo estudo dos gêneros de organismos e depois seguir para as espécies individuais8. Esse procedimento evitaria repetições ao se descrever as partes, isto é, os aspectos morfológicos externos e internos dos organismos. A observação de animais (ou plantas) diferentes mas pertencentes a um mesmo gênero devia ser guiada pelas caracterís-ticas específicas de seus aspectos corporais, como, por exemplo, tamanho, consistência etc. Os atributos distintivos mais determi-nantes e imutáveis, ele chamava “essenciais”9. Por outro lado, aspectos suscetíveis de alteração, como, por exemplo, a cor da pele do homem, que ele chamava “acidentais”, não deveriam ser-vir de critério aos agrupamentos. O seu discípulo Teofrasto (371-287 a.C.), desenvolveu algumas dessas idéias na Botânica e estabeleceu um vocabulário técnico próprio à descrição das diferentes partes das plantas (Figura 6a). Sua terminologia incluiu o que considerava as partes persistentes principais, como raiz, caule, galhos e ramos, distintas das partes anuais e efêmeras, como folhas, flores, pedúnculos e frutos (Figu-ra 6b). Ele classificou a quase totalidade dos vegetais então conhe-cidos (cerca de 500 espécies) em quatro grandes grupos, estabele-cidos com base no crescimento: árvores, arbustos, sub-arbustos e ervas. Além do crescimento, ele formou grupos com base em aspectos extraídos da organização, dos caracteres morfológicos e das propriedades particulares das plantas. Assim, por exemplo, ele 
                                                  
7 Aristóteles distanciou-se das concepções populares de sua época, que tomavam 
os animais como veículos para a expressão de categorias sociais, morais, religiosas ou cosmológicas. Em seus textos, o filósofo grego excluiu as menções corriqueiras que se faziam ao valor simbólico do animal na mitologia ou na poesia, ao seu uso no culto aos deuses. 
8 Aristóteles tomava o termo “gênero” na acepção comum, conforme enunciado 
pelas pessoas em termos como “peixes” e “pássaros”. 
9 Em Aristóteles, assim como na filosofia clássica grega em geral, não há a noção 
de transformação das espécies ao longo do tempo: as características essenciais eram fixas, imutáveis. 
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estabeleceu a diferença entre o que hoje chamamos monocotile-dôneas e dicotiledôneas, reconheceu a distinção entre as peças florais, pétalas e sépalas, notou que as pétalas ora eram unidas, ora separadas, observou os diferentes tipos de inserção da corola, sua simetria radial ou bilateral, a forma das folhas e seu modo de in-serção no tronco, a perenidade ou não das plantas, além de sugerir uma divisão entre plantas com flores e sem flores. Uma outra obra da Antigüidade que exerceu longa ascendência sobre os estudos botânicos posteriores foi Materia medica, escrita pelo médico grego Dioscórides (cerca de 60 d. C.). O interesse principal de Disoscórides era o uso medicinal das plantas. Além disso, ele inventariou ainda as que proviam óleos, resinas, especia-rias e frutos. Assim, no Materia medica, organizou cerca de 500 a 600 espécies de plantas com base na utilidade. As plantas apare-cem agrupadas entre as que possuem raízes medicinais, as ervas usadas como condimentos, as plantas que fornecem perfumes etc. Além da utilidade, em alguns casos, reuniu plantas que se asseme-lham pela aparência externa.   

  (a) (b) 
Figura 6. (a) Busto de Teofrasto (371-287 a.C.). (b) Página de rosto de uma edição latina do De historia plantarum, de 1644. Fonte: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Theophrastus  
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Dioscórides criticou as listas de plantas em ordem alfabética adotadas por alguns autores do período, indicando a importância que atribuía a agrupamentos que não separassem plantas que pos-suem propriedades comuns. Os trabalhos de Aristóteles,  Teofrasto e Dioscórides tiveram relevância nos estudos dos seres vivos por mais de mil e quinhen-tos anos e foram particularmente retomados no Renascimento. Até então, o número de plantas conhecidas e o conhecimento acerca delas não havia sofrido grandes alterações. Embora no século XIII tenham sido publicados herbários que já trazem os efeitos de uma certa retomada da observação de plantas na própria natureza, o número de vegetais conhecidos não mudou significati-vamente, senão nos séculos XV e XVI. Nesse momento, conhecer os produtos da natureza implicava em recenseá-los em seus ambi-entes naturais e dispô-los segundo uma ordem apropriada. Como o número de espécies conhecidas aumentava enormemente, um inventário exaustivo dos produtos da natureza mostrava-se como uma tarefa monumental, que exigiria uma fundamentação lógica e uma escolha adequada de critérios. Vamos nos deter a seguir em três casos que ilustram essa busca, presente nas obras do italiano Andrea Cesalpino (1519-1603), do inglês John Ray (1627-1705) e do francês Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708). Em 1583, Andrea Cesalpino (Figura 7a) publicou um grande tratado de teoria Botânica, o Livro de plantas XVI (De plantis libri XVI – Figura 7b). Cesalpino lidava então com 1.500 espécies de plantas. Para dar conta desse número, elaborou um modelo de classificação baseado em aspectos morfológicos, inspirado, por-tanto, em Aristóteles e Teofrasto. Distanciou-se, assim, da enume-ração artificial das plantas, seja em ordem alfabética, ainda utiliza-da por alguns autores contemporâneos, seja a baseada em aspectos farmacêuticos ou medicinais, segundo a linha de Dioscórides. Cesalpino descartou ainda os caracteres associados à outras utili-dades das plantas para o homem ou que dele dependessem, como gosto e perfume, além de aspectos como local onde vivem e ta-manho variado em função do sol, do clima e das estações. Cesalpino era de opinião de que um modelo de classificação natural, baseado na aparência das plantas, era o único capaz de classificar uma grande quantidade de espécies. Um aspecto impor-tante do seu trabalho é o de que ele relacionou a classificação com o 
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método de descrição, tema que, como vimos, foi desenvolvido mais tarde na proposta de Lineu. Cesalpino argumentou que uma clas-sificação baseada em afinidades naturais das plantas promovia o benefício extra de tornar as descrições mais econômicas, uma vez que os caracteres definidos em cada grupo não precisariam ser repetidos em cada divisão inferior. A partir de numerosas observações comparadas de diferentes tipos de plantas, ele concluiu que todos os órgãos e todas as partes das plantas poderiam ser utilizadas para montar os grupos. Mas usou as características das folhas, caule e raiz apenas para a forma-ção de grupos inferiores, ao passo que, para formar os grupos maiores, guiou-se pelos frutos e demais partes envolvidas na fruti-ficação. Por essa razão, pode-se dizer que a classificação de Cesal-pino foi baseada fundamentalmente no critério frutificação. Esse aspec-to foi, contudo, criticado por alguns naturalistas que defendiam que uma classificação deveria ser natural, isto é, baseada em muitos e diversos caracteres retirados de diversas partes da planta (Raven, 1950, p. 186).  

  (a) (b) 
Figura 7. (a) O botânico italiano Andrea Cesalpino (1519-1603). Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Cesalpino. (b) Página de rosto de 
O livro das plantas XVI, de 1583. Fonte: Magnin-Gonze, 2004, p. 75.   
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Notando a posição relativa do fruto e das peças florais e do número de sementes no interior do fruto, Cesalpino dividiu as plantas entre as que possuem sementes e as que não as possuem. Separou árvores e arbustros dos sub-arbustos e ervas (ver Tabela 1). Em seguida, estabeleceu entre os sub-arbustos e ervas, por exemplo, cinco classes com base no número de sementes e de compartimentos de sementes (solitária, dupla, tripla, quádrupla e múltipla).  No século seguinte, um outro naturalista destacou-se pelo es-tudo de plantas, o inglês John Ray, retratado na Figura 8a. Como resultado de seus estudos de campo, publicou um livro sobre a flora de Cambridge, em 1660, e, dez anos depois, reunindo plantas coletadas em suas viagens pelo país e cultivadas em seu jardim experimental de Cambridge, iniciou a publicação do Catálogo de 
plantas da Inglaterra e ilhas adjacentes (Catalogus plantarum Angliae et 
insularum adjacentium).  
Tabela 1. Sistema de Cesalpino contendo as classes de plantas estabele-
cidas conforme caracteres dos frutos e sementes. Fonte: Magnin-Gonze, 2004, p. 77. 

 Classe do topo da semente, ....................... 1 Árvores e arbustos em 
que o embrião sai  da base da semente, ........................ 2 com sementes solitárias, ................. 3 

com fruto carnoso ou em baga, .... 4 com fruto seco ou em cápsula, ..... 5 
com sementes geminadas, ............. 6 com frutos de dois lojas, ................ 7 

fibrosas .......... 8 com frutos de três lójas e raízes bulbosas ........ 9 
com quatro sementes, .................... 10 com diversas sementes em uma flor 
comum (inflorescência), mas solitá-rias em cada flor, .................. 

 
11 

idem ................................................... 13 com fruto multicapsular ou multilo-
cular, ........................................... 

14 

Ervas e sub-arbustos  

com flor e fruto inexistentes ou não 
aparentes, ................................. 

15 
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  (a) (b) 
Figura 8. (a) O botânico inglês John Ray (1627-1705). (b) Folha de rosto 
de uma edição resumida da obra de Ray sobre a flora inglesa. Fontes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Ray.jpg; books.google.com 

Esses livros de John Ray são marcos de referência para traba-lhos posteriores voltados ao recenseamento de plantas de uma região ou país, e que será seguido por diversas outras floras locais publicadas nos séculos XVII e XVIII, como a de Lineu sobre a flora da Lapônia. Ray também viajou estudando plantas de diver-sas regiões da Europa, além de receber exemplares dos naturalistas viajantes pela América, África, Índias Orientais, China e Japão. Reunindo todas essas informações, pôde publicar uma flora mun-dial pioneira, sua Historia plantarum generallis (História geral das plan-tas), em 3 volumes, entre 1686 e 1704.  Além dos inventários de plantas, Ray propôs um sistema natu-ral de classificação, fazendo uso de um grande número de caracte-res para descrever as plantas. Além disso, na flora de Cambridge, introduziu um método de descrever as plantas de forma ampla, le-vando em conta as características morfológicas, o lugar onde vi-vem, a época de floração, o ciclo de vida anual ou perene e even-tuais propriedades medicinais. Seguindo Aristóteles e Teofrasto, 
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Ray considerava que a descrição de uma planta não poderia ser guiada por características acidentais, como variações de tamanho, cor e número de folhas, cor das flores, sabor e forma do fruto, ocasionadas pela diversidade de climas, temperatura do ar, nutri-ção e modo de vida. Ao propor seu sistema de classificação, preocupou-se em ex-plicitar a necessidade imperiosa de reunir as plantas em grupos, como se lê no trecho a seguir: 
O número e a variedade de plantas inevitavelmente produzem 
uma sensação de confusão na mente do estudante: mas nada aju-da mais a clarear o entendimento, inspirar reconhecimento e for-
talecer a memória, do que um bem organizado arranjo em classes, primárias e subordinadas. Um Método pareceu-me útil aos botâ-
nicos, especialmente aos iniciantes. (John Ray, Methodus Plantarum 
nova, 1682, Prefácio, apud Raven, 1950, p. 193) 

Inspirado em Teofrasto, Ray fortaleceu a separação entre as duas grandes divisões naturais das plantas com sementes, mono-cotiledôneas e dicotiledôneas10: 
Das sementes pode derivar uma distinção geral das plantas, uma 
distinção que, segundo creio, é a primeira e de longe a melhor de todas – daquelas cuja semente forma duas folhas ou [uma planta] 
bilobada e daquelas que são análogas ao adulto. (John Ray, Metho-
dus Plantarum nova, 1682, apud Raven, 1950, p. 195) 

O francês Joseph Pitton de Tournefort (Figura 9a) viajou estu-dando as floras de diversas regiões da França, além de outros paí-ses europeus (Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra e Grécia). Em 1694, ele publicou Éléments de botaniques, traduzido ao latim seis anos mais tarde, com uma classificação baseada nos caracteres da flor, especialmente da corola (Figura 9b). Nesse sistema, as plantas estão reunidas em grupos hierarquizados, uns dentro dos outros. 
                                                  
10 Além disso, Ray estabeleceu também a distinção entre angiospermas (plantas 
com sementes enclausuradas) e gymnospermas (plantas com sementes nuas) e notou a separação das plantas entre as que produzem e as que não produzem flores. 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 101-137, 2009. 123 

  (a) (b) 
Figura 9. (a) Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708). (b) Página de 
rosto da obra Elementos de botânica, de Tournefort, edição de 1694. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Pitton_de_Tournefort; 
http://moliere.grenoble.fr/modules/edito/content.php?id=18 

Nessa obra aparece o conceito de gênero e uma regra simples para nomear gêneros e espécies, como lemos no trecho a seguir: 
Uma vez que as características do gênero – essentia – foram for-muladas, a espécie encontra o lugar que lhe convém no interior 
do gênero por uma simples palavra que indica claramente sua di-ferença – differentia – com as outras espécies do gênero (Tourne-
fort apud Magnin-Gonze, 2004, p. 117).  

Assim, em Tournefort, os nomes das espécies de um mesmo gênero começam todos por uma mesma palavra (nome do gênero) e diferenciam-se entre si por outras palavras que são colocadas a seguir. O naturalista francês formou cerca de 700 gêneros com base em pequeno número de caracteres florais e seus nomes fo-ram amplamente adotados pelos contemporâneos, incluindo Li-neu – o que significa que boa parte dos nomes de gênero adotados até hoje, remonta a Tournefort. Tournefort reuniu os gêneros em grupos maiores, gerando 22 classes, a maioria das quais, não muito bem definidas e criticadas por serem artificiais, ou seja, baseadas em pequeno número de caracteres. Ainda assim, o sistema de Tournefort difundiu-se rápi-
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do e foi amplamente utilizado até meados do século XVIII. Uma das razões do seu sucesso pode ser indicada justamente na escolha de pequeno número de caracteres, pois isso tornava o sistema simples e fácil de ser usado. O modo de nomear os gêneros e espécies também foi bem aceito e difundido rapidamente, pois não apenas organizava o que já era conhecido, como fornecia um princípio geral para os botânicos atribuírem um nome para cada nova planta descrita. Contribuiu ainda para a adoção ampla do sistema de Tournefort, a acuidade da flora descrita que lhe serviu de base. Entre os séculos XVI e XVIII, foram muitas as publicações sobre plantas e muito diversas também as propostas para classifi-cá-las. Expusemos aqui apenas dois exemplos, de Cesalpino e Ray, pois nosso objetivo não era o de detalhar a história da Botânica, mas tão somente indicar que os temas integrantes do sistema de Lineu, como a escolha dos critérios de classificação e as regras de descrição das plantas, tiveram origem em seus antecessores. Faltou indicarmos as origens do tema da reprodução sexual das plantas, com o que nos ocuparemos na próxima sessão. 
4 A REPRODUÇÃO SEXUAL DAS PLANTAS 

Entre as várias contribuições importantes atribuídas a Lineu, está o sistema sexual de reprodução das plantas, descrito em seu Systema naturae, de 1735. Neste tema, também, Lineu foi precedido por outros autores. Alguns atribuíram às flores a função da repro-dução, discriminando seus órgãos femininos e masculinos, en-quanto outros forneceram evidências experimentais sobre a ocor-rência desse tipo de reprodução em plantas. A idéia de que as plantas possuem diferenças sexuais, de modo análogo aos animais, remonta à Antigüidade grega. Em sua obra biológica, Aristóteles fornece indícios de que admitia existirem plantas de dois sexos distintos, mas recusa a idéia de que eles po-deriam estar reunidos num mesmo indivíduo (Aristóteles, 1961, 817a), como reconhecemos hoje nas plantas hermafroditas e mo-nóicas. Aristóteles argumentava que se assim fosse, uma planta não requereria nada de fora de si mesma para gerar outro ser e isso representaria um grau de perfeição maior do que entre os animais, o que era inaceitável na sua escala natural – uma escala 
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gradual em que Aristóteles dispõe os seres, das plantas até o ho-mem, segundo um certo grau de perfeição. Desde o Renascimento, a ambição de realizar observação dire-ta dos corpos naturais levou a análises sucessivamente mais deta-lhadas da forma e da função das diferentes partes que compõe o vegetal. No século XVII, esse aprofundamento levou ao surgi-mento de uma noção nova sobre a função das flores, antes atribu-ída à nutrição e eliminação de produtos residuais da planta. Estu-dos sobre a morfologia das partes florais contribuíram para for-mar a idéia da presença dos sexos masculino e feminino nas plan-tas. Duas importantes obras publicadas em 1671, do naturalista inglês Nehemiah Grew (1628-1711) e do italiano Marcelo Malpi-gui (1628-1694), registraram que a maior parte das flores possuía estames, e que esses órgãos pareciam corresponder àqueles que, nos animais, produziam o fluído espermático. Grew chegou a formular a hipótese de que os estames seriam, de fato, os órgãos mamamam 

  (a) (b) 
Figura 10: (a) Rudolph Jacob Camerer ou Camerarius (1665-1721). (b) 
Página de rosto da Carta sobre o sexo das plantas, de Camerarius, 1744. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Jakob_Camerarius; Mag-
nin-Gonze, 2004, p. 103. 
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masculinos da planta. Acatando esta opinião, seu conterrâneo John Ray notou que nas plantas que produzem frutos, as flores sempre possuem estames. Em experimentos realizados em seu jardim botânico em Cambrigde, Ray também percebeu que certas árvores, como as palmeiras, produzem mais frutos quando as plantas chamadas “femininas” são aspergidas com o pólen das plantas chamadas “masculinas”. Foi o próprio Ray quem deu o nome “pólen” aos glóbulos liberados pelas anteras dos estames. Além disso, Ray forneceu uma definição bastante precisa da flor, como sendo a parte mais fina da planta, distinta pela cor, pela forma ou por ambos, e que precede ao fruto, que esconde por algum tempo, e então cai ou começa a definhar. Quanto às evidências experimentais sobre a reprodução sexual das plantas, elas podem ser encontradas em carta escrita pelo bo-tânico alemão Rudolf Jacob Camerer (1665-1721), publicada em 1694 (Figura 10a). Em seu livro (Figura 10b), Camerarius, como era chamado, anotou que a maioria das flores possuía estames e pistilos, de modo que elas se fertilizariam a si mesmas, ou seja, seriam hermafroditas – à semelhança do que havia sido recém descoberto em certas serpentes.  Camerarius também assinalou que em outras plantas, os esta-mes e os ovários são produzidos em flores diferentes, mas do mesmo indivíduo, hoje chamado “monóico”; e em um terceiro tipo de plantas, estames e ovários são produzidos por flores dife-rentes de indivíduos diferentes atualmente chamadas “dióicas” (ver essas diferenças na ilustração de Lineu, na Figura 3 e amplia-ções na Figura 11).  

   
Figura 11. Ampliação de prancha do Sistema natural de Lineu de 1735. Fonte: http://images.google.com.br 
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Camerarius realizou experimentos com plantas dióicas, isto é, plantas em que alguns indivíduos contêm flores só com pistilos e outros indivíduos contêm flores só com estames. Mantendo os indivíduos masculinos afastados dos femininos, estes últimos só produziram frutos sem embrião. Em experimentos com outra espécie, depois de arrancar as flores masculinas, observou que as femininas produziram sementes, mas que nunca germinaram. Camerarius fez também experimentos com plantas monóicas, nas quais eliminou as flores masculinas quando em botão e, admitindo o papel fertilizante do pólen, preveniu o aporte de pólen de outras plantas. Neste último experimento, nunca obteve fruto bem for-mado, e sempre sem sementes. Concluiu então que as plantas formam sementes através de um processo sexual equivalente ao dos animais. Além de Camerarius, outro autor também se dedicou ao tema. Em 1717, Sébastien Vaillant (ver Figura 5a), proferiu o Discurso sobre a estrutura das flores, suas diferenças e uso de suas partes, na inaugu-ração de uma nova sessão do Jardim do Rei, em Paris, que foi publicado no ano seguinte como Discurso sobre a estrutura da flor (ver Figura 5b). Nesse livro está exposta a função sexual das flores e a comparação dos estames com os órgãos masculinos dos animais. Além disso, Vaillant também propõe que a terminologia usada para as partes florais refletisse suas funções, conforme podemos ler no trecho a seguir: 
As flores [...] devem ser tomadas pelos órgãos que constituem os 
diferentes sexos das plantas.  
Os órgãos que constituem os diferentes sexos das plantas são 
principalmente dois, a saber, os Estames e os Ovários. Os estames que eu chamo órgãos masculinos [...] correspondem ao que nos ani-
mais machos servem à multiplicação da espécie; são compostos de cabeças e caudas, ou se preferirmos termos comuns, ápices e file-
tes. Essas cabeças, que podemos chamar testículos, não somente porque possuem a mesma aparência, mas também porque de-
sempenham o mesmo ofício; em todas as plantas completas, são duplos cartuchos ou cápsulas membranosas que, essencialmente, 
possuem dois lóbulos cheios de pó, cujos grãos possuem formas determinadas em cada espécie de planta. (Vaillant, 1718, pp. 2, 
20) 
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Logo em seguida, Vaillant menciona estudos precendentes so-bre os órgãos e funções das flores como os de Grew, Malpighi, Tournefort e Claude Joseph Geoffroy (1685-1752). Geoffroy, o jovem11, era apotecário, químico e botânico e publicou suas Obser-vações sobre a estrutura e uso das principais partes das flores, nas Memórias 
da Academia Real de Ciências, em 1711. O seu artigo também teste-munha o momento em que está sendo reconhecida uma nova função às flores, tomando-as como correspondentes às partes que nos animais são destinadas à reprodução: 

Os filetes dos estames e seus ápices [...] eram vistos como vasos 
excretórios, próprios a separar o excesso do suco destinado à nu-trição do jovem fruto. (Geoffroy, 1711, p. 209) 

E em seguida esclarece: 
Mas, ao examiná-los melhor [...] temos todo direito de julgar que 
são verdadeiramente as partes masculinas das plantas. Na realida-de, esses ápices são cápsulas ou vesículas que, chegando a um cer-
to ponto de maturidade, se abrem e vertem um pó, de diferentes configurações segundo a diferentes plantas, e que, pelas observa-
ções que fiz, me pareceram contribuir à sua geração como partes essenciais. (Id.) 

Esses são alguns exemplos de publicações anteriores ao Sistema 
natural de Lineu que referendavam a existência da reprodução sexuada das plantas. Assim, em vez de atribuir a Lineu a crição da idéia, é mais sensato dizer que a originalidade de sua contribuição é outra.  O que Lineu fez foi perceber a operacionalidade que o número e a posição de estames e pistilos ofereciam à constituição de agrupamentos de plantas. Em outras palavras, Lineu fez uso de conhecimento teórico já disponível sobre a reprodução das plan-tas para eleger o critério de base para a classificação. Passemos agora a detalhar outros aspectos da vida e da obra de Lineu, de modo a jogar novas luzes sobre temas que costumam ser apresentados de modo distorcido ou mesmo equivocado em livros didáticos. 
                                                  
11 Era assim chamado por ser o irmão mais novo de naturalista conhecido da 
Academia de Paris, Étienne François Geoffroy (1725-1810). 
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5 BIOGRAFIA CIENTÍFICA DE CARL VON LINNÉ 
Desde a juventude, Lineu mostrou sua propensão ao estudo das plantas. Com seu professor particular, Dr. Rothman, aprendeu os princípios da Botânica sistemática moderna e o modo de utili-zar o sistema de classificação de Tournefort para examinar as plantas. Nessa época, Lineu também conheceu a teoria sexual de Vaillant, de modo que “desde o princípio, estiveram vinculados na sua mente os dois temas, classificação e sexualidade de plantas” (Eriksson, 1994, p. 65), embora só os tenha convergido mais tar-de, ao propor o seu sistema de classificação, em 1734. Na época, as universidades ofereciam um pequeno número de cursos, e quem tinha vocação para os estudos da natureza em geral cursava Medicina. Assim, Lineu matriculou-se no curso de Medicina da Universidade de Lund, em 1727, e, a partir do ano seguinte, na Universidade de Uppsala. Enquanto se preparava para ser médico, Lineu dedicou-se muito mais a atividades botânicas. Encarregou-se de restaurar e manter o abandonado Jardim Botâ-nico de Uppsala, que na época de sua fundação, em 1650, estava entre os mais bonitos da Europa. Além disso, escreveu muitos textos sobre plantas.  Em 1730, Lineu escreveu um manuscrito, Prelúdio acerca das 

plantas (Praeludia Sponsaliorum Plantarum), publicado apenas bem mais tarde, no início do século XX, que já continha a primeira manifestação de sua convicção na função sexual dos estames e pistilos. No Prelúdio Lineu menciona outros autores que haviam se ocupado com a sexualidade das plantas. Um deles era Kilian Sto-baeus (1690-1742), professor da Universidade de Lund, que esta-belecia comparações entre plantas e animais, apontando as muitas semelhanças entre os dois grupos na forma de vida, de crescimen-to, envelhecimento e também nas doenças que lhes acometiam. Lineu referiu-se também ao inglês Samuel Morland (1625-1695) que publicou em 1705 um ensaio sobre as partes das flores. Mor-land era tão convencido do papel sexual da flor, que nem se preo-cupou em desenvolver os argumentos favoráveis à idéia12. Justa-
                                                  
12 Morland ocupou-se com uma questão controversa na época, que também era  
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mente com esses argumentos ocupou-se Lineu no Prelúdio, apoi-ando-se em suas próprias observações das plantas e rebatendo as críticas contidas em livro de um franco opositor ao sistema sexual, o italiano Julius Pontedera (1688-1757). Além dessas fontes, Lineu citou também o comentário de John Ray sobre diferenças sexuais entre plantas e sua concepção de “flor” – deveria ser assim desig-nada apenas quando estivessem presentes os estames masculinos, e não pela presença dos estigmas vermelhos. No Prelúdio Lineu não se refere a flores masculinas e femininas, e pode não ter pen-sado ainda em nenhuma diferença sexual entre estames e estigmas. O reconhecimento de diferenças sexuais entre plantas femininas e masculinas exigiria antes que se reconhecesse que órgãos masculi-nos e femininos aparecessem em membros individuais diferentes da espécie e não apenas em flores diferentes do mesmo indivíduo. Em novo manuscrito submetido à Sociedade de Ciência de Uppsala, em 1730, Exercício botânico-físico sobre as núpcias e o sexo da plantas (Exercitatio Botanico-Physica de Nuptiis et Sexu Plantarum), a teoria sexual de Lineu aparece em sua primeira forma mais acaba-da, não diferindo muito das formulações posteriores que Lineu publicou em Acerca das plantas (Sponsalia Plantarum), de 1746, e em Sexo das plantas (Sexus Plantarum), de 1760. No Exercício botânico-
físico Lineu também rebateu outros críticos à sexualidade das plan-tas, como o sueco Georg Wallin (1686-1760), retomando as ana-logias entre plantas e animais: ambos sofrem doenças, ambos são dependentes do alimento e das estações, ambos transportam os alimentos por meio de um sistema de veias e vasos, parecendo-lhe natural estender a analogia às circunstâncias sexuais. Nesse texto, Lineu atribui a idéia aos “novos Botânicos” coletivamente, entre os quais destaca o nome de Vaillant (Eriksson, 1994, p. 70). Além dos textos produzidos durante o período em que cursava Medicina, Lineu fez uma viagem à Lapônia, em 1732, financiada pela Sociedade Real de Ciências de Uppsala, para desenhar e des-
                                                                                                 incerta para os que estudavam reprodução animal, de descobrir se era o próprio pólen, ou algum vapor emanado por ele, o responsável pela fertilização. Morland decidiu-se pelo pólen, enquanto Vaillant defendia que era o vapor (Eriksson, 1994, p. 67). 
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crever plantas e animais, assim como escrever sobre os costumes da população local (Frängsmyr, 1994, p. vii-viii). Os resultados foram publicados mais tarde, em 1737, em uma obra que lhe ren-deu muito prestígio, a Flora lapponica (ver Figura 12). À época em que terminou os seus estudos, em 1735, a Suécia ainda não emitia formalmente o diploma de médico, de modo que Lineu foi obtê-lo em Harderwijk, na Holanda. Por essa mesma razão, era comum à elite da época realizar estudos no exterior, de modo que Lineu aproveitou a ocasião para permanecer na Holan-da por um período de três anos. Foi um período bastante impor-tante para a consolidação de sua carreira. Na Holanda, não apenas envolveu-se em atividades de história natural, como estabeleceu contatos com patronos das ciências, além de colegas de diversas instituições, não apenas holandesas, mas também de Londres e Oxford, que visitou em 1736, e de Paris, que visitou em 1738.  

  (a) (b) 
Figura 12. Frontispício (a) e folha de rosto (b) do livro Flora lapônica, com Lineu retratado na parte inferior da figura. Fonte: Magnin-Gonze, 
2004, p. 121. 
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Figura 13. Coleção dos originais publicados por Lineu na Holanda. 
Fonte: Anderson, 1997, p. 68. 

Em Leiden, conheceu o médico de grande prestígio em toda a Europa, Hermann Boerhaave (1668-1738), cujas teorias fisiológi-cas havia estudado na juventude com Rothman. Foi contratado para a restauração do jardim particular de um banqueiro da cidade, George Clifford, o que lhe rendeu outra publicação, em 1737, 
Horto clifortiano (Hortus cliffortianus). Além de novos textos como este, na sua estada holandesa, cuidou de publicar os manuscritos trazidos na bagagem, dando a público o nada modesto número de oito livros, alguns dos quais representados na Figura 13. Dentre eles, algumas das suas mais importantes obras como a primeira edição do Sistema Natural (1735), Fundamentos da Botânica (1736), Gêneros de Plantas (1737) e Classes de Plantas (1738), discutidos ante-riormente. De volta à Suécia, em 1738, atuou primeiro na clínica médica em Estocolmo e, a partir de 1741, como professor de Medicina na Universidade de Uppsala, onde permaneceu e desenvolveu sua sólida carreira científica. Lineu foi um professor bem sucedido. Ele teve muitos alunos envolvidos em suas aulas práticas no cam-po, em excursões botânicas que ele chamava “herborizações” (herbations). Suas aulas chegavam a contar com 300 estudantes na audiência (Frängsmyr, 1994, p. ix). Também levava seus alunos à sua casa de campo, nos arredores de Uppsala e trabalhava ativa-mente em suas dissertações, sendo conhecido o fato de que mui-tas delas foram escritas, na verdade, pelo próprio Lineu. Ele publi-



 

Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 101-137, 2009. 133 

cou as dissertações de seus alunos entre os anos de 1749 e 1769 com o título Prazeres acadêmicos (Amoenitates academicae).  Além do envolvimento com o ensino, Lineu manteve alta pro-dução científica, publicando muitos outros livros ao longo de sua carreira. Entre eles, destacam-se o Philosophia Botânica, de 1751, no qual estabeleceu regras para a ciência botânica e o Species Planta-
rum, de 1753, no qual introduziu a nomenclatura binomial ao sis-tema de classificação que havia proposto 18 anos antes. Além do seu interesse no inventário, descrição, nomenclatura e classificação de plantas, Lineu também realizou estudos experimentais. Além das plantas, também se interessou pelos microrganismos, e deixou contribuições nos campos da Zoologia e da Geologia. 
6 EQUÍVOCOS RECORRENTES SOBRE A CONTRI-

BUIÇÃO DE LINEU 
Conforme o exposto nas sessões anteriores, podemos ver que muitos equívocos são cometidos nos materiais didáticos quando se referem à história da taxonomia e às contribuições de Lineu nesse tema. Ao trabalhar o tema com os alunos é importante que o professor forneça subsídios históricos mais adequados e exatos sobre os eventos que envolvem a biografia e a obra de Lineu. Para auxiliá-lo nessa tarefa, resumimos a seguir alguns dos equívocos mais freqüentes nos livros didáticos do Ensino Médio: 1. A classificação dos seres vivos não foi pensada pela primeira vez por Lineu, nem foi ele o primeiro a estabelecer um método amplamente utilizado. Vimos que antes dele, diversos sistemas foram propostos (tendo sido mencionados nas sessões anteriores apenas alguns). Também vimos que pelo menos um deles, o de Tournefort, foi utilizado ao longo de toda a primeira metade do século XVIII por um grande grupo de naturalistas, inclusive o próprio Lineu. 2. O sistema de classificação de Lineu não foi elaborado inteira-mente, de uma só vez. Considerando que o seu projeto de classifi-car plantas inclui a nomenclatura e a descrição, que por sua vez exigem adoção de definições e procedimentos terminológicos padronizados, vimos que esses aspectos desenvolveram-se ao longo de diversos anos, desde os manuscritos produzidos no perí-odo de sua formação universitária até as sucessivas edições ampli-
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adas de seus principais livros. Muitas vezes, essas edições e respec-tivas datas de publicação são mencionadas nos livros didáticos com datas erradas. 3. A idéia central da proposta de Lineu, a sexualidade das plantas, não foi desenvolvida inicialmente por ele. A idéia pode ser rastre-ada desde Aristóteles e o desenvolvimento de uma teoria sexual das plantas pode ser remontado a renascentistas, como Cesalpino, ganhando uma formulação própria em predecessores mais imedia-tos, e mencionados pelo próprio Lineu, como Camerarius e Vail-lant. O que Lineu fez de original foi perceber a operacionalidade que a contagem de estames e pistilos podia fornecer à distribuição dos grupos de plantas, tornando-os critérios fundamentais da classificação. 4. Uma parte das regras de nomenclatura não foi inventada por Lineu, mas reunida a partir de obras precedentes. Ele tornou regra uma prática que já era corrente desde autores renascentistas, que os nomes do gênero, e mais tarde, da espécie, fossem sempre formados a partir de uma raiz grega ou latina. Ele não criou, mas aperfeiçoou a nomenclatura binomial, que também já havia sido usada nos séculos XVI e XVII. A nomenclatura binomial foi ofi-cializada por Lineu como uma ferramenta inestimável à classifica-ção 17 anos depois da proposta de classificação. 5. Embora muitas vezes chamado de naturalista, vimos que sua formação foi em Medicina. Também vimos que mudou a grafia de seu nome por volta dos 50 anos de idade para Carl von Linné. 6. Contextualizar a contribuição de Lineu não implica em desme-recê-la. São seus os créditos sobre o estabelecimento de a) uma nomenclatura coerente, b) bases sólidas para numerosos gêneros, grande parte naturais, e milhares de espécies, c) uma terminologia descritiva, com diversos termos modernos e d) o aumento sensível do vocabulário técnico para descrever órgãos e propriedades, imprescindível para a descrição científica das plantas com flores. A ausência de menções aos predecessores e contemporâneos envolvidos com os mesmos temas, retirando Lineu de seu próprio contexto, traz conseqüências sérias para a transmissão da natureza do empreendimento científico, gerando uma visão distorcida de uma atividade feita por personagens isolados em “torres de mar-fim”. 
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Além disso, não comparece nos livros didáticos a mais precio-sa contribuição que o estudo de Lineu poderia trazer ao ensino da taxonomia no Ensino Médio: a discussão sobre os modos possí-veis de se organizar o mundo vivo e pela discussão dos critérios que serviriam à seleção das características relevantes à composição de grupos taxonômicos.  
7 CONCLUSÕES 

Lineu estabeleceu o padrão para os estudos botânicos que se-guimos até hoje. “A Botânica, disse ele, é a ciência natural que fornece o conhecimento dos vegetais” (Lineu [1736], in Hoquet, 2005, p. 179). Essa definição do objeto de investigação da disci-plina, que pode parecer-nos óbvia hoje, representou, na sua época, a conquista da autonomia da Botânica, tornando-a independente do estudo de plantas pautado por aspectos utilitários, conforme interessava à Medicina. Lineu queria que as plantas fossem vistas, descritas, classificadas e nomeadas por si mesmas. Assim, ainda que precedido dos diversos estudiosos mencionados neste artigo, não foi por acaso, nem por descuido que o trabalho de Lineu tornou-se um marco dos estudos botânicos. 
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O modelo de DNA e a Biologia Molecular: in-
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Resumo: O desenvolvimento do conhecimento científico caracteriza-se, na 
maioria das vezes, por processos de trabalhos coletivos entre os pesquisadores. 
Um dos caminhos que pesquisadores utilizam para explicar fenômenos é a elabo-
ração de modelos teóricos de estruturas e funções. O modelo da molécula de 
DNA elaborado por Watson e Crick foi significativo para o desenvolvimento de 
pesquisas na área da Biologia Molecular. Neste trabalho, apresentamos, em um 
texto para alunos do Ensino Médio, o processo de construção desse modelo e os 
principais trabalhos de outros autores que contribuíram para que a dupla de 
pesquisadores elaborasse o modelo final. No texto do professor discutimos, de 
forma mais aprofundada, alguns conceitos de cristalografia e da história da biolo-
gia molecular e, também, sobre construção de modelos e a utilização desses 
elementos no Ensino de Ciências. 
Palavras-chave: ensino de Biologia; história da biologia; modelo da molécula de 
DNA. 
The DNA model and the molecular biology: historical insertion to biology 

teaching 
Abstract: The development of scientific knowledge is characterized most often 
by the processes of collective work among researchers. One usual ways research-
ers take to explain phenomena is developing theoretical models of structures and 
functions. The DNA molecular model elaborated by Watson and Crick was 
significant to the Molecular Biology research development. In this work we 
present in a high school text the construction process of this model and the main 
work from other researchers who have contributed to the couple to produce the 
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final model. In the teacher’s text we discussed, in depth, some concepts of crys-
tallography and the history of molecular biology, and also on construction of 
models and use these elements in the Science teaching. 
Keywords: Biology teaching; History of Biology; DNA molecular model. 

1 INTRODUÇÃO 
Escrever um texto didático com o objetivo de abordar o de-senvolvimento histórico de um determinado conceito científico não é tarefa fácil, pois, interpretações errôneas podem acarretar distorções na aprendizagem desses conceitos. Se o conceito cientí-fico a ser relatado envolve um conjunto grande de informações - como a participação de vários cientistas, correntes teóricas diver-gentes, especialidades distintas (química, física, biologia, cristalo-grafia, etc.) e com um período de tempo, de aproximadamente 20 anos - é preciso estabelecer quais são os principais pontos a serem discutidos com os alunos para que a aprendizagem dos conceitos bem como da história da construção desse conhecimento ocorram de maneira a possibilitar que a aprendizagem ocorra de forma articulada e significativa. O modelo da estrutura da molécula de DNA, elaborado por James Dewey Watson (1928-) e Francis Harry Compton Crick (1916-2004), é um dos mais conhecidos e utilizados no Ensino de Biologia. Esse modelo teve papel importante nos estudos do DNA e da hereditariedade e permitiram o desenvolvimento da Biologia Molecular, ocorrido a partir da segunda metade do século XX. A molécula de DNA presente no material genético traz as informações que orientam o desenvolvimento dos organismos vivos e, por isso, optamos pelo estudo desse modelo proposto em 1953: a construção da estrutura da molécula do ácido desoxirribo-nucléico (DNA) – a sigla do inglês DesoxiriboNucleic Acid.  A compreensão de modelos é um tema que recebe grande a-tenção nas pesquisas em Ensino de Ciências por fazer parte do cotidiano dos processos de ensino e aprendizagem. Nas discus-sões sobre modelos, costuma-se dividi-los em duas categorias: os modelos mentais e os modelos conceituais. Modelos mentais são representações pessoais, construídas mentalmente para a compre-ensão de um determinado fenômeno; já modelos conceituais são representações externas construídas por indivíduos ou coletivida-des de pesquisadores para facilitar a compreensão ou o ensino de 
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determinado fenômeno.  Segundo alguns autores, os modelos mentais são representações do conhecimento implicitamente in-completas, imprecisas, instáveis, incoerentes com o conhecimento normativo em vários domínios. O modelo mental é, contudo, útil e pode ser considerado como um nível intermediário de análise de um fenômeno, anterior ao modelo conceitual. Os modelos concei-tuais são representações completas e precisas, coerentes com o conhecimento científico aceito (Greca & Moreira, 2000, p. 2-3; 5).  Compreender a forma (estrutura) e função (atividade) da molé-cula de DNA pode nos auxiliar a estudar questões fundamentais das Ciências Biológicas - ressaltamos, no entanto, que o processo de desenvolvimento dos organismos é um estudo complexo, que vai além do conhecimento sobre a estrutura de uma molécula. Assim, utilizar o modelo de DNA no Ensino de Biologia requer que se compreenda a necessidade de estabelecer relações entre os conhecimentos científicos que possibilitaram a elaboração do modelo para que a aprendizagem dos alunos ocorra, nas devidas proporções, pela reconstrução do pensamento dos cientistas. Um dos objetivos deste texto é recuperar uma discussão pre-sente no final dos anos 40 e início dos anos 50 do século XX, motivada pela idéia de que o entendimento das estruturas das macromoléculas poderia solucionar questões relacionadas com a vida dos organismos. Esse aspecto, responsável por desencadear uma série de pesquisas - entre elas a de Watson e Crick - não é freqüentemente abordado nos livros didáticos de Biologia. Percebemos que o modelo de DNA apresentado pelos livros didáticos elaborados para alunos do Ensino Médio, aparece de forma historicamente descontextualizada do conhecimento bioló-gico. Apontam o modelo como sendo único e sem deixar claro que sua construção resultou de uma série de pesquisas anteriores. Priorizam o modelo e o modo como a informação é codificada, em detrimento de uma construção didática que possibilite aos alunos compreender quais foram os conhecimentos mobilizados pelos autores do modelo em seu processo de construção. Em atividades didáticas a aprendizagem de modelos conceitu-ais é efetiva quando o aluno compreende que por um conjunto de informações (conclusões de pesquisas) os cientistas estabelecem relações (constroem modelos mentais) que possibilitam constru-ção de modelos conceituais. Para a aceitação dos modelos concei-
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tuais, deve ser considerado se esses modelos se sustentam com base nos conceitos já aceitos pela comunidade científica.  

 
Figura 1. Modelo de parte da estrutura helicoidal de uma molécula de 
DNA. Imagem disponível em: 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/DNA_Overvi
ew.png>  
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A percepção desse movimento permite aos alunos aprender conceitos científicos e, também, a construção desses conceitos, possibilitando um processo de análise, síntese, re-análises e novas sínteses que o farão desenvolver habilidades do pensar que não são associadas só a esse grupo conceitual, mas que servirão de base para novas aprendizagens. Assim, reconstruir os processos da produção do conhecimento biológico, como por exemplo, a pro-posição do modelo da molécula do DNA, pode permitir aos alu-nos a compreensão dos conceitos envolvidos e o modo de fazer da ciência e do cientista. Ao recuperar os métodos de trabalho de um cientista, os alunos podem aprender o conhecimento propri-amente dito e desenvolver habilidades do pensar lógico.   Para que esses objetivos se cumpram, é necessário articular os processos de ensino e aprendizagem. Optamos por produzir um texto para alunos do Ensino Médio, que possibilite a aprendiza-gem de processos e conceitos que fazem parte do conhecimento biológico, e outro complementar, para o professor, mediador do processo de ensino e aprendizagem.  
2 O DNA E A BIOLOGIA MOLECULAR 

Constantemente, ouvimos falar que nosso material genético é o DNA.  Nos livros didáticos o encontramos representado, em ilustrações, por uma estrutura helicoidal, como na Figura 1. Lemos e ouvimos que as pesquisas desenvolvidas na área da Biologia Molecular podem nos trazer respostas para diversos as-pectos dos organismos vivos como: desenvolvimento de doenças, clonagem, genoma etc. Por que essa molécula, o DNA, é tão im-portante? Por que a sua descrição trouxe tantos avanços ao desen-volvimento científico? E ainda, de que forma as pesquisas sobre nosso material genético foram possíveis?  Para começarmos, observe os exemplares de seres vivos repre-sentados na Figura 2. Podemos tentar estabelecer relações entre a Figura 1 e a Figura 2? Na Figura 2, todos representam seres vivos, mas, o que eles têm em comum? O que os diferencia? O que per-mite que eles apresentem um ciclo biológico como, nascer, crescer e morrer? Em síntese: como podemos explicar o que é vida? O que faz com que sejamos seres vivos, interagindo com outros seres e com o ambiente?  
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Figura 2: Exemplos de seres vivos 

Essas perguntas podem ter sido formuladas por você, ainda que de outras formas, ao estudar ciências naturais e, particular-mente, Biologia. Podemos dizer que, se compararmos os exempla-res de seres vivos, eles apresentam características que os diferenci-am. Mas sabemos, hoje, que no núcleo das células dos eucariontes ou no citoplasma dos procariontes estão presentes cromossomos compostos por ácidos nucléicos.  Nos dias atuais já há uma quantidade significativa de informa-ções sobre como o DNA, cromossomos e genes, por processos de interações com outras estruturas dos organismos, expressam-se em características dos seres vivos. Entretanto, todas essas infor-mações são possíveis porque estudos anteriores deram suporte para as pesquisas atuais. 
2.1 Alguns estudos que antecederam o modelo de DNA 

O que conhecemos hoje como DNA começou a ser estudado em 1869. Ao analisar uma amostra de pus, o bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher (1844-1895) identificou uma nova substância ácida e denominou-a nucleína. Ela foi assim denomi-nada porque era proveniente dos núcleos das células de glóbulos brancos presentes no pus. Em 1889, Richard Altmann (1852-1900) confirmou a natureza ácida do material e o denominou de ácido nucléico. Estudos posteriores, realizados em 1909 por  Pho-ebis Levine (1869-1940) e Walter Jacobs (1883-1967), possibilita-ram determinar a organização das moléculas de fosfato, do açúcar 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 139-165, 2009. 145 

e das bases nitrogenadas (adenina, guanina, citosina e timina) co-mo sendo a unidade fundamental do ácido, o nucleotídeo. A figu-ra 3 mostra a estrutura de um ácido nucléico e suas unidades, os nucleotídeos, como é conhecida atualmente: A relação entre a molécula de DNA e a hereditariedade foi es-tabelecida nos anos 40 e 50 do século XX e um dos trabalhos que contribuíram para esclarecer a natureza química do material gené-tico foi o de Oswald Avery (1877-1955), Colin MacLeod (1909-1972) e Maclyn MacCarty (1911-2005), publicado em 1944. Dúvi-das acerca da aceitação dos resultados de Avery e colaboradores surgiram na época. Contudo, é provável que tenham despertado o interesse de outros pesquisadores em conhecer melhor a estrutura do DNA. Em 1951, o bioquímico austríaco Erwin Chargaff (1905-1992) constatou que a proporção entre as bases Adenina-Timina e Guanina-Citosina era sempre mantida no material gené-tico.  

 
Figura 3. Os ácidos nucléicos são formados pelo encadeamento de 
nucleotídeos ligados por uma cadeia de açúcar e fosfato. Os nucleotídeos 
são compostos de uma pentose, um fosfato e base nitrogenada. A base 
nitrogenada pode ser do grupo das bases púricas (adenina e guanina) ou 
das pirimídicas (citosina, timina e uracila).  Imagem disponível em: 
http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/images/vida_dna_bases.gif  
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As dúvidas anteriormente mencionadas parecem ter sido resol-vidas com os trabalhos de Alfred Day Hershey (1908-1997) e Martha Chase (1907-2003), em 1952. Este trabalho envolvia expe-rimentos com bacteriófagos marcados com elementos radioativos concluindo que o material genético era o DNA.  
2.2 A construção do modelo da molécula de DNA 

A proposição de um modelo que nos parece simples só é pos-sível porque os investigadores mobilizam os conhecimentos já existentes, percebem quais são os principais pontos que são im-portantes e consistentes, levantam dúvidas, problemas, e propõem hipóteses para resolvê-las.   Retomando a questão da estrutura do DNA, o conjunto de in-formações que a comunidade científica dispunha até a década de 1950, permitiu-lhes conhecer, ainda que não totalmente, a compo-sição química da molécula de DNA. Mas, de que modo o sal, a base e o açúcar, componentes da unidade básica do DNA, isto é, do nucleotídeo (Figura 3), se ligavam e formavam uma estrutura espacial, ainda era uma incógnita para os cientistas.   

 
Figura 4. Francis Crick (esquerda) e James Watson (direita). Imagem 
disponível em: 
http://osulibrary.orst.edu/specialcollections/coll/pauling/dna/pictures
/watsoncrick-walking.jpg  
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A molécula de DNA, tal como é aceita atualmente, foi descrita em 1953 pelo biólogo James Dewey Watson e pelo físico e bio-químico Francis Harry Compton Crick, em um artigo publicado na Revista Nature. Os dois pesquisadores tiveram a oportunidade de trabalhar no mesmo laboratório em Cambridge, na Inglaterra, o 
Cavendish Laboratory.  No cenário das pesquisas referentes à elucidação do modelo de DNA, vários grupos estavam envolvidos: além do Cavendish, na Inglaterra, havia também o grupo do King’s College, onde traba-lhavam Maurice Wilkins (1916-2004) e Rosalind E. Franklin (1920-1958). Nos Estados Unidos, havia o grupo do Instituto de Tecnologia da Califórnia, conhecido como Caltech, onde traba-lhava Linnus Pauling (1901-1994). Para compreender como que essa estrutura chegou a ser pro-posta pela dupla precisamos olhar com mais detalhes o contexto em que as pesquisas sobre o modelo de DNA se desenvolveram. O interesse pelos estudos sobre os ácidos nucléicos iniciou-se logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, quando a Sociedade Experimental de Biologia organizou, em julho de 1946, um sim-pósio em Cambridge, na Inglaterra, sobre o tema. Esse encontro desencadeou interesse de vários grupos de pesquisa que buscaram compreender a estrutura do material genético. Naquela ocasião, William T. Astbury (1898-1961), que era físi-co e também biólogo, já apresentava suas idéias de que as seqüên-cias das bases do DNA eram determinadas por arranjos químicos, ou geométricos ou, ainda, a combinação de ambos. Ele utilizava a difração de Raios-X para obter as imagens de moléculas de DNA e, por meio dessa técnica, propôs como seria a estrutura dos nu-cleotídeos com suas distâncias e ângulos. Apesar de seu trabalho não ter sido suficiente para elaborar um modelo, os diagramas construídos por ele mostravam um empilhamento de nucleotí-deos, contribuindo para que outros cientistas construíssem seus modelos tridimensionais do DNA. A tentativa de todos os interessados era buscar um modelo que pudesse explicar quais eram os pontos de união, formando liga-ções entre os nucleotídeos. O problema a ser resolvido era: como os nucleotídeos formados por uma base nitrogenada, uma molé-cula de açúcar e um grupo fosfato se ligavam em cadeias. Um 
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modelo consistente, com essas informações, poderia facilitar a compreensão da estrutura geral da molécula. Entre os vários modelos propostos, e que Watson e Crick tive-ram contato, está o do cristalógrafo Sven Furberg (1920-1983), que foi baseado no trabalho de Astbury. Neste modelo, o DNA era caracterizado por uma única hélice de nucleotídeos empilha-dos e com anéis de açúcar, que mostravam as imagens do material que ele tinha conseguido pela análise cristalográfica. Entretanto, os dados mais importantes do trabalho – e que chamaram a aten-ção de Watson quando ele assistiu à palestra de Furberg, em um Congresso em Nápoles, em 1951 – foram a disposição dos ângu-los nos quais os nucleotídeos se apresentavam na molécula e a estrutura helicoidal da molécula. No mesmo congresso, Wilkins apresentou o seu duplo objeti-vo de pesquisa sobre ácidos nucléicos: a estrutura e a orientação molecular de ácidos nucléicos estudados em preparados obtidos a partir de espermatozóides de moluscos do gênero Sepia. Essa pa-lestra, ouvida por Watson, foi decisiva para a sua transferência de Copenhague para Cambridge. A partir de então ele inicia suas pesquisas relacionadas à estrutura do DNA.  

 
Figura 5: Imagem cristalográfica do cristal de DNA obtida por Rosalind 
Franklin. Imagem disponível em: 
http://distancelearning.ksi.edu/demo/bio378/DNA_files/image009.jpg 
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Depois de assistir a uma palestra de Rosalind, Watson teve a-cesso às imagens que a pesquisadora obteve no laboratório e ano-tou vagamente os cálculos realizados por ela. Passou essas infor-mações para Crick e, do conjunto de dados, Watson e Crick en-tenderam que tinham informações suficientes para apresentar um modelo de DNA. Contudo, ainda enfrentavam os seguintes pro-blemas: decidir qual era o número de cadeias de polinucleotídeos dentro da molécula de DNA (os dados poderiam ser compatíveis com uma ou mais cadeias), saber exatamente os ângulos e como os filamentos de DNA se torciam em torno de um eixo central. Em 1951, apresentaram o primeiro modelo, que era constituí-do de três cadeias. Naquela ocasião, Rosalind e Wilkins foram chamados para avaliar o modelo e descartaram a possibilidade de a molécula ter a forma helicoidal. Além disso, a composição química apresentava problemas, invalidando o modelo. Watson se dedicou então às pesquisas sobre o vírus do mosai-co do tabaco (VMT), que era composto de RNA em sua estrutura molecular. Ele entendia que se obtivesse algum resultado com suas pesquisas poderia, comparativamente, chegar ao DNA. Em seus estudos, Watson concluiu que o VMT possuía uma estrutura helicoidal 

  
Figura 6: Rosalind E. Franklin (1920-1958) e Maurice Wilkins (1916-
2004). Imagem disponível em: 
http://distancelearning.ksi.edu/demo/bio378/DNA_files/image009.jpg  
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helicoidal. Isso fez com que ele procurasse Crick e desse novo ânimo à pesquisa sobre a estrutura do DNA. Associados a isso, começaram a discutir os dados que conheciam sobre as relações de base de Chargaff. Precisavam, também, solucionar um proble-ma: como as bases púricas e pirimídicas se ligavam entre si e como essa ligação poderia dar sustentação ao modelo helicoidal?  Baseado também nos dados apresentados por Astbury, Pauling propôs um modelo de tripla hélice. Watson teve acesso a esse modelo no final de 1952 por meio de uma correspondência de Linus Pauling para seu próprio filho. Ao tomar conhecimento deste modelo, ainda a ser publicado, Watson se desapontou, a-chando que a estrutura do DNA já estava elucidada. Mas, ao de-tectar uma série de inconsistências na proposta de Pauling, ele retomou com ânimo suas pesquisas. Parece, então, que o modelo de Pauling serviu como elemento de acirramento na corrida pela publicação da estrutura do DNA.  

  (a) (b) 
Figura 7. (a) Modelo em metal elaborado por Watson e Crick. (b) Es-
quema do modelo de DNA publicado no texto de 1953 (Watson e Crick, 
p. 737, 1953) 
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Desta forma, Watson e Crick perceberam que um modelo de dupla-hélice seria mais consistente do que qualquer outro. Watson organizou o modelo das bases em papel e, com auxilio de Jerry Donohue (1920-1985)– que apresentou configurações de bases desconhecidas por Watson,– identificou quais formas bioquímicas das bases seriam mais apropriadas para  a estrutura do DNA.  O novo modelo deveria, então, estar em acordo com os dados de Chargaff e, por meio de tentativas e erros, Watson percebeu que poderia unir adenina com timina e citosina com guanina. Es-sas proporções, descritas por Chargaff, correspondiam exatamente a esse emparelhamento.  As imagens de cristalografia de Rosalind e os cálculos realiza-dos por Wilkins foram determinantes para embasar os autores. Assim como Astbury e Furberg, Rosalind e Wilkins também tra-balhavam com difração de Raios-X.  Watson e Crick confeccionaram um modelo em metal (figura 7a) e chamaram Wilkins e Rosalind para avaliá-lo, e estes concor-daram com a estrutura proposta. Decidiram então enviar a publi-cação para a revista Nature, citando os principais dados e autores que ajudaram nessa construção. Além disso, foi decidido, também, que Wilkins e auxiliares, bem como, Rosalind Franklin e Raymond G. Gosling (1926 -) mandariam também artigos independentes, com os dados experimentais de difração que sustentavam o mode-lo. Os artigos foram publicados no volume 171 da revista Nature, de abril de 1953. Ao declararem que o modelo proposto (Figura 7b) era radical-
mente diferente, eles pretendiam enfatizar a vantagem que a dupla-hélice apresentava em relação às demais. Salientamos, no entanto, que mesmo a proposta sendo original, ela é resultado do aprendi-zado dos dois com as tentativas, sem sucesso, de outros autores e dos dados de cristalografia produzidos por Wilkins e Franklin.  A repercussão do modelo na comunidade científica não foi i-mediata. Os cientistas consideravam o modelo muito simples e teórico. Somente no final da década de 50, e início da década de 60 seu potencial para interpretar outras dúvidas em Biologia Mo-lecular passou a ser considerado. Crick continuou seus trabalhos de Biologia Molecular com es-tudos sobre a natureza do código genético e faleceu em 28 de julho de 2008. Watson dedicou-se a produção de material didático 
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sobre Biologia Molecular e a gerenciar projetos de pesquisa na mesma área. Sabemos hoje que os ácidos nucléicos carregam a informação genética e, por meio dela, os organismos apresentam o padrão de sua espécie, com graus de variabilidade e que os genes regulam as funções biológicas. Não sabemos ainda quais são todos os cami-nhos ou vias bioquímicas por meio das quais esses genes se ex-pressam. É importante salientar que hoje avançamos para enten-der a vida como um fenômeno complexo, que não se reduz à discussão sobre o modo como as moléculas constituem os genes. Além disso, as pesquisas voltam-se para tentar trabalhar com múl-tiplas variáveis que afetam a vida dos seres vivos. Convidamos você a estudar Biologia e, quem sabe, no futuro, você poderá ser um dos pesquisadores estimulados a buscar elementos para res-ponder o que é vida! 
3 TEXTO COMPLEMENTAR PARA O PROFESSOR 

A introdução dos estudos moleculares sobre o DNA em livros do Ensino Médio ocorre, de maneira geral, na unidade de Citolo-gia. Essa opção deve-se talvez à falta de uma seção específica, pois a constituição da Biologia Molecular, bem como os trabalhos sig-nificativos que contribuíram para a sua consolidação, não têm sido descritos nos livros didáticos do Ensino Médio.  Os livros didáticos, em geral, são organizados em seções que contêm as áreas clássicas do conhecimento biológico. Essas uni-dades estudam forma e função dos seres vivos, bem como sua história natural. Porém, no campo da biologia molecular a integra-ção entre morfologia e fisiologia acabou por fundir seus campos de investigação.  Tem-se, na origem dessa junção uma nova epistemologia bio-lógica que, se não esclarecida e entendida, dificultará a compreen-são de seus conceitos constituintes. Assim, podemos compreender que o objetivo da Biologia Molecular é apresentar como a estrutu-ra genômica se expressa na estrutura funcional, que constitui os seres vivos. Desta forma, é preciso que, já no Ensino Médio, apre-sentem-se discussões que possibilitem compreender o percurso desta área. 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 139-165, 2009. 153 

No inicio do século XX vários campos de investigação biológi-ca, particularmente a genética, a bioquímica e a fisiologia, bem como outras áreas como a física, convergiram em pesquisas que, até nos dias atuais, buscam explicar a complexidade com que o-correm os fenômenos biológicos. Jacob afirma que essa articula-ção de áreas ocorreu, justificando que “não basta mais, por exem-plo, estudar por um lado os genes, por outro as reações químicas e por outro os efeitos fisiológicos” (Jacob, 1983, p. 253). Para obter respostas sobre questões do conhecimento biológico, é preciso juntar esforços de várias áreas do conhecimento para estudar fe-nômenos emergentes que, separadamente, não se conseguiriam interpretar. Os diferentes inícios de capítulos que abordam o ma-terial genético em livros didáticos trazem como ponto de partida, a publicação, em 1953, do artigo de Watson e Crick que propõe o modelo da molécula de DNA. Os livros didáticos apresentam, apenas, o trabalho final que resultou no modelo da molécula de DNA tal qual a comunidade cientifica aceita até os dias atuais, ou seja, um modelo construído pela análise de diferentes cientistas e testado para ser apresentado a comunidade é inserido como mera ilustração. Percebemos que os fatos históricos em que os caminhos, dis-cussões e trabalhos paralelos (que são as características das produ-ções científicas e, consequentemente, da construção de modelos) são deixados de lado, menosprezando a importância das correntes científicas divergentes e os debates ocorridos (Bastos, 1998).   
Podemos definir a ciência como um processo de construção de 
modelos com distintas capacidades de previsão. Esta definição 
une os processos (de elaboração de modelos e de utilização dos 
mesmos como ferramentas do pensamento científico) e os produ-
tos (modelos gerados por tais processos) da ciência. (Justi, 2006, 
p. 176). 

Uma vez que se identifica a construção do modelo como um processo dinâmico da elaboração do conhecimento cientifico para explicar e prever fenômenos o aluno se apropria do caráter coleti-vo dos processos da ciência. Nos livros didáticos há uma descaracterização dos processos pelos quais pesquisas significativas para uma determinada ciência 
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– na verdade, qualquer produção científica – percorrem para che-gar as suas conclusões e apontamentos. De maneira geral, encontramos nos textos didáticos, por e-xemplo, afirmações como: a descoberta da dupla hélice do DNA ocorreu em 1953, como sendo única do ponto de vista histórico para a compreensão desse modelo. Na produção de textos didáti-cos, a construção histórica desse modelo – considerado um divi-sor de águas para a Biologia Molecular – bem como os trabalhos de outros pesquisadores são desconsiderados. Esse texto sobre o modelo da molécula de DNA não tem a pretensão de apresentar alguma discussão original sobre o proces-so histórico, mas trazer os principais fatos para que o aluno possa verificar: 1. estágio do desenvolvimento do conhecimento científico no início dos anos 50; 2. Como técnicas de pesquisa ajudam a produzir indicações que facilitam a interpretação de um fenômeno em estudo; 3. papel do modelo para facilitar a compreensão do fenômeno; 4. modelo como base para novas pesquisas; 5. Que a produção do conhecimento científico ocorra por meio de discussões sustentadas por evidências empíricas, ou por con-clusões teóricas que sejam consensos entre eles; 6. Que a produção de algum conhecimento novo não é um pro-cesso individual, de um gênio recluso em seu laboratório e depen-de dos trabalhos anteriormente publicados sejam eles considera-dos bem ou mal sucedidos. Para que esses objetivos possam ser alcançados de forma signi-ficativa na aprendizagem de conceitos científicos o texto elabora-do para os alunos procurou mostrar como trabalhos de décadas anteriores bem como contemporâneos às pesquisas de Watson e Crick foram primordiais para que a dupla elaborasse um modelo conceitual do DNA. A busca por aquilo que seria a vida e de que forma ela se de-senvolve, sempre foi de interesse da comunidade científica. Nesse sentido, uma célebre pergunta foi sintetizada pelo físico austríaco Erwin Schrödinger (1887-1961) em 1944, no livro intitulado O que 
é vida? Ao publicar um livro com essa pergunta, Schrödinger bus-cou entender de que forma a vida pode ser considerada, e com-preendida, como um fenômeno explicável pela ciência. Para o 
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autor, importantes características sobre como a vida poderia ser concebida, em termos de armazenagem e transmissão de informa-ções biológicas, estaria em uma região específica da célula, o nú-cleo.  Esse livro influenciou as pesquisas de cientistas que se senti-ram compelidos a buscar respostas fundamentadas em razões científicas dos processos dos seres vivos. Watson, em seu livro DNA: o segredo da vida (Watson, 2005) deixa explícita a influên-cia desse livro nos trabalhos de muitos pesquisadores e no seu próprio. Esse livro é também citado por Robert Olby, influenci-ando as pesquisas sobre o material genético, pois, Schrödinger não aceitava que fenômenos biológicos fossem explicados com termos físicos, incitando a busca por leis próprias para a compreensão desse material e seus fenômenos (Olby, 1974). O ponto de partida foi procurar compreender a estrutura do material presente nesses cromossomos e suas partes componentes, sendo que o modelo do DNA possibilitou conhecer a estrutura (forma) dessa molécula e abriu caminhos para que outras pesquisas estudassem as funções do material genético. Inicialmente no texto do aluno procuramos caracterizar os trabalhos e conhecimentos já existentes até o inicio da década de 1950 e que tiveram fundamental importância conceitual para que as pesquisas sobre a molécula se desenvolvessem. Os fatos cientí-ficos significativos que precedem os estudos sobre o modelo são: - Miescher identifica o DNA; - Altaman confirma a natureza ácida da molécula; - Levine e Jacobs concluíram que o componente básico dos ácidos nucléicos era uma estrutura composta por uma unidade que se constituía numa base nitrogenada ligada a uma pentose, e esta por sua vez, ligada a um fosfato. Esta unidade foi denominada de nucleotídeo; - Avery, Macleod e McCarty esclarecem as dúvidas sobre a nature-za química da molécula de DNA; - Chargaff apresenta as proporções das bases púricas e pirimídicas na molécula; - Hershey e Chase em pesquisa com material radioativo concluí-ram que o material genético era o DNA. 
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Essas pesquisas devem ser consideradas por serem significati-vas para todos os pesquisadores que estudavam a estrutura do DNA. O início dos anos de 1950 foi para a Biologia um momento muito significativo, pois,a corrida para construir um modelo estru-tural para a molécula de DNA se intensificou. Watson era um estudante norte americano que foi realizar um pós-doutorado em Copenhague. Ao perceber que seu interesse era pela estrutura da molécula de DNA1 conseguiu uma transferência para o laborató-rio de Cambridge, o Cavendish, onde Crick já trabalhava. Lá, os pesquisadores se dedicavam a pesquisas físico-químicas das ma-cromoléculas. Francis, que trabalhava no mesmo laboratório, rea-lizava pesquisas sobre a estrutura da hemoglobina, visando con-cluir seu doutorado. Logo os dois perceberam o interesse em comum em estudar a molécula de DNA e começaram a discutir sobre os achados de bioquímicos e físicos. Oficialmente, o objeto de pesquisa de Wat-son era aprender a técnica de cristalografia e, no caso de Francis, estudar a estrutura da hemoglobina. Contudo, seus reais interesses estavam na especulação teórica sobre a estrutura da molécula de DNA.  Outros dois laboratórios desenvolviam pesquisas com a molé-cula de DNA, o King’s College em Londres onde trabalhavam Rosalind Franklin e Maurice Wilkins e o Caltech, na Califórnia, onde trabalhava Linus Pauling. Esses laboratórios bem como esses pesquisadores e suas pesquisas foram os trabalhos contem-porâneos que tiveram maior influência para no trabalho de Wat-son e Crick. Watson e Crick entraram em contato com modelos de DNA propostos por Sven Furberg, Bruce Fraser2 (1924-) e o de Linus 
                                                  
1 Watson estava em um congresso em Nápoles, em 1951, quando assistiu à 
palestra em que um pesquisador de cristalografia chamado Maurice Wilkins 
apresentava seus estudos radiográficos feito sobre o DNA. Wilkins trabalhava no 
King’s College de Londres. 
2 A análise do DNA, por infravermelho, foi feita por Bruce Fraser e os resultados 
das imagens mostravam que as bases no DNA estão dispostas perpendicular-
mente ao eixo da molécula.   
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Pauling. Sabiam que outros grupos de investigadores também se dedicavam a esta tarefa. Entre eles, Maurice Wilkins e Rosalind Franklin. Os modelos propostos por Furberg, Fraser e Pauling, as pesquisas de cristalografia de Rosalind e Wilkins deram a Watson e Crick a base de conhecimento para a elaboração do modelo. Um dos primeiro modelos apresentados sobre a molécula de DNA foi o de Astbury. Nesse trabalho, o autor propõe que o arranjo do DNA deveria ser químico ou geométrico (ou os dois) e também já propunha distâncias e ângulos (que posteriormente foram recalculados) entre os nucleotídeos. Outro ponto importan-te do trabalho de Astbury é que ele apresenta, no seu modelo, um empilhamento dos nucleotídeos. Os dados de Astburry foram re-elaborados por Furberg que apresentou um modelo de DNA em formato helicoidal. Além desses modelos Watson e Crick4 também citam o mode-lo de três cadeias proposto por Fraser. Esse modelo foi apenas citado pelos autores, mas não relatado por ser considerado incon-sistente: 
Em seu [Fraser] modelo os fosfatos estão do lado de fora e as ba-
ses pelo lado de dentro ligadas por pontes de hidrogênio. Esta es-
trutura tal como é descrita, não está bem definida, e por essa ra-
zão não comentaremos (Watson e Crick, 1953, p. 737).  

Entretanto Watson e Crick ainda tinham dúvidas se a ligação das moléculas formava uma estrutura plana ou com ângulo (e qual ângulo) e se a estrutura possuía uma ou mais cadeias e, ainda, como propor uma estrutura que estivesse compatível com os da-dos já descritos por outros pesquisadores.   É nesse ponto que se deve salientar, para os alunos a impor-tância dos dados de pesquisas de Rosalind, Wilkins, Linus Pauling e Donohue para que Watson e Crick chegassem ao seu modelo de DNA. Nota-se, pelos modelos de Astbury, Furberg e Fraser e poste-riormente pelos de Rosalind, Wilkins e Pauling, o papel funda-                                                                                                 
4 As citações do artigo de Watson e Crick apresentadas nesse texto foram retira-
das do livro A dupla hélice, escrito por Watson, que apresentada a tradução inte-
gral do artigo de 1953. 
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mental que as pesquisas em cristalografia tiveram na construção dos modelos. As informações do trabalho de cristalografia de Rosalind con-tribuíram de forma significativa para Watson e Crick por: demons-trar que a molécula de DNA possuía dois estados; definir os dois estados, bem como sugerir que os grupos fosfatos estavam na parte externa da molécula e que a estrutura helicoidal deveria ter mais de uma cadeia. Como as imagens de cristalografia e suas interpretações foram primordiais para a construção do modelo de Watson e Crick, res-saltamos que essas imagens não são imagens de simples interpre-tação. De forma resumida podemos compreender a técnica de Cristalografia por Raio X ou infra-vermelho, segundo Carmelo Giacovazzo, como a análise de imagens feitas de cristais (DNA, proteínas) (Giacovazzo, 2002). Os dados obtidos através de expe-rimentos de difração consistem apenas na intensidade dos feixes difratados, a partir do qual pode-se obter a amplitude de fatores da estrutura. Sendo que, depois de definidas, essas estruturas são organizadas e processadas em uma matriz que possibilita o estabe-lecimento da posição dos átomos nas moléculas. Atualmente o processo de análise de cristais é feito por computadores, entretan-to nas pesquisas realizadas pelos cristalógrafos citados nesse traba-lho, as análises e os cálculos eram feitos pelos próprios pesquisa-dores. A técnica de cristalografia é utilizada para obter imagens de macromoléculas como proteínas, ácidos nucléicos e carboidratos. Essas imagens possibilitam a elaboração de modelos dessas estru-turas, assim, 
Compreender exatamente como um cristalógrafo obtém modelos 
de moléculas de proteína [ou outra macromolécula] por medidas 
de difração é essencial para compreender, por completo, como se 
usa esses modelos. (Rhodes, 1993, p. 8) 

A técnica de cristalografia, segundo Rhodes (1993), utiliza: - Cristais: Em certas circunstâncias muitas substâncias se solidifi-cam e formam cristais, ao entrarem em estado de cristal essas moléculas adotam uma ou poucas orientações formando um cris-tal tridimensional unido por ligações não covalentes. Essas estru-turas representam a menor e mais simples unidade da molécula e 
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que, por meio da técnica de cristalografia, pode-se obter nuvens de elétrons que circundam essa unidade (o que aparece nas ima-gens de cristalografia). - Imagens por raio-X: Para coletar imagens, um cristal é colocado entre uma fonte de raio–X e um detector (um filme de raio-X) como mostra a figura 8. O filme quando revelado exibe pontos – que são os pontos onde os raios incidiram no filme. Esses pontos são chamados de reflexo. São essas as informações que vemos nas imagens de DNA de Rosalind. A partir dessa imagem, um scanner mede a posição e a intensi-dade de cada reflexo e transmite essa informação para um compu-tador. A posição de um reflexo pode ser usada para obter a dire-ção na qual um raio foi difratado pelo cristal. A intensidade do reflexo é obtida pela medida da absorção dos pontos no filme dando a medida do raio que sofreu difração. Olhando para a figura 8 nota-se que apenas um plano da estru-tura aparece no filme. Para obter medidas de direção e intensidade de uma estrutura tridimensional como a molécula de DNA, 
O cristalógrafo deve coletar padrões de difração de todas as ori-
entações de um cristal em relação aos raios. O resultado direto de 
dados de cristalografia é uma lista de intensidades para cada pon-
to da estrutura tri-dimensional. Esses dados são a matéria bruta 
para determinar a estrutura das moléculas no cristal (Rhodes, 
1993, p. 17). 

Os dados são convertidos, por meio de equações matemáticas, e reconstruídos por computadores que tratam os reflexos como ondas e recombinam essas ondas para produzir uma imagem da molécula (ou um mapa de elétron-densidade). O cristalógrafo interpreta um mapa exibindo-o em um gráfico de computador e construindo um modelo gráfico. Com esse mo-delo em mãos, o cristalógrafo pode começar a explorar o modelo para buscar pistas sobre seu funcionamento (Rhodes, 1993). Assim, a foto de cristalografia do DNA feita por Rosalind, e que pode ser encontrada em alguns livros didáticos, não deve ser apresentada como uma foto de simples interpretação. Deve-se discutir com os alunos que essa figura, por meio de cálculos ma-temáticos, é interpretada e traduzida em um gráfico que possibilita estabelecer a posição de átomos e moléculas da estrutura. 
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Figura 8. Esquema de coleta de imagens pela técnica de cristalografia 
(Rhodes, 1993, p. 17). 

Os outros modelos citados no texto (Furberg, Astbury e Fraser) não foram apresentados no texto do aluno, pois não são modelos estruturais da molécula de DNA e, sim, gráficos com os dados de distâncias e posição das moléculas e, desta forma, ficariam além dos propósitos do conteúdo para alunos do Ensino Médio. Assim como os trabalhos de Rosalind, outro trabalho paralelo que deu informações essenciais para a elaboração do modelo foi o trabalho de Linus Pauling. Pauling, dentre os pesquisadores cita-dos no trabalho de 1953, foi quem elaborou um modelo estrutural da molécula de DNA. Esse modelo foi tido como consistente por Pauling por dois motivos: pelas distâncias de Van der Waals que foram consideradas satisfatórias e pela presença de forças covalen-tes. Entretanto esses dados foram considerados não satisfatórios por Watson e Crick, pois, no modelo de tripla-hélice elaborado por Pauling as bases nitrogenadas estariam livres na parte externa, dando ao ácido características básicas, e os fosfatos que, ao ocupa-rem o interior da molécula, sofreriam a repulsão de suas cargas como explicam Watson e Crick no artigo de 1953: 
A estrutura do acido nucléico já havia sido proposta por Pauling e 
Corey. Eles gentilmente disponibilizaram seu manuscrito para nós 
antes da publicação. O modelo deles consiste em três cadeias en-
trelaçadas, com os fosfatos perto do eixo da fibra e as bases do 
lado de fora. Em nossa opinião, esta estrutura é insatisfatória por 
duas razões: nós acreditamos que o material que dá os diagramas 
dos raios-X é o sal, não o ácido livre. Sem os átomos de hidrogê-
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nio, não está claro qual forças poderiam segurar as estruturas jun-
tas, especialmente as cargas de fosfato negativas que estão perto 
do eixo e irão repelir-se. Algumas das distâncias Van der Waals 
aparentam ser muito pequenas (Watson & Crick 1953, p. 737).    

O modelo desenvolvido por Pauling, apesar de apresentar in-consistências, tinha informações que foram levadas em considera-ção por Watson e Crick: que a molécula não teria apenas uma cadeia e que a molécula tinha uma estrutura helicoidal. Por volta de 1950, já havia muitos autores que trabalhavam com modelos de fibras em forma de hélice, mas foi Linus Pauling quem popularizou entre os cientistas os modelos helicoidais. Por fim, salientamos ainda que a construção do modelo da molécula de DNA por Watson e Crick foi possível por meio da contribuição de Donohue que apresentou à dupla de cientistas as formas estruturais corretas das bases nitrogenadas (Olby, 1974). “Devemos muito ao Dr. Jerry Donohue pelos conselhos e críticas, em especial no que diz respeito às distâncias interatômicas” (Wat-son & Crick, 1953, p. 737). Ao comentarem sobre o modelo proposto, no início de seu ar-tigo, Watson e Crick, ressaltaram: “Desejamos propor uma estru-tura radicalmente diferente para o sal do ácido desoxirribonucléi-co. Essa estrutura possui duas cadeias helicoidais enroladas em volta do mesmo eixo” (Watson & Crick, 1953, p. 737). Por meio de um processo de buscas por informações, contes-tações de dados de outras pesquisas, elaboração de hipóteses, discussões e argumentações e depois de terem construído um modelo concreto, de metal, para apresentarem os dados para ou-tros pesquisadores, Watson e Crick chegaram à descrição do mo-delo de molécula de DNA: 
Ao longo de cada cadeia encontra-se um resíduo cada 3,4 Å, na 
direção Z. Pensamos num ângulo de 36º entre os resíduos adja-
centes sobre a mesma cadeia, de maneira que a estrutura é repeti-
tiva depois de 10 resíduos, isto é, depois de 34 Å. [...] A caracte-
rística inovadora da estrutura é a maneira segundo a qual as duas 
cadeias estão unidas pelas bases de purinas e pirimidinas. Os pla-
nos das bases são perpendiculares ao eixo da fibra. Elas estão li-
gadas duas a duas, a base de uma cadeia unida por uma ligação de 
hidrogênio a uma base da outra cadeia, de forma que as duas este-
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jam lado a lado com coordenadas Z idênticas (Watson & Crick, 
1953, p. 737). 

Assim, ao apresentar a construção de um modelo aceito pela ciência, pode-se caracterizar o contínuo da construção do conhe-cimento científico, valorizando seus principais personagens – chamamos de principais pelo fato de serem reconhecidos não só pela comunidade científica como Watson, Crick e Wilkins, mas, também, por serem mais conhecidos devido a terem recebido o premio Nobel – e, principalmente, valorizando a participação de pesquisadores menos conhecidos pelos alunos, mas de importân-cia fundamental no desenvolvimento de todo conhecimento cien-tifico. 
4 MAS COMO TRABALHAR DIDATICAMENTE COM O TEXTO SUGERIDO? 

Pensamos que o professor poderá: 1. Primeiramente, levantar as concepções dos alunos sobre como os cientistas trabalham. Provavelmente vão surgir idéias estereoti-padas sobre o cientista, de avental branco, em um laboratório, o caráter solitário de seu trabalho, em busca do conhecimento, e acima de qualquer sentimento que não seja bom; 2. Realizar, então, o estudo do texto, procurando elucidar concei-tos que os alunos não conhecem e garantindo a compreensão das articulações que o texto propõe; 3. Solicitar que os alunos levantem questões sobre o texto e ga-rantir uma discussão clara sobre o mesmo;  4. Elaborar um roteiro para que os alunos possam fazer uma descrição do trabalho de pesquisa desenvolvido. Por exemplo: A) Quais eram os modelos sobre a molécula de DNA que os pesqui-sadores dispunham até 1953? B) Quais eram os problemas que esses modelos apresentavam para terem sido considerados insatis-fatórios pela comunidade cientifica da época? C) Em que o mode-lo de Watson e Crick avançou em relação aos anteriores? D) Quais foram os resultados obtidos por outros pesquisadores que foram fundamentais para o estudo teórico de Watson e Crick? E) Qual foi a importância do modelo para a continuidade das pesquisas? 5. Propor aos alunos que expressem suas considerações sobre o potencial heurístico do modelo; 
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6. Por fim, sugerimos que as questões apresentadas pelos alunos sirvam de continuidade para outras seqüências didáticas que o professor elaborar. A inserção de um texto que aborde didaticamente a história de um tema exemplifica um trabalho interdisciplinar, ainda que, nesse caso, não tenha sido intencional dos cientistas. É possível verificar que Watson e Crick recorreram a várias áreas do conhecimento para resolver o problema que se propuseram a solucionar.  Outro ponto que queremos ressaltar, neste artigo, é a impor-tância que o papel da história da ciência tem para o ensino. Isso possibilita aos alunos compreender que o processo de construção do conhecimento científico ocorre por meio de discussões entre cientistas, além de perceber qual o papel que diferentes linhas e áreas de pesquisa têm no desenvolvimento científico. Propicia também a percepção do caráter dinâmico da ciência, ou seja, da ciência como algo questionável, possível de mudar seus paradig-mas, de seguir mais de um caminho. A inserção da história da ciência possibilita uma melhor compreensão dos conceitos e mé-todos científicos, supera o cientificismo e o dogmatismo que são encontrados em textos de ciências e possibilita a compreensão da natureza da ciência (Mathews, 1994). Como salientamos anteriormente, a utilização de um modelo é um recurso para a compreensão de determinado fenômeno bioló-gico. As pesquisas sobre ensino de ciências indicam que, freqüen-temente, os alunos apreendem o modelo, mas não conseguem fazer a devida interpretação do fenômeno. O professor precisa assegurar, por meio de avaliações constantes, se realmente o mo-delo auxiliou a transposição didática para o ensino e a aprendiza-gem em questão. Desta forma, com objetivos didáticos, procuramos apresentar os acontecimentos históricos, bem como as discussões teóricas e os trabalhos de pesquisa que contribuíram para que Watson e Crick propusessem o modelo da Dupla Hélice do DNA. E tam-bém por meio desse texto, contextualizar a natureza do conheci-mento científico. 
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Os estudos de Joseph Priestley sobre os 
diversos tipos de “ares” e os seres vivos 

Roberto de Andrade Martins *  
Resumo: Os livros didáticos costumam mencionar alguns experimentos realiza-dos por Joseph Priestley (1733-1804) na década de 1770 envolvendo combustão, animais e plantas em recipientes fechados. De acordo com algumas obras, Pries-tley descobriu a fotossíntese, ou a produção de oxigênio pelas plantas e seu papel na respiração. A apresentação didática dos experimentos atribuídos a Priestley não apresenta nenhuma contextualização, não menciona o que ele estava procu-rando ou testando, e interpreta de forma anacrônica as conclusões tiradas dessas experiências. Além disso, a própria concepção de ciência que está implícita nessas descrições é equivocada. Este artigo apresenta uma versão mais adequada das pesquisas de Priestley e de sua relevância para a compreensão de alguns proces-sos vitais, na época. Este episódio histórico, adequadamente exposto, permite apresentar aos estudantes vários conceitos importantes a respeito da natureza da ciência e da pesquisa, como a íntima relação entre estudos de diversos campos (no caso, entre química, medicina e história natural), as influências de idéias preconcebidas na pesquisa, as dificuldades que surgem ao se tentar compreender fatos novos e inesperados, as diferenças entre as interpretações do próprio Pries-tley e as aceitas hoje em dia, as contribuições de diversos pesquisadores, bem como o contexto mais amplo em que se situavam os experimentos descritos de forma tão simplista pelos livros didáticos. 
Palavras-chave: Priestley, Joseph; fotossíntese; respiração; história da biologia; história da química 
Joseph Priestley’s studies on different kinds of “air” and living beings 

Abstract: Textbooks usually mention some experiments performed by Joseph Priestley (1733-1804) in the decade of 1770 involving combustion, animals and plants in closed containers. According to some of those works, Priestley discov-ered photosynthesis, or the production of oxygen by plants, and its role in respi-ration. The didactic presentation of the experiments assigned to Priestley does 
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not describe its context, does not mention what he was looking for or testing, and the interpretation of his findings is anachronistic. Moreover, the very con-ception of science that is implicit in these descriptions is wrong. This article presents a better version of Priestley research and of its relevance to the under-standing of some vital processes, in the scientific context of his time. This his-torical episode, properly presented, may introduce the students to several impor-tant concepts about the nature of science and research, such as: the intimate relationship between studies of various fields (in this case, chemistry, medicine and natural history); the influence of preconceived ideas in research; the difficul-ties that arise when trying to understand new and unexpected facts; the differ-ences between the old interpretations of Priestley’s work and the ideas accepted today; the contributions of several researchers; and the broader context in which were developed the experiments described so simplistically by textbooks. 
Keywords: Priestley, Joseph; respiration; photosynthesis; history of biology; history of chemistry 
1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste texto é explicar alguns dos passos que leva-ram à descoberta da fotossíntese. De forma simplificada, podemos dizer que a fotossíntese é um processo pelo qual as folhas das plantas (principalmente através da clorofila), sob influência da luz, absorvem gás carbônico e o utilizam, juntamente com a água, para produzir açúcares e outras substâncias essenciais à vida dos vege-tais, liberando oxigênio. Nada disso era conhecido há 250 anos. Como se chegou a esse conhecimento? Muitos livros didáticos de biologia indicam que foi Joseph Pri-estley quem, no final do século XVIII, observou que a colocação de uma planta em um recipiente fechado modificava o ar em seu interior, possibilitando manter um animal vivo no seu interior por um longo tempo. Mas o que, exatamente, Priestley fez, e por qual motivo? Ele realmente descobriu a fotossíntese, como se costuma afirmar? Analisando-se de forma mais cuidadosa o trabalho de Priestley, veremos que ele estava muito longe de uma compreen-são da fotossíntese. Suas concepções químicas eram completa-mente diferentes das nossas, e suas idéias sobre o que estava acon-tecendo nos seus experimentos também tinham pouca semelhança com nossas interpretações atuais.  Para compreender o trabalho de Priestley é necessário recuar bastante no tempo e estudar as teorias e os experimentos que haviam sido feitos antes a respeito da natureza do ar e da respira-ção. Da Antigüidade até o início do século XVIII, acreditava-se 
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que o ar era uma substância simples, não existindo sequer o con-ceito de gases qualitativamente diferentes. Não se conheciam o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio ou o gás carbônico. Não se sabia o que ocorria na queima de substâncias, nem por qual moti-vo uma vela se apagava quando mantida em um recipiente fecha-do. Não existia o conhecimento sobre a química da respiração. Não se sabia que as plantas contribuíam para a transformação do gás carbônico e liberação do oxigênio.  Foi durante a segunda metade do século XVIII que ocorreu um grande desenvolvimento do conhecimento sobre os gases, suas diferenças e propriedades químicas, e suas relações com os seres vivos. Um dos personagens importantes dessa história foi Joseph Priestley, que não era químico nem biólogo – era um pas-tor protestante, com amplos interesses culturais, educacionais e científicos. No entanto, não foi Priestley sozinho quem descobriu tudo sobre o assunto. Antes dele, outros pesquisadores iniciaram o estudo dos diversos gases e também tentaram esclarecer a natu-reza da combustão e da respiração. Na sua própria época e depois dele, outros investigadores deram também importantes contribui-ções para a compreensão dos gases e das suas relações com os seres vivos.  Além disso, muitas das idéias aceitas por Priestley foram de-pois rejeitadas pela ciência. Isso é o que geralmente no desenvol-vimento científico. Ninguém consegue dar, sozinho, uma enorme contribuição à ciência. Embora só seja possível aqui citar alguns dos autores que trataram sobre esses assuntos, houve em cada época um enorme número de autores que escreveram sobre cada um desses temas. A construção do conhecimento é um processo coletivo e lento, com idas e vindas, e muitas coisas que pareciam claras e seguras são rejeitadas, depois.  Veremos também que é muito difícil separar diversas áreas do conhecimento como física, química, medicina e biologia, em estu-dos como esses. É necessário também compreender que os con-ceitos utilizados pelos pesquisadores da época são diferentes dos nossos; e que o próprio Priestley jamais afirmaria que ele desco-briu o oxigênio e a fotossíntese. Trata-se, assim, de uma história muito rica e complexa, que não podemos estudar aqui em todos os detalhes, mas que vale a pena conhecer. Na próxima seção, apresentaremos uma versão simples e didática (porém razoavel-
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mente correta) dessa história. No restante do artigo, apresentare-mos uma versão mais longa; e, ao final, alguns comentários e su-gestões para os professores.  
2 UMA VERSÃO CURTA DA HISTÓRIA 

Joseph Priestley (1733-1804) foi uma das pessoas que contri-buiu muito para nossa compreensão sobre a fotossíntese e a respi-ração. Ele não era biólogo, e sim um pastor protestante e educa-dor, que se interessava por pesquisas científicas como se fosse um passatempo – embora fosse uma atividade que levava muito a sério. Priestley se dedicou inicialmente a pesquisas sobre física (eletricidade e óptica), e começou a se interessar pelo estudo dos gases quase por acaso.   

 
Figura 1. Joseph Priestley (1733-1804). 
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Figura 2. Uma cervejaria de Londres, no século XVIII. Nos grandes 
tanques era colocada água com cevada maltada e lúpulo, que fermentava 
(produzindo álcool) e desprendia o gás que atualmente chamamos de 
dióxido de carbono, e que na época era chamado de “ar fixo”.  

Em 1771 ele morava ao lado de uma cervejaria, e começou a observar o gás que se desprendia durante a fermentação da cerve-ja. Atualmente nós o chamamos de dióxido de carbono, mas na época não existia esse nome, nem a compreensão exata de sua natureza. Era chamado de “ar fixo”. Era uma substância parecida com o ar, porém mais densa, pois em vez de subir, ficava dentro dos recipi-entes de fermentação, ou descia por suas bordas até o chão. Ela já havia sido estudada antes por outras pessoas, como o químico Joseph Black, mas Priestley se interessou muito por esse tipo de “ar” e começou a fazer experimentos com ele.  Colocando-se água perto dos recipientes de fermentação, a á-gua absorvia esse “ar” e adquiria um sabor levemente ácido, como algumas águas minerais que eram conhecidas na época. Priestley se interessou muito por esse fenômeno e verificou que colocando água e “ar fixo” em um vidro e agitando o recipiente, o gás era facilmente absorvido e produzia esse sabor. Desenvolveu então um método para produzir artificialmente esse tipo de água mineral gaseificada, e publicou um folheto sobre essa técnica, que fez 
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muito sucesso. Mais de um século depois, esse seria o ponto de partida para a invenção dos refrigerantes... Quando se colocava uma vela ou qualquer outro objeto pe-gando fogo dentro desse “ar” que sai da cerveja em fermentação, a chama se apagava imediatamente. Sabia-se também que animais mantidos dentro dessa atmosfera diferente podiam morrer em pouco tempo. Primeiramente Priestley manteve um gato dentro do “ar fixo” até que ele morresse sufocado, e examinou depois seus pulmões para tentar compreender por que ele havia morrido. Como nem a natureza desse gás nem o próprio processo de respi-ração eram compreendidos, ele não podia chegar à explicação que aceitamos atualmente. Concluiu que o “ar fixo” produzia a coagu-lação do sangue e que era isso que matava o animal. Passou então a fazer experimentos com muitos animais, incluindo insetos, les-mas e sapos, procurando verificar quais resistiam mais tempo e tentando entender o que acontecia1.  Priestley fez também experimentos com vegetais. Pegou um ramo de hortelã – que é capaz de crescer diretamente na água, sem terra – e o colocou na superfície da cerveja em fermentação, e depois de um dia notou que havia morrido. Percebeu também que algumas flores coloridas, colocadas na atmosfera alterada pela fermentação, mudavam de cor.  O pastor fez também muitos experimentos químicos, verifi-cando que podia produzir o “ar fixo” com o uso de diversas rea-ções – como também já havia sido verificado antes, por outros pesquisadores. Todas as reações que produziam ou absorviam essa substância eram interpretadas, na época, de um modo diferente do nosso, porque se aceitava a “teoria do flogisto”, que é completa-mente diferente da química atual. Em cada época, os pesquisado-res pensam de modos diferentes, e têm muita dificuldade em alte-rar suas teorias.  
                                                  
1 Observação importante. Estes e outros experimentos descritos neste texto 
não devem ser repetidos em casa ou na escola. Não se deve matar ou fazer ani-mais sofrerem apenas por curiosidade; e além disso esses experimentos podem ser perigosos para a própria pessoa que os está realizando.  
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Figura 3. Alguns dos dispositivos utilizados por Priestley em seus expe-
rimentos com plantas, animais e os diferentes tipos de “ar”.  

Priestley estudou mais detalhadamente os efeitos de queima e da respiração de animais no ar comum, para tentar entender o efeito do “ar fixo”. Notou que quando um animal era mantido em um recipiente fechado até morrer, havia uma redução da quanti-dade de ar – este diminuía aproximadamente 20%. Quando quei-mava uma vela até ela se apagar, a redução da quantidade de ar era bem menor (apenas cerca de 6%, de acordo com ele). Esse ar passava a conter certa quantidade de “ar fixo”, que Priestley podia detectar fazendo o ar borbulhar através de uma solução de cal viva (CaO) em água, pois o “ar fixo” (CO2) produzia a deposição de um pó branco semelhante ao calcário (CaCO3). No entanto, Pries-tley não achava que o “ar fixo” era produzido pela combustão e sim que a queima emitia alguma substância fazia com que uma parte do ar se separasse do restante, produzindo o “ar fixo”. As idéias que guiavam os experimentos de Priestley eram muito diferentes das concepções químicas, e são difíceis de entender, para nós. Como tanto a respiração quanto a queima só podiam ser man-tidas por pouco tempo em um recipiente fechado, e ambas produ-
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ziam “ar fixo”, Priestley imaginou que um animal não poderia viver no ar onde tivessem sido queimadas velas até se apagarem. Para sua surpresa, viu que eles viviam sim, quase tanto tempo quando se não tivesse ocorrido a queima antes. Sabemos atual-mente que isso ocorre porque os animais continuam vivos até consumir quase todo o oxigênio do ar; e que a chama da vela se apaga muito antes disso. Mas Priestley não conseguiu explicar a diferença. Como já dissemos, Priestley havia feito experimentos colocan-do um ramo de hortelã sobre a cuba de fermentação de cerveja, e a planta havia morrido. Ele resolveu fazer um outro experimento colocando o ramo flutuando sobre a água, coberto por um jarro de vidro cheio de ar comum. Ele achava que a planta também morreria, como os animais. No entanto, para sua surpresa, o ramo de menta não morreu, e cresceu durante vários meses. Por analo-gia com o que ocorria com os animais, Priestley esperava que o ar dentro do jarro de vidro estivesse cheio de “ar fixo” e fosse im-próprio para a respiração de animais e para manter chamas acesas. Ficou mais surpreso ainda ao ver que uma vela colocada lá dentro ficava acesa, e que um camundongo lá colocado ficava vivo e não parecia sentir nenhum desconforto.  Priestley começou a pensar, então, que as plantas talvez modi-ficassem o ar de uma forma positiva, em vez de prejudicá-lo como a respiração dos animais. Fez então alguns testes importantes. 
De acordo [com essa idéia], no dia 17 de agosto de 1771 eu colo-
quei um ramo de hortelã em certa quantidade de ar na qual uma 
vela de cera havia se apagado, e descobri que, no dia 27 do mes-
mo mês, uma outra vela queimou perfeitamente bem dentro dele. 
Eu repeti o mesmo experimento no mínimo oito ou dez vezes no 
resto do verão, sem nenhuma variação dos resultados. Várias ve-
zes eu dividi em duas partes a quantidade de ar na qual a vela ha-
via se apagado, e colocando a planta em uma delas, deixei a outra 
exposta do mesmo modo, contida também dentro de um recipi-
ente de vidro imerso em água, mas sem nenhuma planta; e nunca 
deixei de observar que na primeira uma vela conseguia queimar, 
mas não na segunda. Descobri que em geral eram suficientes cin-
co ou seis dias para restaurar esse ar, quando a planta estava vigo-
rosa; no entanto mantive esse tipo de ar em recipientes de vidro, 
imersos em água, durante vários meses, sem ser capaz de perce-
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ber a ocorrência da menor alteração nele. (Priestley, 1772a, p. 
168) 

Apesar da semelhança entre a extinção de velas e a morte de animais em recipientes fechados, Priestley inicialmente não pensou que uma planta pudesse restaurar o ar onde um animal tivesse morrido. Pelo contrário, ele pensou que era uma situação bem diferente e que a respiração dos animais enchia o ar de alguma substância nociva, como ocorre quando uma coisa apodrece. Essa idéia inicial de Priestley estava associada a uma crença da época, a teoria dos miasmas, que supunha que as coisas em decomposição desprendiam substâncias malignas – os miasmas – que podiam ser notados pelo cheiro desagradável, e que podiam produzir doenças e matar. Por isso, Priestley tentou restaurar o ar utilizando subs-tâncias que impedem a putrefação, e seus vapores, mas não deu certo.   

  
Figura 4. Folhas de rosto de duas das obras em que Priestley apresentou 
os resultados de seus estudos sobre os diferentes tipos de “ar”.  
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  (a) (b) 
Figura 5. Detalhes dos experimentos de Priestley. (a) Tubos com dife-
rentes tipos de “ar”, um deles contendo uma planta. (b) Tubo no qual 
está sendo introduzido um gás, que borbulha através do líquido; taça 
invertida, onde está sendo mantido um camundongo, sobre a água; tubo 
de vidro com uma vela suspensa por um suporte de arame.  

Ao fazer experimentos com ar no qual um animal havia apo-drecido, Priestley experimentou colocar ramos de menta. Em alguns casos eles ficavam pretos e morriam, mas outros vicejavam e se desenvolviam mais rapidamente do que se estivesse no ar comum. Ele supôs, então, que talvez as plantas produzissem uma recuperação do ar contaminado pela respiração ou putrefação. 
Para determinar isso, eu tomei uma quantidade de ar que havia se 
tornado completamente nociva por camundongos que haviam 
respirado e morrido nele, e o dividi em duas partes, uma das quais 
coloquei em um frasco imerso na água, e no outro (que estava em 
um jarro de vidro, de pé sobre a água) eu coloquei um ramo de 
hortelã. Isso foi mais ou menos no início de agosto de 1771, e 
depois de oito ou nove dias, descobri que um camundongo ficava 
perfeitamente vivo na parte do ar onde havia crescido o ramo de 
hortelã, mas morria no instante em que era colocado na outra 
parte da mesma quantidade original de ar e que eu havia mantido 
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exposto da mesma forma, mas sem nenhuma planta crescendo 
nela. 
Eu repeti esse experimento várias vezes, algumas vezes usando ar 
no qual animais haviam respirado e morrido; algumas vezes usan-
do ar infectado pela putrefação vegetal ou animal, e geralmente 
tive o mesmo sucesso. (Priestley, 1772a, pp. 193-194) 

A conclusão de Priestley foi que as folhas das plantas extraíam do ar o “eflúvio podre”, tornando o restante do ar mais adequado para a respiração. Ele não pensou em uma transformação química do ar, nem imaginou que as folhas pudessem estar desprendendo um ar especial (oxigênio).  Algumas repetições do experimento não deram muito certo, nos meses posteriores; mas no ano seguinte Priestley retomou esses estudos e obteve bons resultados. As plantas restauravam o ar que havia sido prejudicado pela respiração ou pela putrefação. Nesses experimentos, o ar era prejudicado em poucos minutos pela respiração do animal, que morria; e depois só era recuperado após manter as plantas lá dentro durante vários dias.  Ao contrário do que afirmam alguns livros didáticos, não é sufi-
ciente manter uma planta dentro do vidro, com um camundongo, para que ele possa sobreviver indefinidamente. O consumo de oxigênio pelas chamas e pelos animais é rápido, e a produção de oxigênio pelas plantas é muito mais lenta.  Os fatos observados por Priestley eram bastante complexos, e ele tentou interpretar o que havia observado utilizando a melhor teoria da época – a teoria do flogisto. Seguindo idéias de autores anteriores, ele imaginou que tanto a respiração quanto a queima de uma vela enchiam o ar de uma certa substância especial, o flogisto; e que o ar só era capaz de armazenar uma certa quantidade dele. Depois que o ar estivesse saturado, não poderia mais receber flo-gisto, e a respiração e a queima seriam impossíveis. As plantas conseguiriam retirar esse flogisto do ar, produzindo ar deflogisti-cado, adequado para a respiração e para a combustão. Essa teoria explicava os fatos, embora seja completamente diferente da nossa explicação atual.  Portanto, embora Priestley tenha feito vários experimentos importantes e descoberto vários fatos relacionados com a respira-ção e a fotossíntese, ele não compreendia esses fenômenos do 
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modo como os compreendemos hoje e sim de uma forma com-pletamente diferente, que hoje consideramos errada.  Na verdade, para ser possível entender melhor o que Priestley fez e pensou, não basta estudar o que ele escreveu. É preciso co-nhecer o que houve antes e o que estava acontecendo na época (o contexto histórico), não apenas naquilo que se refere aos fenôme-nos biológicos mas também em relação à medicina, à física, à química e outros campos. O estudo de Priestley sobre os “ares” e os seres vivos estava inserido em uma pesquisa que atualmente descreveríamos como interdisciplinar, envolvendo muitas áreas cien-tíficas diferentes. E não se deve pensar que Priestley pensou e fez tudo sozinho, de sua própria cabeça. Suas pesquisas eram a conti-nuação de estudos que já haviam sido feitos por outras pessoas; e depois de Priestley houve vários outros pesquisadores que prosse-guiram esses estudos, levando gradualmente à nossa teoria da fotossíntese e mudando completamente a interpretação desses fenômenos.    

  
Figura 6. Robert Boyle (1627-1691) e uma bomba de vácuo utilizada em 
seus experimentos. Boyle deu uma importante contribuição ao estudo da 
respiração e da combustão.  
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3 OS “ARES” E A TEORIA DA RESPIRAÇÃO 
Na Antigüidade, Aristóteles defendeu a teoria de que a respira-ção dos animais era um processo de refrigeração (Martins, 1990). Todos os seres vivos possuem, segundo ele, um calor vital que é responsável pela transformação dos alimentos; e esse calor vital precisa ser mantido dentro de certos limite, pois o animal pode morrer se ficar muito frio ou muito quente (provavelmente Aris-tóteles pensou a respeito de pessoas com febre). O processo de respiração poderia ser efetuado, segundo ele, pela água (no caso dos peixes e outros seres aquáticos) ou pelo ar (animais com pul-mões). Essa concepção foi a mais aceita durante séculos; mas também se sugeriu que a respiração serviria para que o animal liberasse no ar certos “vapores fuligiosos” do seu corpo. Johannes Baptista van Helmont (1577-1644) chegou a propor o nome “gás” para diferentes tipos de “espíritos selvagens”, e notou que os “espíritos” produzidos de diferentes fontes tinham propriedades diferentes (Ramsay, 1896, p. 39). Ele chamou de “gás carbonum” o que é obtido a partir da queima do carvão (o atual monóxido de carbono); de “gás silvestre” o que é produzido na fermentação do vinho e que sai de certas águas minerais (que chamamos de dióxido de carbono); de “gás inflamável” o que sai de matéria orgânica aquecida fortemente (metano); e outro “gás silvestre” era emitido quando alguns metais eram colocados em “água forte” (óxido nitroso).  O pesquisador inglês Robert Boyle (1627-1691) fez muitos es-tudos sobre o ar e o vácuo, no século XVII (Ramsay, 1896, pp. 10-15). Em sua primeira obra sobre o assunto, publicada em 1660, ele descreveu um experimento no qual colocara uma vela e um camundongo em um recipiente de vidro ligado a uma bomba de vácuo. Quando o ar ia sendo retirado, a vela se apagava e o animal morria, mais ou menos ao mesmo tempo. Isso sugeria que a respi-ração não tinha por função retirar algo do organismo, mas sim que alguma coisa do ar era essencial para a vida. Era difícil concluir alguma coisa dessa observação isoladamente, mas Boyle fez outros experimentos. Ele verificou que a pólvora podia ser incendiada, dentro de um vidro evacuado, concentrando sobre ela a luz do Sol, através de uma lente. Portanto, não era necessária a presença do ar, para haver fogo.  
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Figura 7. Detalhe do quadro “Experimento com um pássaro na bomba 
de vácuo” (1768), do pintor Joseph Wright, of Derby (1734-1797). Nos 
séculos XVII era comum a realização de experimentos em que pequenos 
animais eram mortos retirando-se o ar do recipiente onde eles estavam. 
A pintura mostra a indiferença dos adultos e a tristeza das crianças com 
o sofrimento e a morte do pássaro.  

Como a pólvora era fabricada com salitre, carvão e enxofre, Boyle estudou esses componentes. Nenhum deles podia ser in-
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cendiado sozinho no vácuo, mas o carvão e o enxofre se queima-vam quando eram derramados sobre salitre derretido. Como o salitre não queima no ar, mas o carvão e o enxofre se queimam, Boyle concluiu que o salitre continha a mesma substância que existe no ar e que o torna capaz de sustentar chamas e a vida, dando-lhe o nome de “princípio nitroso”. A pesquisa de Boyle foi seguida logo depois pelos estudos de John Mayow (1643-1679). Ele colocava uma vela ou um camun-dongo dentro de um jarro de vidro invertido sobre a água, de tal modo a evitar a entrada de ar (Parascandola & Ihde, 1969, p. 353). Depois de algum tempo, a vela se apagava e o camundongo mor-ria. Isso parecia indicar que existia no ar alguma coisa necessária à respiração e à combustão, que era consumida nesses processos.  Mayow sugeriu que a função da respiração não era resfriar o corpo e sim produzir calor. Ele acreditava que uma parte do ar era absorvida e se misturava com as “partículas sulfurosas” do sangue, gerando um tipo de “fermentação” que aquecia o corpo. Em um trabalho publicado em 1674, Mayow chegou à conclusão de que tanto o ar quanto o salitre continham um “espírito nitro-aéreo” capaz de manter a combustão de uma vela e a respiração dos ani-mais (Harris, 1916, p. 443; Ramsay, 1896, pp. 18-21).  

  
Figura 8. Mayow fez experimentos em que estudou a combustão e a 
respiração de um camundongo em recipientes fechados. 
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Figura 9. John Mayow (1643-1679). 

O “ar nitroso” ou “espírito aéreo do fogo” descrito por Ma-yow tinha várias propriedades importantes: ele estaria contido em todos os ácidos, e seria necessário para a combustão e a respiração – processos que ele considerava análogos. A mesma substância seria responsável pela fermentação e pela transformação do vinho em vinagre, bem como pelos efeitos da calcinação dos metais. 
4 A TEORIA DO FLOGISTO 

Os próprios conceitos de fogo e de combustão estavam sendo discutidos, na época. Na Antigüidade, o fogo era considerado um dos elementos básicos da natureza. No século XVII, Johann Joa-chim Becher (1635-1682) propôs uma distinção entre o fogo pro-priamente dito e um princípio material do fogo. Seria, segundo Becher, um tipo de “terra” (ou substância sólida, densa) que ele denominou “terra pinguis” (terra gordurosa), presente em grande quantidade em substâncias combustíveis como os óleos, o enxo-
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fre, madeira e carvão. Algumas décadas depois, Georg Ernst Stahl (1660-1734) alterou um pouco essa teoria e mudou o nome do princípio material do fogo para “flogisto” – uma palavra derivada do grego phlox, que significa fogo, e phogiston que significa queimar (Filgueiras, 2006, pp. 52-54). O flogisto poderia existir dentro de vários materiais, sem manifestar as qualidades do fogo (luz, calor). Durante a queima de um material, o flogisto seria liberado para o ar. Segundo essa teoria, o flogisto participaria de várias transfor-mações das substâncias, como a oxidação dos metais e a obtenção de metais a partir de seus óxidos2. Quando um óxido metálico é misturado a carvão e queimado, obtém-se o metal3. Nesse proces-so, supunha-se que o flogisto do carvão era absorvido pelo metal. Pelo contrário, quando o metal era calcinado, supunha-se que ele perdia flogisto. Portanto, o metal era o óxido “flogisticado”, e o óxido era o metal “deflogisticado”.  A teoria explicava que uma vela acesa colocada em um recipi-ente fechado se apaga da seguinte maneira: à medida que a vela se queima, ela vai liberando flogisto que se acumula no ar. Mas o ar tem uma capacidade limitada de receber flogisto. Assim, quando o ar está saturado de flogisto, a vela não consegue mais se queimar (liberar flogisto) e se apaga. O ar flogisticado também não seria adequado para manter a vida de animais, porque o papel da respi-ração seria justamente o de remover flogisto do corpo, e isso não seria possível se o ar já estivesse totalmente repleto de flogisto. Dessa forma, a teoria conseguia explicar a relação entre combus-tão e respiração, e os fenômenos que eram conhecidos se torna-vam compreensíveis. Essa teoria teve grande influência durante o século XVIII.   
                                                  
2 Qualquer óxido era chamado, nessa época, de “cal”, e o processo de aquecer um metal fortemente no ar era chamado de “calcinação”.  
3 A teoria que aceitamos atualmente foi desenvolvida por Antoine Lavoisier, no final do século XVIII e é completamente oposta à teoria do flogisto. Ela explica a oxidação dos metais como devida à absorção de oxigênio do ar; e explica a redução dos óxidos metálicos pelo carvão como sendo devida à combinação do carbono com o oxigênio, formando gás carbônico, deixando o metal livre de oxigênio. 
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  (a) (b) 
Figura 10. (a) Johann Joachim Becher (1635-1682) e (b) Georg Ernst 
Stahl (1660-1734) 

5 OS ESTUDOS DE STEPHEN HALES 
Outro pesquisador importante foi Stephen Hales (1677-1761). Hales era um pastor protestante, que acreditava que o estudo das criaturas do mundo poderia levar a ver a perfeição de Deus. Além disso, tinha grande interesse por aplicações práticas da ciência. Publicou estudos importantes sobre a fisiologia das plantas4 e sobre a circulação do sangue. Realizou também pesquisas impor-tantes sobre a respiração (Harris, 1916). Hales repetiu muitos experimentos de Boyle e de Mayow a respeito do ar e da respiração. Certos autores acreditavam na épo-ca que a respiração das pessoas e animais liberava na atmosfera 

                                                  
4 A principal obra de Hales, publicada em 1733, chamava-se “Statical essays”. No seu primeiro volume, chamado Vegetable statics, Hales estudou o movimento da seiva nas plantas e a transpiração das folhas. Seu livro descreve 124 experimentos e contém desenhos detalhados de seus estudos. 
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alguma substância nociva, e que por esse motivo não era possível sobreviver um tempo muito longo em um local fechado. Hales investigou se a respiração de pessoas saudáveis também tornava o ar impróprio para a vida, e concluiu que sim, ou seja, que há al-guma mudança do ar durante a respiração, independentemente do estado de saúde.    

    

 
Figura 11. Stephen Hales (1677-1761) e alguns de seus dispositivos para 
coletar e estudar “ares”.  
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Figura 12. Experimento de 
Stephen Hales, colocando 
uma vela acesa dentro de um 
tubo de vidro fechado, para 
observar as mudanças que 
ocorrem no ar por causa da 
queima. O engenhoso dispo-
sitivo empregado por Hales 
nessa experiência é um tipo 
de cuba pneumática, que man-
tém os gases isolados do ar 
externo utilizando líquidos 
(nesse caso, água).  

 Hales aqueceu um grande número de substâncias para coletar o “ar” que saía delas, e obteve gases inflamáveis aquecendo subs-tâncias vegetais. Notou também que o “ar” que saía de substâncias efervescentes (como calcáreo reagindo com ácido) apagava a cha-ma. Em seus estudos sobre a produção de “ar” a partir de várias substâncias, Hales desenvolveu vários aparelhos úteis para coletar, medir e transportar gases, como a “cuba pneumática” (Parascan-dola & Ihde, 1969, pp. 353-356).  Destilando madeira, Hales obteve um ar que era fatal para a-nimais. Destilando carvão, obteve um “ar” inflamável. Hales acre-ditava que os vários tipos de “ar” podiam existir combinados com outras substâncias, em sólidos. Ele supôs que o crescimento das plantas utilizava a fixação de ar, e esse foi um dos motivos pelos quais ele fez experimentos de aquecimento de plantas em retortas, para tentar recuperar o “ar” que elas tinham absorvido (Ramsay, 1896, p. 30). Embora tenha lidado com um grande número de gases diferentes, ele não lhes deu nomes especiais, não os identifi-cou e nem percebeu serem substâncias completamente diferentes umas das outras.  Quando se respira por longo tempo um mesmo ar, a pessoa sente dificuldade de respirar e um sentimento de opressão. Hales atribuiu isso aos “vapores grosseiros e sulfurosos” que passavam dos pulmões para o ar. De acordo com seus estudos, um galão de ar se tornava impróprio para a respiração humana depois de um minuto. Procurou por isso descobrir alguma substância que pu-
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desse absorver esses “vapores grosseiros” e purificar o ar, fazendo com que ele ficasse novamente adequado para ser respirado. Hales afirmou que era possível respirar por mais tempo em um local fechado, sem renovação de ar, se a pessoa respirasse através de um pano molhado com vinagre, água salgada ou algumas outras substâncias.  Hales ajudou a planejar e instalar grandes ventiladores em na-vios, hospitais e prisões, para produzir a circulação do ar e melho-rar a saúde das pessoas (Harris, 1916, p. 445). Conseguiu, assim, ajudar a reduzir muito a mortalidade nesses ambientes.  
6 JOSEPH BLACK E O “AR FIXO” 

Em meados do século XVIII, o médico Joseph Black (1728-1799) deu um grande passo no reconhecimento da existência de diferentes gases, fazendo um estudo detalhado daquilo que atual-mente chamamos de “dióxido de carbono”, ou “gás carbônico” (CO2). Sua primeira publicação sobre o assunto é de 1755.  Sabia-se que a magnésia e o calcário, fortemente aquecidos, se transformam em substâncias cáusticas (semelhantes à soda cáusti-ca). Joseph Black mostrou que, durante esse aquecimento, essas substâncias perdem peso e desprendem um “ar” especial, que ele chamou de “ar fixo” porque estava inicialmente preso ou fixado numa substância sólida (Guerlac, 1957, p. 125).   

  
Figura 13. Joseph Black (1728-1799) e um grupo de amigos em uma 
reunião de estudos sobre os novos “ares” descobertos no século XVIII. 
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Black estudou a “magnésia alba” (que chamamos de carbonato de magnésio) e notou que ela entrava em efervescência com áci-dos. Quando era calcinada, transformava-se em um pó branco que já não tinha essa propriedade, e seu peso ficava reduzido a menos da metade. Ele associou essa perda de peso ao “ar” que saía da magnésia (Guerlac, 1957, pp. 433-437).  Da mesma forma ele mostrou que mármore e outras formas de calcário também sofriam mudanças análogas. Quando o calcário (CaCO3, na notação atual) é aquecido fortemente, desprende-se uma grande quantidade de “ar” e ele se transforma em cal viva (CaO, na notação atual), que é uma substância alcalina cáustica, ou seja, que “queima” em contato com a pele. A interpretação usual, na época, era que a cal viva era um composto de calcário com flogisto. Black notou que, quando a cal viva é dissolvida em água e esse “ar” que saiu do calcário borbulha através dessa solução, forma-se uma substância branca que se separa do líquido, e que tem as mesmas propriedades do calcário inicial. Secando-a e aque-cendo-a fortemente, ela se torna novamente cal viva, e desprende o mesmo “ar”, que ele denominou de “ar fixo”. Concluiu que a cal era o resultado do calcário menos o “ar fixo”, e não calcário mais flogisto, como se acreditava na época. Em 1757 Black mostrou que esse mesmo “ar fixo” era emitido pelos pulmões na respiração, na combustão do carvão e também na fermentação da cerveja (Guerlac, 1957, pp. 451-452). Indicou tratar-se da mesma substância que Van Helmont havia chamado de “gás silvestre”. Verificou que o ar que havia se tornado impró-prio para a respiração e a combustão podia ser restaurado, até certo ponto, expondo-o à água de cal, que absorvia o ar fixo. Eram bem conhecidas algumas águas minerais com sabor le-vemente ácido e que desprendiam um “ar” (Eklund, 1976, pp. 531-532). Tobias Bergman (1735-1784) e outros autores mostra-ram que era o “ar fixo” de Black que saía dessas águas, e mostra-ram também a possibilidade de produzir águas minerais ácidas artificiais, pela adição desse gás. Além disso, Bergman mostrou que era mais denso do que o ar, e que fazia o papel de tornassol ficar vermelho, indicando sua natureza ácida. Por isso ele o cha-mou de “ácido aéreo”. A descoberta e o estudo do “ar fixo” foram muito importan-tes, porque foi o primeiro caso em que se reconheceu claramente 
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a existência de uma substância semelhante ao ar, mas com propri-edades químicas características. Isso abriu as portas para a desco-berta e o estudo de outros gases. 
7 A DESCOBERTA DE NOVOS GASES 

Um outro gás que foi bem estudado pouco depois foi aquele que chamamos atualmente de “hidrogênio”. Ele já havia sido pro-duzido desde o século XVII por vários pesquisadores, e Boyle o havia obtido pela reação de ferro em pó com ácidos, notando que era inflamável. No entanto, a primeira descrição cuidadosa desse novo “ar” só foi publicada em 1766, por Henry Cavendish (1731-1810), que o chamou de “ar inflamável” (Ramsay, 1896, p. 122). Em 1700 Nicolas Lémery (1645-1715) havia sugerido que o “ar” que é liberado quando alguns metais se dissolvem em ácidos seria seu constituinte combustível. Cavendish também imaginou que o “ar inflamável” era uma substância contida nos metais, que se desprendia sob ação do ácido. Seguindo a teoria de Stahl, Caven-dish supôs que esse gás era o próprio flogisto.  O gás que chamamos atualmente de “nitrogênio” foi descober-to em 1772 por um estudante de Black, chamado Daniel Ruther-ford (1749-1819). Quando se mantinha uma vela acesa ou um animal vivo em um recipiente fechado com ar, o fogo se apagava e o animal morria, e surgia “ar fixo” no recipiente. No entanto, quando se fazia esse ar residual borbulhar em água com cal, ape-nas uma parte dele era absorvida pelo líquido, e esperava-se que a outra parte, sem o “ar fixo”, deveria ser capaz de manter a vida e as chamas, mas não mantinha. Rutherford supôs então que aquele ar residual era de um novo tipo – diferente do ar comum e dife-rente do “ar fixo”. Rutherford chamou essa substância (que agora chamamos de nitrogênio) de “ar nocivo”, ou “ar flogisticado” (Ramsay, 1896, pp. 61-67). Essa porção que sobrou do ar foi de-pois chamada de “azoto” pelos químicos franceses. Para Ruther-ford e Black, tratava-se de uma transformação do ar comum, que havia absorvido muito flogisto emitido pela vela ou pela respira-ção do animal e não uma substância nova: 
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Pela respiração dos animais, o ar saudável não apenas se torna 
mefítico5, mas também sofre outra mudança. Pois, depois que a 
porção mefítica é absorvida por uma solução cáustica alcalina, a 
porção que sobra não se torna salubre, e embora não produza 
precipitado na água de cal, extingue a chama e destrói a vida. 

Os diferentes gases logo despertaram o interesse dos médicos, que começaram a administrar ar com maior proporção de oxigê-nio ou nitrogênio (ou mesmo com a mistura de hidrogênio e ou-tros gases) como remédios. Foi nessa época que Joseph Priestley começou a desenvolver seus estudos sobre os “ares.  
8 JOSEPH PRIESTLEY 

Vamos inicialmente estudar um pouco a vida de Joseph Pries-tley6, pois trata-se de uma pessoa muito diferente da imagem que costuma ser divulgada dos cientistas.  Joseph Priestley (1733-1804) nasceu na Inglaterra, em uma vila perto da cidade de Leeds. Quando era muito pequeno, Priestley foi criado pelos avós e, depois, pelos tios, que eram pessoas ricas. Eram protestantes calvinistas e levavam a religião muito a sério. Eles lhe deram uma boa educação e esperavam que ele se tornasse um pastor. No entanto, durante sua adolescência Priestley come-çou a ter dúvidas sobre os ensinamentos religiosos e se afastou da igreja calvinista.  Era uma pessoa interessada em se instruir. Aprendeu línguas (grego, latim, hebraico, árabe, francês, italiano, alemão) e estudou matemática, filosofia e física. Aos 19 anos de idade resolveu reto-mar o estudo teológico, porém em uma linha diferente, a dos 
                                                  
5 A palavra “mefítico” significa fedorento – aquilo que tem cheiro podre, que é fétido, nocivo, pestilento. Na verdade, o gás carbônico não tem cheiro desagra-dável, mas Rutherford estava misturando às suas observações a teoria, muito aceita na época, de que podem existir no ar certas substâncias – os miasmas – que produzem doenças e peste e que estão associadas aos maus odores. 
6 As principais fontes originais de informação sobre a vida de Priestley são sua 
autobiografia (Priestley, 1809) e correspondência (Rutt, 1831). Uma descrição geral da vida e da obra de Priestley pode ser encontrada em Schofield, 2007. 
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“Dissidentes Racionais”, que davam importância à análise racional da Bíblia e do mundo natural. Priestley acreditava que tanto as verdades religiosas quanto as leis morais podiam ser provadas cientificamente. Aos 22 anos ele se tornou um pastor.   

    

  
Figura 14. Joseph Priestley escreveu muitas obras sobre educação e uma 
gramática que foi reeditada várias vezes. Publicou também muitos livros 
sobre religião (que era seu principal interesse), defendendo opiniões 
pouco comuns.  
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Tendo completado sua formação, mudou-se em 1755 para uma pequena cidade rural, Needham Market, assumindo uma paróquia. Porém, os fiéis da cidade não gostaram das suas idéias religiosas pouco convencionais. A tia de Priestley deixou de lhe dar apoio, por ter abandonado o calvinismo. Ele acabou se mu-dando em 1758 para outra cidade, Nantwich, onde foi bem rece-bido como pastor, e dedicou-se também a uma escola. Escreveu uma gramática inglesa para seus estudantes, e dedicou-se a ensi-nar-lhes “filosofia natural” (física), comprando instrumentos cien-tíficos para suas aulas (Crosland, 1983, p. 226). Esse parece ter sido seu primeiro envolvimento com as ciências experimentais.  Pouco depois, quando tinha 27 anos de idade, foi convidado para tornar-se professor da Warrington Academy, mudando-se para essa cidade em 1761, onde ficou por 5 anos. Nesse período, casou-se, tendo depois 3 filhos. Durante essa fase escreveu livros sobre educação e sobre história, bem como uma compilação de pensamentos dos filósofos de todas as épocas. Ministrou inicial-mente aulas de retórica e línguas modernas, depois começou tam-bém a lecionar anatomia e “filosofia natural”.  Nessa época, uma das áreas da física que estava se desenvol-vendo muito era o estudo da eletricidade produzida por atrito. Priestley começou a estudar o assunto e resolve escrever uma obra relatando as descobertas realizadas sobre o assunto – uma “Histó-ria da eletricidade”. Entrou em contato com vários pesquisadores ingleses importantes da época, como John Canton e William Wat-son, e conheceu também Benjamin Franklin, que estava em Lon-dres (Walker, 1934, p. 83). Começou a repetir muitas experiências sobre os quais havia lido, e logo foi levado a novos experimentos, que também incluiu no seu livro. Para realizar esses estudos expe-rimentais, adquiriu muitos aparelhos, que consumiram uma parte significativa de sua renda. Vários pesquisadores ficaram impres-sionados com seu trabalho e em 1766, antes mesmo da publicação do seu livro, ele foi indicado para a posição muito honrosa de membro da Royal Society.  Em 1767, aos 34 anos de idade, Priestley entrou em conflito com a direção da escola de Warrington e se demitiu. Logo em seguida ele se mudou para Leeds, uma cidade próxima da vila onde havia nascido, assumindo o trabalho em uma paróquia e lá vivendo de 1767 a 1773. Durante esse período escreveu uma im-
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portante obra teológica em três volumes, onde defendeu a idéia de que somente deviam ser aceitas as verdades religiosas que estives-sem de acordo com os conhecimentos científicos sobre o mundo natural. Apresentava idéias que assustaram a maioria dos seus leitores, como a de que Cristo não era Deus. Defendeu os direitos dos Dissidentes, e entrou em várias controvérsias religiosas.  Por causa do sucesso de sua “História da eletricidade”, Pries-tley resolveu escrever uma nova obra do mesmo tipo, porém so-bre óptica. O livro foi publicado em 1772, e não foi bem recebido, e as vendas não foram boas. Priestley havia investido muito di-nheiro comprando livros e instrumentos para seus estudos de óptica, e ficou muito decepcionado, abandonando o projeto de escrever outras obras sobre “filosofia experimental” (Crosland, 1983, p. 230).  
9 OS ESTUDOS DE PRIESTLEY SOBRE “ARES” 

No entanto, o gosto de Priestley pela ciência logo o levou a i-niciar experimentos de um outro tipo, que não custavam pratica-mente nada (Crosland, 1983, p. 233): o estudo do “ar fixo” (que havia sido pesquisado por Joseph Black) que era produzido na fermentação da cerveja, em uma cervejaria próxima à sua casa (Priestley, 1772a, p. 148). Durante esse processo, o líquido produz uma grande quantidade de gás, que se acumula até a borda das tinas de fermentação e depois desce e se espalha pelo solo. Colo-cando-se uma vela nessas regiões, ela se apaga imediatamente; e animais podiam morrer se fossem mantidos dentro dessa atmosfe-ra carregada de “ar fixo”. Deixando-se um recipiente cheio de água, aberto, recebendo esse “ar”, a água adquiria um gosto leve-mente ácido e se tornava semelhante a um tipo de água mineral (a “água de Pyrmont”) que desprendia “ar” quando era aquecida ou sacudida (Priestley, 1772a, p. 151). Priestley se dedicou então a desenvolver um método prático para produzir essa água mineral artificial (Priestley, 1772b), que foi posteriormente a base de todos os refrigerantes existentes até hoje.  Seguindo as afirmações de alguns médicos da época, Priestley acreditava que essa água gaseificada serviria para prevenir ou curar o escorbuto – uma doença que era muito comum em viagens longas de navio (Priestley, 1772a, p. 152). Atualmente, atribuímos 
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essa doença à carência de vitamina C dos alimentos utilizados nessas viagens. Portanto, a água com “ar fixo” não previne nem cura escorbuto.  O processo de preparação da água mineral artificial consistia em produzir ar fixo reagindo calcário com “óleo de vitríolo” (áci-do sulfúrico), e fazer o gás que se desprende passar por um tubo e borbulhar na água que se quer impregnar, agitando também a água e o gás em um recipiente fechado (Priestley, 1772a, p. 152). O processo demorava de 15 a 20 minutos, segundo Priestley, e podia ser aplicado a qualquer quantidade de água que a pessoa conse-guisse sacudir. 

 
Figura 15. Alguns aparelhos utilizados por Priestley em seus estudos 
sobre “ares”. Na época eram utilizadas bexigas de porco (não existiam 
bexigas de borracha) para coletar esses gases.  
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 Priestley comentou que pó de ferro colocado na água assim preparada se dissolvia, e que a bebida resultante era agradável e boa para o estômago. Também indicou que era possível adicionar “ar fixo” ao vinho e à cerveja pelo mesmo processo (Priestley, 1772a, p. 154). O processo de produção da água mineral artificial, bem como de sua utilidade médica, foi publicado em um folheto em 1772.  No final de 1772, William Petty-FitzMaurice, duque de Shel-burne, convidou Priestley para trabalhar como tutor de seus filhos e como seu bibliotecário e assistente geral. Priestley acabou acei-tando, por motivos financeiros, e trabalhou com Lord Shelburne de 1773 a 1780. Durante esse período, ele tinha muito tempo livre que utilizou para escrever livros (especialmente sobre filosofia) e realizar pesquisas sobre diversos gases. Nessa época ele também ajudou seu amigo Theophilus Lindsey a criar uma nova seita pro-testante, a dos “Unitários”, e defendeu essa nova igreja em livros e panfletos.  

 
Figura 16. Sala de experimentos da casa de Prietley, onde ele realizou 
seus estudos sobre os diferentes tipos de “ar”.  
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Foi durante essa fase que Priestley desenvolveu suas mais im-portantes contribuições científicas, os seus estudos sobre diferen-tes tipos de “ar” – um campo de estudos que depois passou a ser chamado de “química pneumática”. Priestley se entusiasmou com esse tipo de estudo experimental, desenvolvendo aparelhos para coletar e examinar os diferentes tipos de “ar” que produzia. A “cuba pneumática” era um recipien-te cheio de água, dentro do qual havia um suporte com furos onde eram encaixados cilindros de vidro, cheios também de água, de cabeça para baixo. Eles eram usado para coletar gases, que eram introduzidos através de tubos. Posteriormente, notando que al-guns dos “ares” que estava estudando eram absorvidos pela água, passou a utilizar um aparelho com mercúrio, em vez de água. Ele publicou seus trabalhos sob a forma de vários artigos e, depois, em uma obra com seis partes. Na primeira delas, publicada em 1774, ele apresentou vários tipos de “ar” que havia estudado: o “ar nitroso” (óxido nítrico, NO), “vapor de espírito de sal” (ácido hidroclórico anidro, HCl), “ar alcalino” (amônia, NH3), “ar nitro-so deflogisticado” (óxido nitroso, N2O) e “ar deflogisticado” (oxigênio). Apresentou também nessa obra seus experimentos sobre os efeitos das plantas na renovação do ar.  
10 OS VEGETAIS E O “AR FIXO” 

Priestley conhecia os estudos de Black sobre o “ar fixo” e sabia que tanto a combustão quanto a respiração de animais causavam uma deterioração do ar. Resolveu então testar o que aconteceria colocando vegetais em um recipiente fechado.  
Poder-se-ia imaginar que, como o ar comum é necessário igual-
mente para a vida animal e para a vegetal, que tanto plantas quan-
to animais seriam afetadas da mesma maneira; e confesso que ti-
nha essa expectativa quando coloquei pela primeira vez um ramo 
de menta dentro de uma jarra de vidro, invertida sobre um recipi-
ente de água; mas depois que ela cresceu lá durante meses, desco-
bri que o ar nem extinguia uma vela, nem produzia qualquer in-
conveniente em um camundongo que coloquei lá. (Priestley, 
1772a, pp. 166-167) 

Percebendo que o ar não era prejudicado pelo crescimento da planta, Priestley pensou que talvez o processo de vegetação pu-
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desse restaurar o ar prejudicado pela combustão. Assim, no dia 17 de agosto de 1777 ele colocou um ramo de hortelã em um recipi-ente com ar no qual uma vela havia queimado até se apagar (Pries-tley, 1772a, p. 168). Dez dias depois, acendeu uma vela nesse ar7 e ela queimou normalmente. Descobriu que não apenas as plantas permaneciam vivas, mas que também restauravam as qualidades de pureza do ar. Em outro experimento, repetiu o teste deixando um recipiente com o ar queimado sem o ramo de hortelã e outro recipiente com o ramo de hortelã, e apenas no segundo caso hou-ve recuperação da capacidade do ar de alimentar a combustão da vela.  O pesquisador imaginou que talvez a recuperação do ar fosse devida ao uso de uma planta aromática (hortelã), mas depois tes-tou outras plantas, e verificou que o efeito era independente da existência de qualquer aroma (Priestley, 1772a, pp. 169-170)8. Notou também que era necessário que a planta estivesse viva e crescendo, para que conseguisse purificar o ar: arrancando folhas e colocando-as no recipiente de vidro, elas não produziam o mesmo efeito. Indicou também que era necessário retirar as folhas mortas e velhas, para evitar que sua putrefação prejudicasse o ar. Apontou também os poderes nocivos de algumas plantas, especialmente o repolho – relatou que deixando uma folha de repolho em um jarro de vidro cheio de ar durante uma única noite, no dia seguinte uma vela não ficava acesa nesse ar.  A partir desses experimentos Priestley concluiu que o ar noci-vo produzido pela combustão e pela respiração contribuía para a nutrição das plantas; e que a pureza da atmosfera dependia, em grande parte, das funções de crescimento dos vegetais.  
                                                  
7 Como Priestley conseguia acender uma vela em um recipiente fechado? Ele 
conseguia fazer isso focalizando no pavio da vela um feixe de luz do Sol, com o uso de um espelho côncavo (posteriormente, com uma lente). 
8 Na época, a teoria dos miasmas associava o surgimento de muitas doenças a cheiros ruins (Martins, 1997, pp. 87-91, 109-112; Martins & Martins, 2006); e muitas vezes se recomendava o uso de substâncias aromáticas para combater os miasmas, evitando doenças. Priestley deve ter inicialmente associado essa teoria à descoberta de que o ramo de hortelã eliminava os efeitos nocivos do ar que havia sido prejudicado pela respiração ou pela combustão. 
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Figura 17. Priestley fez experimentos com vários animais, para verificar 
os efeitos dos diversos tipos de “ar”, mas as principais experiências fo-
ram feitas com camundongos, que ele mantinha em recipientes de vidro, 
como mostra a figura acima.  

Estas provas da restauração parcial do ar por plantas em um esta-
do de vegetação, embora em uma situação não natural e confina-
da, torna altamente provável que o dano que é feito continua-
mente na atmosfera pela respiração de um enorme número de a-
nimais, e pela putrefação de uma grande massa de matéria vegetal 
e animal é, pelo menos em parte, recuperada pela criação vegetal, 
apesar da prodigiosa massa de ar que é corrompida diariamente 
pelas causas acima mencionadas. (Priestley, 1772a, pp. 198-199) 

Priestley também verificou que a água podia purificar o ar vici-ado – especialmente quando se agitava o recipiente onde estavam o ar e a água9. Pensou, assim, que os mares também tinham uma 
                                                  
9 É claro que o gás carbônico não se transforma em oxigênio dessa maneira. O principal efeito é a absorção do gás carbônico pela água. Além disso, a agitação libera um pouco do ar que está normalmente dissolvido na água.  
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função de purificar a atmosfera, absorvendo os eflúvios nocivos que as plantas não tinham sido capazes de purificar.  John Pringle e Benjamin Franklin, comentando sobre a desco-berta de Priestley, apresentaram interpretações que parecem indi-car a aceitação da hipótese dos miasmas (Priestley, 1772a, p. 199), pois se referem aos “eflúvios pútridos e pestilenciais” (Pringle), e “ar pútrido” (Franklin). E o próprio artigo original onde Priestley apresentou seus experimentos se refere ao “ar infectado pela res-piração animal ou pela putrefação”. Tudo isso sugere que essas pessoas estavam relacionando os estudos de Priestley com a antiga teoria dos miasmas. 
11 A DESCOBERTA DO OXIGÊNIO 

Priestley fazia muitos experimentos mais ou menos ao acaso, “para ver o que acontecia”. Quando comprou uma grande lente (com 30 cm de diâmetro e distância focal de meio metro), fez muitos experimentos concentrando a luz do Sol sobre várias subs-tâncias e procurando captar os “ares” que saíam delas. Para isso, ele enchia um recipiente de vidro com mercúrio líquido e o colo-cava de cabeça para baixo, com a boca em um outro recipiente com mercúrio. Introduzia então por baixo uma substância qual-quer que, sendo menos densa do que o mercúrio, subia e ficava na parte superior do recipiente de vidro. Podia então aquecê-la com a lente, e os gases que saíam da substância empurravam o mercúrio para baixo e eram capturados no recipiente de vidro.  Em agosto de 1774, numa época em que Priestley era bibliote-cário de Lord Shelburne, ele focalizou sua grande lente sobre “cal vermelha de mercúrio”, ou “mercúrio calcinado” – um pó verme-lho obtido aquecendo mercúrio líquido no ar (Neville, 1974). Ele notou que se desprendia dessa substância uma grande quantidade de “ar” (que atualmente chamamos de oxigênio). Testando suas propriedades, notou que uma vela queimava muito bem nele, com uma chama mais brilhante do que normalmente; e que um ca-mundongo podia viver nesse ar durante o dobro de tempo que sobrevivia em igual quantidade de ar. Posteriormente ele concluiu que esse “ar” era cinco ou seis vezes melhor do que o ar comum.  Os seguidores da teoria do flogisto supunham que uma vela se apagava em um espaço fechado porque o ar ficava totalmente 
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saturado de flogisto. Priestley concluiu, por isso, que havia prepa-rado um ar totalmente desprovido de flogisto, que podia por isso manter a queima durante um tempo mais longo. Por isso ele o denominou “ar deflogisticado”. Após testar esse ar deflogisticado com camundongos, o pró-prio Priestley experimentou respirar esse novo tipo de ar. Sentiu uma leveza especial e um bem-estar no peito, e comentou que talvez no futuro esse ar puro pudesse entrar na moda como um artigo de luxo.  Em outubro de 1774, Priestley visitou Paris na companhia de Lord Shelburne, e encontrou-se com Lavoisier e outros pesquisa-dores, comentando sobre sua recente descoberta do novo “ar”. Foi isso o que levou Lavoisier a realizar experimentos semelhantes e a estudar essa substância, à qual deu o nome de “oxigênio”. Muitas vezes se considera que a descoberta do oxigênio e do seu papel em inúmeras reações químicas marcou o início da Revolu-ção Química. Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) já havia descoberto o oxigê-nio antes de Priestley, em 1772, mas não havia publicado seu tra-balho10. Ele havia notado que o minério de manganês, ao ser a-quecido até ficar rubro como um carvão, produzia uma grande quantidade de “ar”. Ele o denominou “ar de fogo”, porque pro-duzia fagulhas brilhantes quando entrava em contato com pó de carvão aquecido. Ele coletava os gases utilizando uma bexiga – um método muito menos adequado do que a cuba pneumática de Priestley. Scheele produziu o mesmo gás aquecendo outras subs-tâncias, incluindo o óxido de mercúrio que Priestley estudou de-pois. Assim como Priestley, Scheele explicou as propriedades desse “ar” utilizando a teoria do flogisto. Aparentemente, Priestley considerava que os diferentes tipos de “ar” que estudou eram o ar comum com diferentes quantidades de flogisto. Em 1775 ele escreveu: “Acredito que há poucos prin-cípios filosóficos tão firmes quando o de que o ar atmosférico [...] 
                                                  
10 Scheele só publicou suas pesquisas em 1777, depois da divulgação dos traba-lhos de Lavoisier e de Priestley. 
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é uma substância elementar simples, indestrutível e inalterável, pelo menos tanto quanto se supõe que a própria água também é”. Portanto, a interpretação de Priestley para a natureza dos “a-res” e para o efeito que as plantas produziam nas suas proprieda-des era completamente diferente daquilo que aceitamos hoje em dia. O próprio Priestley não se preocupava muito com as explica-ções teóricas e afirmava que o mais importante era descobrir no-vos fatos.  Pouco depois, Priestley manteve uma controvérsia científica com Lavoisier, que defendia novas idéias químicas. Em 1783 Pri-estley escreveu um trabalho criticando essas idéias e defendendo a teoria do flogisto. Nos anos seguintes, continuou a publicar novas críticas, embora a química de Lavoisier acabasse se impondo, sen-do considerada melhor do que a antiga teoria11.   

 
Figura 18. As idéias religiosas de Priestley foram criticadas e ridiculari-
zadas. Nesta caricatura da época, ele está pisando sobre a Bíblia.  
                                                  
11 A respeito de Lavoisier e da revolução química, ver Filgueiras, 2002. 
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A obra científica de Priestley foi bastante vasta, mas suas con-tribuições científicas constituem apenas uma pequena parte daqui-lo que ele escreveu. Seu principal interesse sempre foi a teologia. A maior parte de seu tempo foi tomada pelo estudo religioso e por seu trabalho como pastor, em vários locais. Ele estava cons-tantemente envolvido em controvérsias e disputas por causa de suas idéias pouco ortodoxas.  Suas opiniões políticas também não foram muito populares: ele criticou o modo como o governo inglês tratava as colônias norte-americanas, e elogiou a Revolução Francesa, por exemplo. Defendeu a igualdade entre os homens (um princípio impopular na época, pois era adotado pela Revolução Francesa) e combateu a escravatura. Em 1791, a população da cidade onde ele morava (Birmingham) atacou e queimou sua casa e sua igreja. Priestley fugiu usando um disfarce. Passou algum tempo em Londres, le-cionando no New College, mas também sofreu hostilidade por suas idéias. Em 1794 resolveu viver nos Estados Unidos, onde se dedi-cou principalmente a atividades religiosas e faleceu em 1804.  

 
Figura 19. Em 1794 a casa e a igreja de Priestley foram saqueadas e 
incendiadas, por causa de suas idéias religiosas e políticas.  
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12 ESTUDOS POSTERIORES 
Alguns dos resultados obtidos por Priestley sobre a respiração dos animais e sobre o efeito das plantas no ar não eram muito claros. Scheele repetiu alguns desses experimentos e não obteve os resultados esperados. O próprio Priestley obtinha resultados vari-áveis, sem conseguir explicar o motivo. Havia também fatos que a teoria do flogisto não explicava. Quando Priestley colocava as plantas em ar “corrompido” pela queima, respiração ou putrefa-ção, o ar era geralmente melhorado e capaz de manter a vida e chamas. Mas quando ele retirava o “ar deflogisticado” (oxigênio) do ar, sem adicionar “gás fixo” (gás carbônico), as plantas sempre morriam.  Em 1778, Jan Ingen-Housz – ou Ingenhousz (1730-1799), mé-dico da imperatriz da Áustria, dedicou-se à repetição dos experi-mentos de Priestley (Spoehr, 1919, pp. 34-35). Ele logo estabele-ceu que as folhas das plantas melhoram o ar apenas quando ex-postas à luz; mostrou que a qualidade vital do ar piora sob ação das partes das plantas que não são verdes, ou pelas plantas verdes mantidas no escuro (Gibson, 1914, pp. 197-199). Todas suas ex-plicações eram ainda feitas utilizando a teoria do flogisto.   

  
Figura 20. Jan Ingen-Housz (1730-1799) e Jean Senebier (1742-1809) 
deram importantes contribuições para a compreensão das relações entre 
as plantas e o ar. 
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Ingen-Housz realizou mais de 500 experimentos, nos quais foi isolando os fatores que influenciavam a purificação do ar (ou pro-dução de ar deflogisticado) pelas plantas. Mostrou que esse pro-cesso só ocorria quando as plantas eram iluminadas pela luz solar, e que não tinha nada a ver com o calor, pois não se obtinha o mesmo resultado em um cômodo aquecido. Além disso, descobriu que as plantas respiravam como os animais e que reduziam a qua-lidade do ar à noite. Esse trabalho foi conduzido por hipóteses que ele estava testando cuidadosamente, pois alterava as várias condições em que as observações eram realizadas. Procurava tam-bém medir aquilo que acontecia. Conseguiu descobrir o que havia de errado nos estudos anteriores: os pesquisadores não haviam percebido que os resultados eram diferentes à noite e durante o dia.  
Eu observei que as plantas não apenas têm a capacidade de corri-
gir o mal ar em seis a dez dias, crescendo nele [...] mas que reali-
zam esse papel importante de modo completo em poucas horas; 
e que essa operação maravilhosa não é devida ao crescimento da 
planta, mas à influência da luz solar sobre ela. (Ingen-Housz, 
1779, pp. xxxiii-xxxiv) 

Em seus primeiros trabalhos Ingen-Housz utilizou a teoria do flogisto, mas a partir de 1792 ele havia aderido à nova química de Lavoisier e passou a descreve o processo de forma mais parecida à atual. O próprio Ingen-Housz, no entanto, estava longe de desco-brir ou compreender a fotossíntese. Ele concluiu corretamente que as partes verdes das plantas produzem oxigênio sob a luz do Sol, e que produzem dióxido de carbono quando estão no escuro. Mas não tinha a menor idéia sobre o que ocorria dentro das plantas. Além disso, não percebeu que a produção de oxigênio só ocorria na presença de gás carbônico. Outro importante passo adicional foi dado por Jean Senebier (1742-1809) que estudou plantas colocadas dentro de água, para poder observar o desprendimento de gases. Em 1782 ele realizou uma série de experimentos, variando as condições em que o fe-nômeno era estudado (Gibson, 1914, pp. 199-200). No primeiro, ele colocou folhas dentro de dois recipientes, um deles contendo água pura, o outro com água que continha “ar fixo”. No primeiro caso, as folhas não produziram oxigênio, mas no segundo caso 
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sim. Depois de algum tempo, as folhas paravam de desprender gás, e mesmo colocando folhas novas na água, nada acontecia. Porém, renovando a água com gás carbônico, recomeçava a pro-dução de oxigênio. A partir daí, Senebier concluiu que era o “ar fixo” que permitia a produção do oxigênio.  Nicolas Théodore de Saussure (1767-1845) estudou o processo quantitativamente, fazendo as plantas crescerem em recipientes totalmente fechados e medindo a quantidade de todas as substân-cias envolvidas (Gibson, 1914, pp. 201-204; Spoehr, 1919, p. 36). Determinou a quantidade de água presente no início, o aumento de peso da planta, e a quantidade final de água. No trabalho que publicou em 1804 mostrou que a variação de peso das plantas não podia ser explicada apenas pela absorção do dióxido de carbono. Era preciso supor que a planta utilizava tanto água quanto gás carbônico, formando substâncias úteis para seus tecidos, e libe-rando oxigênio.  Mesmo depois disso, faltava a compreensão de vários outros aspectos. Não existia ainda o princípio da conservação da energia, e portanto não era possível estudar os aspectos de troca de energia ocorridos na fotossíntese. Também não existia um desenvolvi-mento suficiente da química orgânica que permitisse analisar os processos que ocorriam nas folhas. O próprio nome “fotossínte-se” só foi criado em 1893, pelo botânico Charles Barnes.  Pode-se dizer que a descoberta da fotossíntese foi um longo processo, iniciado no século XVII e completado no final do sécu-lo XIX, graças à contribuição de um grande número de pesquisa-dores. 
13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A apresentação didática dos experimentos atribuídos a Pries-tley não apresenta nenhuma contextualização, não menciona o que ele estava procurando ou testando, e interpreta de forma ana-crônica as conclusões tiradas dessas experiências. Além disso, a própria concepção de ciência que está implícita nessas descrições é equivocada. Este trabalho apresentou uma versão mais adequada das pesquisas de Priestley e de sua relevância para a compreensão de alguns processos vitais, na época. 
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O estudo detalhado deste episódio histórico permite apresen-tar aos estudantes vários conceitos importantes a respeito da natu-reza da ciência e da pesquisa, como a íntima relação entre estudos de diversos campos (no caso, a interrelação entre química, física, medicina e história natural), as influências de idéias preconcebidas na pesquisa, as dificuldades que surgem ao se tentar compreender fatos novos e inesperados, as diferenças entre as interpretações do próprio Priestley e as aceitas hoje em dia, a existência de contro-vérsias, o contexto mais amplo em que se situavam os experimen-tos descritos de forma tão simplista pelos livros didáticos.  A descrição de seus experimentos mostra a constante influên-cia de hipóteses e analogias guiando o seu trabalho; porém, de acordo com o testemunho do próprio Priestley, muitos dos resul-tados que ele obteve não foram devidos nem a investigações em-píricas sistemáticas, nem resultado de testes de hipóteses, mas surgiram inesperadamente, quando estava procurando outras coi-sas. Em alguns casos, ele próprio resistiu à aceitação dessas desco-bertas, que não estavam de acordo com suas expectativas. Em grande parte, a pesquisa de Priestley foi solitária, mas fortemente influenciada por concepções de sua época. À medida que seus trabalhos eram publicados, houve reações positivas (principalmen-te em relação aos fatos descritos), mas debates a respeito da inter-pretação dos mesmos. Antoine Lavoisier foi conduzido ao estudo daquilo que chamou “oxigênio” pelos trabalhos de Priestley, mas chegou a interpretações teóricas muito diferentes desses experi-mentos. É importante enfatizar esse aspecto da dinâmica da ciên-cia, que raramente é apresentado aos estudantes.  
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Resumo: A evolução é um dos temas científicos mais importantes no currículo 
do ensino médio. Infelizmente na maioria dos livros didáticos que abordam este 
tema são encontrados tanto erros conceituais como erros históricos. O objetivo 
deste capítulo é discutir uma lacuna relacionada ao tema: a falta de menção (ou 
menção distorcida) a Alfred Russel Wallace (1823-1913) no ensino médio. Em-
bora Wallace e Darwin tenham chegado independentemente ao princípio da 
seleção natural e comunicado o resultado de suas investigações à Linnean Society 
de Londres em 1858, em geral os livros didáticos discutem apenas a contribuição 
de Darwin. Wallace é mencionado como um naturalista que enviou o seu ensaio 
para Darwin, o qual motivou Darwin a publicar o Origin of Species e que as idéias 
evolutivas de ambos são bastante semelhantes. Este trabalho mostra que embora 
houvesse de fato semelhanças das idéias dos dois naturalistas acerca desse princí-
pio no período próximo da publicação do livro de Darwin, durante o prossegui-
mento de suas carreiras suas idéias nem sempre foram convergentes. A análise 
das semelhanças e diferenças entre as duas propostas traz alguns ensinamentos 
acerca da natureza da ciência tais como a simultaneidade em relação às idéias de 
autores diferentes; a existência de dificuldades e conflitos nas explicações de 
fenômenos naturais; e a existência de modificações graduais em relação às idéias 
dos cientistas.  
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Wallace and the principle of natural selection 
Abstract: Evolution is one of the most important scientific subjects included in 
the high school syllabus. Unfortunately we can find both conceptual and histori-
cal distortions related to this subject in the high school textbooks. The aim of 
this chapter is to discuss a gap related to teaching of evolution: the lack of men-
tion (or a distorted mention) to Alfred Russel Wallace in high school teaching. 
Although Wallace and Darwin arrived independently to the principle of natural 
selection and both  communicated their results to the Linnean Society of London in 
1858, most text books discuss only Darwin’s contribution. Wallace is seldom 
mentioned as the naturalist whose essay motivated Darwin to publish the Origin 
of species. In addition to this, their ideas are described as being quite similar. The 
present work shows that in spite of their similarities concerning the principle of 
natural selection, in the period close to the publication of The origin of species, their 
ideas became more and more divergent as time passed by. The analysis of the 
similarities and differences between their proposals provides some relevant 
instances about several features of the nature of science such as: the simultaneity 
of ideas of different authors; the existence of difficulties and conflicts related to 
the explanation of the natural phenomena; and the existence of gradual modifica-
tions of the scientists’ ideas.  
Keywords: history of biology; biology teaching; Wallace, Alfred Russel; 
Darwin, Charles; natural selection.  

1  INTRODUÇÃO 
Várias pesquisas (Bizzo, 1994; Oliveira, 1995; Goedert, 2004) demonstram a importância do ensino de evolução para o esclare-cimento dos alunos acerca de vários tópicos relacionados à Biolo-gia. A evolução biológica é um tema de grande importância no ensino médio, tratado nos livros didáticos usuais nos quais os professores se baseiam para preparar suas aulas. Nessas obras, infelizmente, encontramos não somente erros conceituais, mas também históricos, a respeito da teoria da evolução biológica. Este trabalho abordará uma lacuna importante: a falta de menção (ou menção distorcida) a Alfred Russel Wallace (1823-1913) no ensino médio. Analisando livros didáticos de biologia da última década, per-cebemos que nos capítulos que tratam sobre evolução, muitas vezes são mencionadas apenas duas teorias evolutivas: a de Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) e a de Charles Darwin (1809-1882): “Duas grandes teorias evolucionistas revolucionaram a Ciência: a 
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teoria de Lamarck e a teoria de Darwin”. Muitos não mencionam o nome de Wallace: “Darwin prestou inegáveis contribuições à Ciência no que se refere ao estudo da seleção natural”. Em outro livro encontramos a seguinte citação: “Todavia, o fenômeno luta pela vida, proposto por Darwin, é indiscutível, assim como é ine-gável a seleção natural dos mais aptos. Esses dois fatores continu-am, em nossos dias, a serem reconhecidos como essências, ainda que não únicos, no mecanismo da evolução das espécies”. Muitas vezes, quando citado, o nome de Wallace é mencionado apenas como um naturalista que enviou o seu ensaio para Darwin, o qual motivou Darwin a publicar a Origem das Espécies; e que as idéias evolutivas de ambos são bastante semelhantes.  Em 1858, Wallace era um jovem naturalista que estava traba-lhando no Arquipélago Malaio. Ele chegou à idéia de seleção natu-ral, independentemente de Darwin, parcialmente inspirado (como ele) por uma obra de Thomas Malthus (1766-1875). Na verdade, não só estes dois naturalistas, mas muitas outras pessoas cogita-ram a possibilidade de transformação das espécies por um proces-so de seleção natural, como o próprio Darwin reconheceu em prefácios posteriores do seu livro Origem das espécies.  
2 DARWIN, WALLACE E O PRINCÍPIO DE SELEÇÃO 

NATURAL 
Um relato do trabalho dos naturalistas ingleses Alfred Russel Wallace e Charles Darwin foi apresentado à Linnean Society de Londres em julho de 1858 e logo a seguir eles foram publicados na revista desta sociedade1. Nos artigos em questão, ambos naturalistas fizeram referência à luta pela existência que ocorre na natureza, onde o indivíduo mais bem adaptado sobrevive e deixa mais descendentes do que o menos adaptado, o que conduz ao declínio de sua variedade ou espécie, eventualmente conduzindo-a à extinção. Percebe-se tam-

                                                  
1 Charles Robert Darwin and Alfred Russel Wallace, “On the tendency of species 
to form varieties; and on the perpetuation of varieties and species by natural 
means of selection”.  
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bém que, embora Wallace não tenha utilizado a expressão “seleção natural”, referiu-se a um princípio cuja conotação é a mesma da-quela proposta por Darwin.  Em relação a este fato Wallace se expressou: 
A poderosa garra retrátil do falcão – e do grupo dos felinos não 
foram produzidas ou aumentadas pela vontade desses animais; 
mas entre as diferentes variedades que ocorreram nas formas 
primitivas e menos organizadas daqueles grupos, aqueles que so-
breviveram por mais tempo possuíam maiores facilidades para 
agarrar sua presa. (Darwin & Wallace, 1858, p. 61) 

Por outro lado, ao se referir ao mesmo princípio Darwin assim se expressou:  
No caso de uma região que sofreu algumas mudanças, alguns de 
seus habitantes vão variar ligeiramente – porém não acredito que 
a maioria dos seres vivos varie suficientemente o tempo todo pela 
seleção que atua sobre eles. Alguns habitantes serão extermina-
dos; outros serão expostos a ação mútua de diferentes habitantes, 
que eu acredito ser muito mais importante para a vida de cada ser 
do que o mero clima. Considerando infinitamente os vários ca-
minhos pelos quais os seres vivos obtêm alimento, através da luta 
com outros organismos, para escapar do perigo em várias épocas 
da vida, para ter seus ovos e sementes disseminadas, etc., eu não 
posso duvidar que durante milhares de gerações indivíduos de 
uma espécie terão ocasionalmente nascido com alguma variação. 
Tais indivíduos terão uma melhor chance de sobreviver, e de 
propagar suas estruturas novas e notavelmente diferentes; e a 
modificação pode ser ligeiramente aumentada pela ação acumula-
tiva da seleção natural. (Darwin & Wallace, 1858, p. 52) 
 Além dos artigos de 1858, Darwin e Wallace publicaram nas décadas seguintes outras obras onde suas idéias sobre o princípio da seleção natural foram ficando mais claras e abrangentes. 

2.1 Um panorama geral da situação 
Em 27 de dezembro de 1831, quando Darwin iniciou uma via-gem ao redor do mundo a bordo do Beagle, ele acreditava que as espécies eram fixas – como a maior parte dos naturalistas da épo-ca. Mas, no decorrer da mesma, deparou-se com fortes evidências da existência de uma evolução orgânica. Após cinco anos retor-
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nou, dedicando-se a várias investigações onde procurou obter respostas acerca do mecanismo natural que propiciava a transmu-tação das espécies (Carmo & Martins, 2008, p. 456). Darwin trabalhou em sua teoria de forma bastante discreta. Apenas poucos amigos mais íntimos sabiam de sua existência (Carmo & Martins, 2008, p. 456). É bem provável que Darwin tivesse dedicado tantos anos à preparação do Origin, adiando sua publicação, porque temia rece-ber críticas como as que foram dirigidas às propostas anteriores que tratavam de evolução orgânica, como as de Jean-Baptiste Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck (1744-1829) e Robert Chambers (1802-1871). De acordo com Lilian Martins, a teoria de Lamarck, proposta a partir de 1800 na França, não chegou sequer a ser discutida no âmbito acadêmico, embora alguns dos colegas de Lamarck do 
Muséum d´Histoire Naturelle como Geoffroy-Saint-Hillaire infor-malmente fossem simpáticos à idéia da existência de uma evolução orgânica. Tal recepção não se deveu à má fundamentação da teo-ria, pois apesar de ter lacunas metodológicas, apresentava diversos aspectos positivos2 (Martins, 1993, p. 393; Carmo, 2006, p. 12; Martins, 2007, pp. 14-16).  Em sua teoria, Lamarck propôs que as espécies se transforma-vam através de um processo lento e gradual regido por leis, sem a intervenção divina, embora não negasse a existência de Deus. Além disso, procurou explicar a origem dos primeiros seres e dos seres mais simples por geração espontânea através de fenômenos conhecidos na época: calórico e eletricidade. De modo análogo, ofereceu uma explicação materialista-mecanicista para a vida. A-presentou também uma explicação para o surgimento das faculda-
                                                  
2 Conforme Martins, embora não se aceite boa parte da proposta de Lamarck 
atualmente, ela representou um sistema coeso de idéias que dá conta dos fatos da 
época. Além disso, explica o surgimento dos primeiros seres por geração espon-
tânea; procura dar uma explicação para o aparecimento de novos órgãos; dá uma 
explicação para não variação das espécies do Egito. Tem uma visão uniformita-
rista levando em conta o fator tempo nas mudanças geológicas; apresenta um 
conhecimento acerca da importância dos fósseis, e dá uma explicação para o 
enfraquecimento dos órgãos. Para mais detalhes, ver Martins, 1993, p. 393. 
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des superiores do homem (atenção, memória, etc.), o limite supe-rior da escala animal (Martins, 2007, pp. 19-20; 22-27).  Posteriormente, cerca de quatro décadas após a apresentação da teoria de Lamarck, foi publicada na Grã Bretanha uma obra anônima que também tratava da evolução orgânica. Esta obra foi intitulada Vestiges of the natural creation. O nome do autor foi revela-do apenas após sua morte. Tratava-se de Robert Chambers, uma pessoa culta, mas que não possuía nenhuma formação específica (Martins, 1993, p. 380; Carmo, 2006, p.12).   

 
Figura 1. Alfred Russel Wallace, fotografado em 1848. 
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Figura 2. Charles Darwin, fotografado em 1854. 

Chambers procurou explicar a gênese das espécies como um processo gradual e lento. Ele procurou ainda reconstituir a história da natureza através da Paleontologia dedicando cerca de quarenta e três páginas às formações fósseis, desde as mais antigas, que contêm as primeiras formas de vida, até o Terciário, em que os mamíferos eram abundantes (Martins, 1993, p. 381; Carmo, 2006, p. 13). Robert Chambers negava, portanto, a idéia que era aceita de um modo geral na época de que as criações recentes estariam relacionadas às grandes revoluções físicas da superfície terrestre, substituindo as espécies que pereciam em tempos de tempestades vulcânicas e outras catástrofes, e que eram substituídas posterior-
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mente por faunas inteiramente novas (Martins, 1993, p. 381; Car-mo, 2006, p.13).  Assim, na época de Darwin aceitava-se de um modo geral que as espécies eram fixas (Carmo & Martins, 2008, p. 456).  Em 1850, Darwin começou a escrever uma versão ampla de sua teoria, tendo completado o primeiro esboço de dez capítulos e meio em 1858. Entretanto, este processo foi interrompido por uma carta de Alfred Russel Wallace acompanhada do manuscrito do artigo “On the tendency of varieties to depart indefinitely from the original type” (Bowler, 1990, p. 17; Mayr, 1982, p. 423). Era comum na época que os estudiosos se dirigissem a um profissio-nal com mais experiência a fim de solicitar uma avaliação inicial (Carmo & Martins, 2008, p. 457). Wallace era, na época, um jovem naturalista que estava traba-lhando no Arquipélago Malaio. Darwin teria ficado assombrado com a pormenorizada semelhança entre as idéias contidas no ma-nuscrito de Wallace e as suas próprias idéias. Após ler a carta de Wallace, Darwin relatou em sua autobiografia, que escreveu ao amigo Charles Lyell dizendo que Wallace não poderia ter feito melhor resumo do trabalho que ele havia desenvolvido no decor-rer dos últimos vinte anos (Mayr, 1982, p. 444; Carmo & Martins, 2008, p. 457). Em relação a este fato, Darwin assim se expressou em uma carta enviada para Lyell em julho de 1858: “Se Wallace dispusesse do esboço do manuscrito que escrevi em 1842, não poderia ter feito um resumo melhor! Até seus termos figuram agora como títulos de meus capítulos” (Burkhard, 2000, p. 274).  Charles Lyell e outros colegas mais próximos como Joseph Hooker e Asa Gray, que vinham acompanhando o desenvolvi-mento de sua teoria, propuseram uma apresentação conjunta dos artigos de Darwin e Wallace numa reunião na London Linnean Soci-
ety (Carmo & Martins, 2008, p. 457).  Em julho de 1858, ambos os artigos foram lidos na Linnean So-
ciety e posteriormente publicados nos Proceedings desta sociedade com os títulos “On the tendency of species to form varieties; and on the perpetuation of varieties and species by natural selection” e “On the tendency of varieties to depart indefinitely from the original type”. Na publicação constava um pequeno resumo do manuscrito de Darwin e uma parte da carta que Darwin havia enviado para o botânico americano Asa Gray em 1857, o que 
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mostrava que Darwin já tinha tido a idéia antes (Carmo, 2006, p. 27). No ano seguinte (1859), Darwin publicou a primeira edição do 
Origin of Species. Nesta obra ele admitia a existência de uma evolu-ção orgânica por um processo lento e gradual através do acúmulo de pequenas modificações sobre as quais agia a seleção natural. Ele deixou bem claro que, embora a seleção natural fosse o prin-cipal meio de modificações das espécies, não era o único. Apesar de acreditar que a evolução ocorria principalmente de forma lenta e gradual, considerava também que, eventualmente era possível a formação brusca de uma nova espécie. A este fenômeno ele cha-mou de sports. Entretanto, para ele, este modo não era significativo dentro do processo evolutivo como um todo (Martins, 2006, p. 261).  Em relação ao princípio de seleção natural, Darwin admitiu que este princípio consiste na preservação das diferenças e das variações individuais favoráveis à espécie, e a eliminação das varia-ções nocivas: “A esta preservação das diferenças e variações indi-viduais favoráveis, e a destruição das prejudiciais eu chamei de Seleção Natural ou Sobrevivência do mais adaptado” (Darwin, [1875], 1952, p. 40). Darwin apontou, além da seleção natural, outros tipos de seleção: a seleção artificial e a seleção sexual. A seleção artificial era feita pelo homem nos animais e plantas. A ela, Darwin atribuía o aperfeiçoamento das raças domésticas e ao cruzamento, a manutenção de certa combinação de qualidades. Além disso, Darwin explicou que um exame atento dos animais domésticos e das plantas cultivadas pelo homem poderia trazer esclarecimentos acerca dos meios de modificação e adaptação das espécies, embora este tipo de estudo fosse desprezado pela maio-ria dos naturalistas da época (Darwin [1875], 1952, p. 6-7). Em relação à seleção sexual, Darwin argumentou que este tipo de seleção estava relacionada com a vantagem que certos indiví-duos possuíam sobre os outros do mesmo sexo e da mesma espé-cie, somente naquilo que concernia à reprodução (Darwin, [1875], 1952, p. 43). Assim, segundo o naturalista, geralmente quando os machos e fêmeas de qualquer espécie animal apresentam hábitos normais de vida, diferindo apenas sob o ponto de vista da estrutura, cor ou ornamentação, estas diferenças são devidas quase que unicamente 
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à seleção sexual. Ocorrem devido à luta dos machos pela posse da fêmea ou devido à preferência da fêmea pelos machos que mais lhe agradam. As características que lhes conferem esta superiori-dade (meios de ataque e de defesa, beleza, etc.) são vantagens que os machos transmitem somente à sua descendência masculina (Darwin, [1875], 1952, p. 43-44).   Darwin também aceitava a herança dos caracteres adquiridos bem como o princípio do uso e desuso3. No capítulo 1 do Origin of 
Species ele comentou:  

A mudança de hábitos produz um efeito herdado, como no perí-
odo de florescimento das plantas quando são transportadas de 
um clima para outro. Com os animais, o aumento do uso ou de-
suso das partes tem uma influência mais marcada: assim, eu en-
contrei no pato doméstico que os ossos da asa pesam menos e os 
ossos da pena mais, em proporção ao esqueleto como um todo, 
do que ocorre com os mesmos ossos no pato selvagem; e esta 
mudança pode ser atribuída seguramente ao fato de que o pato 
doméstico voa muito menos e anda mais do que seus parentes 
selvagens. (Darwin [1875], 1952, p. 10) 

Como comentamos anteriormente, Darwin realizou uma via-gem ao redor do mundo a bordo do HMS Beagle, a qual propor-cionou a coleta de dados e informações acerca do processo evolu-tivo e da origem das espécies. Wallace, de modo análogo a Dar-win, colheu dados e informações com o mesmo objetivo através de duas viagens, uma para a América do Sul e outra para o arqui-pélago Malaio. 
                                                  
3 A maioria dos livros didáticos refere-se a estas duas leis como se resumissem 
toda a teoria evolutiva de Lamarck e fossem idéias originais dele. Entretanto, de 
acordo com Martins, tanto a “lei do uso e desuso”, como a “lei dos caracteres 
adquiridos”, que faziam parte da teoria de Lamarck, não eram idéias originais 
suas. Eram idéias que se aceitavam na época e continuaram a ser aceitas posteri-
ormente, pois faziam parte da teoria de Darwin. Por outro lado, a teoria de 
Lamarck não se reduz a esses aspectos. Para mais detalhes, ver Martins, 1993; 
Martins & Brito, 2006. 
 
 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 209-233, 2009. 219 

De acordo com Bulmer, foi no Arquipélago Malaio que Walla-ce desenvolveu sua teoria sobre evolução orgânica que aparece em dois artigos, escritos enquanto ele estava coletando profissional-mente nesse arquipélago. O primeiro artigo, “On the law which has regulated the introduction of a new species”, foi escrito em Sarawak, Borneo, em 1855. A partir do que havia observado em relação à distribuição geográfica e geológica de animais e plantas, ele propôs a lei que diz que “toda espécie surgiu coincidindo tanto no tempo como no espaço com uma espécie que estava relaciona-da a ela de modo muito próximo” (Bulmer, 2005, p. 125; Carmo, 2006, p. 26).  Entretanto, segundo Bulmer, Wallace em sua autobiografia es-crita em 1905 considerou que em seu artigo de Sarawak havia ficado claro que uma espécie, quer lentamente, quer rapidamente, se transformava em outra. Entretanto, tanto o processo envolvido nesta transformação como as causas permaneciam desconhecidas para ele. A solução para o problema parece ter ocorrido para Wal-lace durante sua recuperação de uma crise de malária na ilha Gilo-lo, em fevereiro de 1858, através do mecanismo da seleção natural (Bulmer, 2005, p. 126; Carmo, pp. 26-27). Assim, no decorrer de sua carreira, Wallace procurou explicar como os animais e plantas se modificavam no decorrer do tempo, produzindo novas raças e espécies. De modo análogo a Darwin, ele acreditava que as espécies se formavam através do mecanismo da seleção natural. Wallace explicou que quando não existiam mudanças nas con-dições físicas ou orgânicas de uma região, a seleção natural atuava de forma a conservar todas as espécies em um estado perfeito e de completo desenvolvimento, preservando assim o equilíbrio já existente entre os diferentes grupos de organismos. Mas, sempre que as condições físicas ou orgânicas se modificavam, ainda que as modificações fossem leves, alguma mudança correspondente o-corria na flora e na fauna. Em relação a este fato, Wallace comen-tou: 
Considerando a severa luta pela existência e as relações comple-
xas entre vários organismos, dificilmente é possível que tal mu-
dança não seja benéfica para algumas espécies e ofensiva para ou-
tras. O resultado mais comum, entretanto, será que algumas espé-
cies aumentarão e outras diminuirão; e nos casos onde uma espé-
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cie já existia em menor quantidade uma diminuição avançada de-
ve conduzir para a extinção. Isto permitirá um espaço para o au-
mento de outras espécies, e assim um considerável reajuste das 
proporções das várias espécies deve acontecer. Quando, no en-
tanto, a mudança for de um caráter mais importante, afetando di-
retamente a existência de muitas espécies, tornando difícil para e-
las manterem a si próprias sem alguma considerável mudança na 
estrutura ou hábitos, estas mudanças em alguns casos ocorrerão 
através da variação e seleção natural e, assim, novas variedades ou 
novas espécies devem ser formadas. [...] Enquanto que outras 
[espécies], que não se modificarem, sucumbirão às condições 
mudadas e se tornarão extintas. (Wallace, 1890, pp. 115 – 116) 

Wallace ainda admitiu que a mais importante condição de to-das para a formação de novas espécies era que, indubitavelmente, as variações deveriam ocorrer em quantidade suficiente e com caráter suficientemente diverso em um grande número de indiví-duos, a fim de permitir amplo material para a seleção natural atuar (Wallace, 1890, p. 116).  Portanto, para o naturalista britânico a seleção natural estava apoiada nos seguintes fatos: primeiramente o poder de aumento em progressão geométrica do qual são dotados todos os organis-mos e a inevitável luta pela existência que ocorre entre eles, além da ocorrência de muitas variações individuais combinadas com sua transmissão hereditária (Wallace, 1890, p. 122; Carmo, 2006, p. 70). Wallace também atribuía importância à seleção artificial que era feita pelo homem nos animais e nas plantas, responsabilizando-a, de forma análoga a Darwin, pelo aperfeiçoamento das raças do-mésticas. Assim, Wallace e Darwin atribuíram um papel importante à se-leção natural ou sobrevivência do mais apto concordando que esta ocorre devido ao grande poder de aumento dos organismos que existem na natureza. Para ambos a seleção natural atuava sempre no sentido de preservar as variações que fossem úteis para a espé-cie. O princípio da seleção natural foi certamente um ponto impor-tante das propostas de Darwin e Wallace. Como vimos anterior-mente, embora houvesse semelhanças entre as idéias dos dois 
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naturalistas acerca desse princípio, durante o prosseguimento de suas carreiras suas idéias nem sempre foram convergentes. Wallace acabou por defender uma visão muito mais radical do que Darwin a respeito da importância da seleção natural, negando o papel do uso-desuso e herança dos caracteres adquiridos (que Darwin aceitava) e minimizando o papel da seleção sexual.  Wallace não concordava com a explicação oferecida por Dar-win para as diferenças sob o ponto de vista da ornamentação, estrutura e cor existentes entre os machos e fêmeas serem devidas quase que unicamente à seleção sexual, por conferirem ao macho, superioridade em relação à beleza, armas de defesa, de ataque, etc. Ele também discordava que tais características ocorriam devido à luta dos machos pela posse da fêmea ou devido à preferência da fêmea pelos machos que mais lhe agradam.  
 Para Wallace, tais diferenças podiam ser explicadas pela sele-ção natural. Muitas vezes a coloração dos animais estava relacio-nada à defesa ou ao reconhecimento pela própria espécie.  Segundo Wallace, o termo seleção sexual deveria se restringir somente aos resultados diretos da luta e combate entre os machos (Wallace, 1890, p. 282; Carmo & Martins, 2006, p. 346).  Por outro lado, Wallace se convenceu de que o surgimento das faculdades mentais e intelectuais do homem não poderia ser expli-cado pela teoria da evolução. Para Wallace, a seleção natural era inadequada para explicar certas habilidades intelectuais humanas. O argumento oferecido por ele era que uma característica desenvolvida pela seleção natu-ral teria como atributo estar mais ou menos presente em todos os indivíduos da mesma espécie de maneira razoavelmente uniforme. Porém, isso não se aplicava em relação às qualidades intelectuais, que variavam muito de indivíduo para indivíduo. Pouquíssimos seres humanos seriam, por exemplo, efetivamente dotados de talento para a matemática ou a música, e, esses indivíduos, se comparados à população normal, exibiriam essas qualidades de maneira extraordinariamente superior (Wallace, 1890, pp. 469-471; Ferreira & Carmo, 2007, p. 233-234).  Além disso, Wallace argumentou que tais habilidades não tor-navam seus possuidores mais aptos a lutarem pela sua existência. Para Wallace, a seleção natural é responsável somente pela preser-vação das variações que são úteis na luta pela vida. Segundo o 
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naturalista, nenhuma criatura poderia ser melhorada além de suas necessidades. Ele explicou: 
Nós devemos perguntar, entretanto, de que modo sucessivos es-
tágios de aperfeiçoamento da faculdade matemática estavam rela-
cionados com a vida ou morte de seus possuidores; com a luta de 
tribo com tribo, ou nação com nação; ou com a sobrevivência de 
uma raça e a extinção de outra. Se ela [faculdade matemática] não 
teve qualquer efeito, então ela não pode ter sido produzida pela 
seleção natural. (Wallace 1890, p. 466) 

Wallace propôs, então, para explicar a natureza intelectual e moral do homem, a existência dentro dele de uma essência espiri-tual capaz de se desenvolver progressivamente. Para ele, o propó-sito do mundo seria o desenvolvimento do espírito humano em associação com o corpo. Haveria um mundo invisível, o mundo dos espíritos (Ferreira & Carmo, 2007, p. 234). 
3 COMO OS LIVROS DE BIOLOGIA ABORDAM ESSSE ASSUNTO? 

Através de nossa análise verificamos que em alguns livros didá-ticos de Biologia o nome de Wallace não é mencionado ao lado de Darwin em relação à teoria da seleção natural.  Conforme comentamos em nossa introdução, ao tratar sobre evolução biológica, muitos autores referem-se apenas a Lamarck e Darwin: “Lamarck e Darwin foram evolucionistas que explicaram a origem das adaptações como resultado de mudanças nos seres vivos”. Por outro lado, os livros que mencionam Wallace, muitas vezes o fazem de maneira equivocada. Selecionamos como amostra para nossa análise alguns trechos desses livros. Iremos reproduzir e fazer alguns comentários sobre eles, oferecendo elementos que possam talvez auxiliar os profes-sores na sala de aula, no ensino desses conteúdos. 
Princípio do darwinismo: 
Diversidade na espécie – os indivíduos de uma espécie não são 
todos iguais. 
Luta pela vida – os seres vivos produzem muitos descendentes, 
mas poucos chegam à fase adulta para reproduzir-se; por isso o 
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número de indivíduos de cada espécie se mantém constante ao 
longo das gerações.  
Seleção natural – somente os mais aptos sobrevivem porque são 
mais ajustados (adaptados) às condições ambientais, de modo que 
cada geração aprimora o grau de adaptação conseguido por seus 
ancestrais. 

A maioria dos livros ao tratar da evolução biológica aborda es-ses conceitos como tendo sido propostos e fundamentais apenas para Darwin. Wallace é mencionado por esses autores apenas como um naturalista que enviou o seu ensaio para Darwin, o qual motivou Darwin a publicar a Origem das espécies.  No artigo que Wallace enviou a Darwin em 1858, sua visão acerca do processo evolutivo envolvia os conceitos de luta pela existência e seleção natural, embora Wallace não tenha utilizado a expressão “seleção natural”. Em relação a este fato, Wallace co-mentou: 
A vida dos animais selvagens é uma luta pela existência. O amplo 
esforço de todas as suas faculdades e energia é exigido para pre-
servar sua própria existência e sustentar seus jovens descenden-
tes. A possibilidade de procurar alimentos durante as estações 
menos favoráveis, e de escapar dos ataques de seus maiores ini-
migos, são as condições primárias que determinam a existência 
dos indivíduos e de toda a espécie. (Darwin & Wallace, 1858, p. 
54) 

Wallace, de forma análoga a Darwin, inspirou-se na obra de Malthus, An essay of the principle of population. Todos os livros didáti-cos que pesquisamos omitem esse fato. Mencionam apenas que as idéias de Malthus influenciaram Darwin na elaboração de sua teoria evolutiva. Wallace também chamou atenção para as diferenças que exis-tem entre os indivíduos de uma mesma espécie:  
Cada um sabe que em cada ninhada de gatinhos ou cachorrinhos 
não existem dois iguais. Mesmo nos casos em que eles são exata-
mente parecidos nas cores, se observarmos atentamente percebe-
remos outras diferenças. Eles diferem no tamanho, na proporção 
do corpo e membros, na extensão e textura do pelo ou notavel-
mente em sua disposição. (Wallace, 1890, p. 83) 
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Portanto os conceitos de luta pela existência, seleção natural e diversidade foram observados na natureza e admitidos por ambos naturalistas. 
Finalmente, em junho de 1858, Darwin recebeu do naturalista in-
glês Alfred Russel Wallace uma carta com conclusões fundamen-
talmente idênticas às suas. 

Embora as conclusões de Wallace apresentadas no artigo de 1858 sejam semelhantes às de Darwin sob muitos aspectos, não podemos afirmar que são fundamentalmente idênticas. Uma análi-se mais cuidadosa desse artigo nos revela algumas diferenças.  Uma das preocupações de Wallace no artigo em questão foi discutir a formação das variedades, a estabilidade das variedades formadas e das espécies em condições naturais e em condições onde elas foram domesticadas.  Wallace reuniu uma série de argumentos para mostrar que e-xiste na natureza uma tendência em progressão continuada em certas classes de variedades de se afastarem de seu tipo original. Wallace ainda admitiu que o mesmo princípio que produz este resultado em condições naturais, explicava porque as variedades domésticas possuíam uma tendência em reverter ao tipo original (Darwin & Wallace, 1858, p. 53). O naturalista britânico não utili-zou o termo “seleção natural”, embora tenha se referido ao prin-cípio cuja conotação é a mesma daquela proposta por Darwin, conforme comentamos anteriormente. Por outro lado, Darwin comparou o trabalho da seleção natu-ral ao trabalho realizado pelo homem com suas produções domés-ticas, no sentido de que o homem selecionava as características que lhe pareciam úteis e agradáveis nos animais e as reproduzia, e a seleção natural selecionava as características que fossem úteis para a espécie. (Darwin, 1858, p. 50). Já Wallace utilizou a analogia das espécies domesticadas com as selvagens, com o propósito de elucidar como as variedades produzidas entre as espécies domésti-cas são afetadas pelo princípio da seleção natural, uma vez que as mesmas eram submetidas a condições totalmente diferentes da-quelas que se encontravam no estado selvagem (Darwin & Walla-ce, 1858, pp. 59-60).  Diferentemente de Wallace, Darwin introduziu nesse trabalho o princípio da seleção sexual: 
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Além da seleção natural através da qual os indivíduos são preser-
vados, quer em seu estado de ovo, quer em seu estado larval, ou 
em sua forma madura [...], existe uma segunda agência em traba-
lho na maioria dos animais de sexo oposto, tendendo a produzir 
o mesmo efeito, isto é, a luta dos machos pelas fêmeas [...]. Este 
tipo de seleção, no entanto, é menos rigoroso do que o outro [se-
leção natural]; não requer a morte daquele que obteve menos su-
cesso, mas implica em deixar muito poucos descendentes. (Dar-
win, 1858, p. 50) 

 Portanto a afirmação de que as conclusões de Darwin e Wal-lace neste artigo são fundamentalmente idênticas não procede. Muitos autores referem-se a Wallace como sendo o co-autor de Darwin na elaboração da teoria da seleção natural.  
Darwin demorou muito para divulgar suas idéias à comunidade 
científica. A divulgação foi precipitada por uma carta enviada a 
Darwin pelo naturalista Alfred Russel Wallace que, embora traba-
lhando de modo independente, havia chegado às mesmas conclu-
sões que Darwin em relação à seleção natural. Por esse motivo, 
considera-se Wallace co-autor da teoria da seleção natural. 

Como elucidamos anteriormente, Darwin e Wallace propuse-ram de forma independente o princípio da seleção natural e publi-caram dois artigos diferentes um seguido do outro na revista da 
Linnean Society. Portanto, não se trata de um trabalho em co-autoria. 

Darwin demorou a publicar suas idéias porque, ao contrário de 
Wallace, procurou confirmá-las através de um grande número de 
evidências. 

Estudos historiográficos mostram que Darwin procurou reunir uma série de evidências a favor de sua teoria, antes de publicá-la.  As propostas anteriores que tratavam sobre evolução orgânica, como a de J. B. Lamarck teve um impacto muito baixo em sua época. Ela não chegou nem a ser discutida dentro da Académie des 
Sciences de Paris. A teoria de Robert Chambers (1802-1871) foi violentamente criticada no âmbito acadêmico. Podemos acrescen-tar ainda a teoria proposta pelo avô de Darwin, Erasmus Darwin 
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em sua obra Zoonomia (1794-1796) que também não foi bem rece-bida4 (Carmo, 2006, p. 20). A maioria das pessoas, mesmo aquelas que detinham um co-nhecimento mais elevado, acreditava na imutabilidade das espé-cies, ou seja, que as espécies não se modificavam no decorrer do tempo. Muitos ainda acreditavam na narração da Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, que relata que Deus criou o universo e as es-pécies como elas são atualmente, já adaptadas ao ambiente, e criou o homem à sua semelhança (Carmo, 2006, pp. 5-6). Além disso, de acordo com Ernst Mayr, a maioria dos profes-sores e amigos de Darwin, também acreditava firmemente que as espécies não se modificavam. Os dois professores de Cambridge de quem Darwin foi mais próximo, John Henslow e Adam Sedg-wick, foram ambos ministros anglicanos. Até mesmo o geólogo Charles Lyell, que influenciou profundamente o pensamento de Darwin acreditava que as espécies haviam sido criadas através da intervenção divina (Mayr, 1991, pp. 12-13). Por outro lado, é incorreto dizer que Wallace não reuniu uma série de evidências antes de propor sua teoria. Ele presenciou a biodiversidade através das viagens que realizou para a América do Sul e o Arquipélago Malaio. Wallace desejava obter informações sobre a distribuição geográfica das espécies e esclarecimentos sobre sua origem (Raby, 2001, p. 2). Além disso, de modo análogo a Darwin, fez diversas leituras de obras como o Vestiges of natural 
history of creation, de Chambers, The zoology of the voyage of HMS Bea-
gle, os Principles of geology, de Lyell, o Essay, de Malthus, e os traba-lhos de Humboldt. 

Wallace tinha seu trabalho pronto para publicação muito antes de 
Darwin. As anotações de Darwin, de 1844, mostram, no entanto, 
que ele havia desenvolvido suas idéias sobre a seleção natural an-
tes de ter lido o manuscrito de Wallace. O próprio Wallace sem-
pre reconheceu que cabia a Darwin a maior parte do crédito por 
esse conceito inovador. 

                                                  
4 Erasmus Darwin procurava leis que governassem a variação dos organismos e 
admitia a herança dos caracteres adquiridos. 
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A afirmação de que Wallace tinha seu trabalho sobre a seleção natural pronto para publicação muito antes de Darwin é incorreta. Conforme comentamos neste capítulo, a idéia de seleção natural ocorreu para Wallace durante a recuperação de uma crise de malá-ria na ilha Gilolo no Arquipélago Malaio em 1858.  Entretanto, conforme Regner, em 1842 Darwin escreveu seu primeiro Ensaio, onde estava exposta em linhas gerais toda teoria evolutiva que posteriormente ele exibiu na Origem das espécies (Reg-ner, 2008, p. 56). É conhecido o fato de que Wallace sempre manteve uma rela-ção de respeito com Darwin. Os dois mantiveram contato através de cartas, onde discutiam sobre diversos assuntos relacionados às suas pesquisas. Por outro lado, não encontramos nenhum registro de que Wal-lace houvesse afirmado que a maior parte do crédito da teoria da seleção natural coubesse a Darwin. Além disso, o conceito de seleção natural não foi um conceito inovador. O próprio Darwin reconheceu, no prefácio do Origin, que este conceito já havia sido anunciado na Royal Society em 1813 pelo Dr. W. C. Wells, quando ele leu um artigo de sua autoria que tratava sobre o caso de uma mulher branca cuja parte da pele assemelhava-se a de um negro. Em relação a esse artigo Darwin comentou:  
Nesse artigo, ele [Dr. Wells] distintivamente reconhece o 
princípio de seleção natural, e este é o primeiro reconhecimento 
deste princípio; mas ele o aplica somente para a raça humana, e 
para certas características sozinhas [...]. (Darwin, [1875], 1952, p. 
2). 

Mas de acordo com Darwin, o artigo não foi publicado. Somente em 1818 Wells publicou “Two essays upon dew and single vision”.  Em outro livro didático, encontramos: 
Em 1889, Wallace publicou um excelente trabalho sobre seleção 
natural. O título dado por ele foi Darwinism. 

Wallace não tratou da seleção natural somente nessa obra. Ele publicou vários trabalhos no decorrer de sua carreira onde tratou sobre a seleção natural. Inclusive no artigo que enviou a Darwin em 1858.  
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Além disso, Darwinism não foi uma obra onde Wallace tratou somente da seleção natural. Trata-se de um trabalho onde está exposta toda a teoria de evolução biológica de Wallace e Darwin. Já no prefácio da primeira edição da obra, ele comentou: 
O presente trabalho trata do problema da Origem das Espécies 
dentro das mesmas linhas gerais que foram adotadas por Darwin: 
mas de um ponto de vista que se atingiu depois de quase trinta 
anos de discussão, com a abundância de fatos novos e a defesa de 
muitas novas e antigas teorias. (Wallace, 1890, “Preface to the 
first Edition”, p. v.) 

A intenção de Wallace era convencer seus leitores de que a partir de então a teoria deveria ser vista da forma pela qual ele a estava apresentando no livro: mantendo alguns aspectos originais e modificando outros, em relação à proposta original de Darwin. A isto ele chamou de Darwinismo.  Assim, nessa obra, ao contrário de Darwin que atribuía grande importância à herança dos efeitos produzidos pelo uso e desuso sobre o processo evolutivo, Wallace admitiu que os efeitos do uso e desuso não seriam herdados. Além de acreditar que os efeitos do uso e desuso seriam muito pequenos, Wallace era simpático à teoria da “continuidade do plasma germinativo”, proposta por August Weismann (1834-1914) após a morte de Darwin, cuja principal conseqüência era que quaisquer caracteres adquiridos não seriam transmitidos dos progenitores para seus descendentes5 (Wallace, 1890, p. 438). Assim variação e seleção superavam os efeitos do uso e desuso para Wallace (Carmo, 2006, p. 90).  Normalmente ao tratar sobre teoria evolutiva, as pessoas refe-rem-se sempre a Darwin. Entretanto as idéias de Wallace se asse-
                                                  
5 Conforme Martins, August Weismann é normalmente reconhecido por duas 
importantes contribuições com relação à teoria da hereditariedade. A primeira foi 
sua bem sucedida crítica do princípio da herança dos caracteres adquiridos em 
1882. A segunda diz respeito à distinção entre o “germeplasma” ou “plasma 
germinativo” (material responsável pela hereditariedade, contido nas células 
reprodutivas) e o “somatoplasma” ou “plasma somático” (células do restante do 
corpo). Weismann admitia que apenas o plasma germinativo era transmitido de 
uma geração à outra. Para mais detalhes, ver Martins, 2003, p. 53.  
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melham mais às idéias evolutivas atuais do que as de Darwin, já que ele não aceitava, por exemplo, a herança de caracteres adqui-ridos pelo uso e desuso, pressuposto admitido por Darwin até sua morte.  
4 ALGUNS PONTOS IMPORTANTES PARA SEREM 

DISCUTIDOS EM SALA DE AULA 
Analisando-se as semelhanças e diferenças entre Darwin e Wallace, pode-se perceber vários aspectos que não costumam ser explorados no ensino de biologia, como o caráter mais ou menos vago e confuso das idéias, quando estão nascendo; as múltiplas influências de idéias que “estão no ar” (influências culturais) no desenvolvimento da ciência; a existência de conflitos e dificulda-des na explicação dos fenômenos naturais pelo uso das teorias; e a existência de transformações graduais nas concepções defendidas por cada cientista. Além disso, a análise do surgimento do princí-pio de seleção natural mostra que alguns princípios fundamentais da ciência não se basearam em estudos empíricos ou em um “mé-todo científico” (como se costuma defender nos livros didáticos). No caso específico de Darwin e Wallace, devemos ainda cha-mar a atenção de nossos alunos para o fato de que há possibilida-de de duas ou mais pessoas, dentro de um mesmo país ou não, chegarem a uma mesma concepção. A construção de teorias como a evolutiva, por exemplo, é o resultado de um trabalho coletivo que envolve as contribuições de vários indivíduos, dentro de um mesmo contexto, envolvendo erros e acertos.  Wallace, como Darwin, era inglês e residia na Inglaterra em um período marcado por profundas mudanças políticas, religiosas e econômicas. Além disso, no século XIX, especificamente na década de 1840, a História Natural era muito popular na Grã Bretanha. Em-bora não se pudesse dizer que o colecionador fosse um profissio-nal estabelecido como o médico ou clérigo, fazia parte de uma tradição que vinha desde o século XIV. Na Grã Bretanha vitoriana era grande a paixão por descrever e colecionar objetos naturais e existia todo um encantamento com a exclusividade de tais objetos (Camerini, 1996, p. 44; Carmo & Martins, 2008, p. 457). 
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 Darwin e Wallace, que viveram em um período onde havia es-ta tradição, foram exímios colecionadores e estudiosos da nature-za. Como já mencionamos, Darwin realizou uma viagem ao redor do mundo a bordo do HMS Beagle, a qual proporcionou a coleta de dados e informações acerca do processo evolutivo e da origem das espécies. Wallace, de modo análogo a Darwin, colheu dados e informações através de duas viagens, uma para a América do Sul e a outra para o Arquipélago Malaio. Além de ter acesso à biogeo-grafia e diversidade biológica, ambos fizeram a leitura das mesmas obras científicas como os Vestiges of the Natural History of Creation, de Chambers, os Principle of Geology, de Lyell, o Essay, de Malthus, e os trabalhos de Alexander Von Humboldt.  Portanto, podemos afirmar que não há conclusões tiradas do nada, tudo faz parte de um contexto, ou seja, o pensamento cientí-fico não é construído por gênios que por uma inspiração divina formularam determinada teoria. Mas por seres humanos que, em-bora possam se destacar por suas contribuições, são influenciados pelo contexto no qual estão inseridos, podendo cometer erros e acertos. Portanto, a ciência é falível. Através desse exemplo também é possível mostrar que a acei-tação ou o ataque a alguma proposta não dependem apenas de seu valor intrínseco, de sua fundamentação, mas que nesse processo estão também envolvidas outras forças tais como sociais, políticas, filosóficas ou religiosas (Martins, 1998, p. 18).  A teoria evolutiva de Darwin e Wallace enfrentaram forte resis-tência, pois a maioria das pessoas mesmo aquelas que detinham um conhecimento mais elevado, acreditava na imutabilidade das espécies, ou seja, que as espécies não se modificavam no decorrer do tempo. Isto se deve provavelmente ao fato de que embora a igreja Anglicana estivesse submetida ao governo, ela controlava todo o sistema educacional do país (Carmo, 2006, p. 8). Portanto, introduzir o estudo de Wallace no ensino de biologia pode trazer muito mais do que resgatar um autor ignorado: pode ajudar a trazer para a sala de aula uma discussão sobre alguns tópi-cos relevantes a respeito da própria natureza da ciência.  
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Resumo: Vários estudos enfocaram o ensino de evolução em diversos lugares 
do mundo, tendo apontado algumas características comuns. Uma das situações 
invariantes é o baixo desempenho de estudantes que completam seus estudos 
antes da universidade, no que seria o ensino médio brasileiro. Até mesmo inves-
tigações sobre estudantes universitários de cursos de biologia têm mostrado 
resultados parecidos, no Brasil e em outros países. Estes resultados sugerem que 
há razões complexas para as dificuldades de aprendizagem de evolução, que não 
devem limitar-se à destreza e aos conhecimentos do professor ou às habilidades 
cognitivas do aluno. Neste artigo, investigamos pressupostos epistemológicos 
dos currículos de Biologia que dizem respeito às relações entre a genética clássica 
e a teoria da evolução desenvolvida por Charles Darwin. Para tanto, serão utili-
zados os relatos originais de Mendel e de Darwin, buscando compreender as 
relações possíveis de coerência e contrariedade entre as duas formulações. Em 
essência, discute-se a relação entre as idéias de Mendel expostas em seu artigo 
seminal de 1865 e as idéias de Darwin sobre herança, com suas conseqüências 
evolutivas. A questão fundamental do artigo é a seguinte: se a afirmação de que a 
genética de Mendel e a evolução de Darwin se complementam intrinsecamente 
estiver errada, qual a decorrência curricular que disso deve advir?  
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Abstract:: Several studies have focused on the teaching of evolution in diverse 
places of the world, and detected some common characteristics. There is always a 
low performance of high school students (or corresponding levels before higher 
education). Even the analysis of college students in Biology courses have shown 
similar results in Brazil and other countries. These results suggest that there are 
complex reasons for the difficulties of learning the evolution theory, which are 
not limited to the skill and knowledge of the teacher or the student's cognitive 
skills. In this article we investigate some epistemological assumptions of the 
biological curricula concerning the relationship between classical genetics and the 
theory of evolution developed by Charles Darwin. Making use of the original 
reports of Mendel and Darwin, we seek to understand the possible relationships 
of consistency and opposition between the two formulations. In essence, we 
discuss the relationship between the ideas of Mendel explained in his seminal 
article of 1865 and the ideas of Darwin on inheritance, with its evolutionary 
consequences. The fundamental question of the article is this: if the statement 
that the genetics of Mendel and Darwin's evolution theory complete one another 
is intrinsically wrong, what consequences does it bring to the curriculum? 
Keywords: Darwinism; Mendelism; evolution education; philosophy of biology; 
history of biology; nature of science (NOS). 

1 INTRODUÇÃO 
Em muitos países, os currículos incluem a genética mendeliana nos níveis de escolaridade freqüentados por adolescentes, corres-pondentes ao nosso ensino médio. Ela é vista, de certa forma, como uma espécie de pré-requisito para o ensino de evolução. Este, por sua vez, deve aguardar o desenvolvimento conceitual da genética para ser então apresentado aos alunos, com os tradicio-nais exemplos daquilo que se tem denominado microevolução. Essa perspectiva está firmemente baseada em pressupostos epis-temológicos e históricos sobre as relações entre os trabalhos de Gregor Mendel e Charles Darwin. Muitos estudos têm mostrado que o conhecimento que os estudantes têm de evolução é bastante restrito e tem sido argumentado que um enfoque histórico seria necessário para permitir o desenvolvimento de um real entendi-mento da teoria evolutiva. Muitas pesquisas têm encontrado con-cepções “lamarckistas” nos estudantes (mas veja Shtulman, 2006, a respeito da alegação da natureza lamarckista das idéias dos estu-dantes), o que apenas reforça a necessidade de revisitar os passos históricos e epistemológicos que conduziram à moderna visão sobre evolução. Há muitas linhas de pesquisa sobre ensino e aprendizagem da 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 235-257, 2009. 237 

evolução biológica que têm focalizado, por exemplo, as habilida-des de pensamento do aprendiz (Lawson & Worsnop, 1992; Passmore & Steward, 2002, Banet & Ayuso, 2003), as estratégias dos professores, os materiais instrucionais etc., mas as conexões curriculares entre genética e evolução não foram estudadas até o momento (para uma revisão, veja Hokayem & BouJaoude, 2008).  É comum encontrar relatos em diferentes fontes dando conta de que Darwin não tinha uma teoria da herança e que, portanto, não conseguiu construir uma visão mais sofisticada da evolução biológica em seu tempo. De acordo com essa versão, a escola poderia oferecer uma base anterior em genética, de maneira que os estudantes poderiam enfrentar a tarefa de conceber modelos evo-lutivos em situação muito mais vantajosa do que o próprio Dar-win teria experimentado, ou seja, estudar evolução tendo já assen-tada uma base sólida em genética. Existe uma crença muito disse-minada de que Darwin poderia ter desenvolvido um sistema de idéias muito mais próximo da chamada Teoria Sintética caso tives-se tido algum contato com a obra de Mendel. Pretendemos revisi-tar neste artigo algumas pesquisas sobre história da biologia, pro-curando mostrar que mesmo que Darwin tivesse tido notícia dos trabalhos experimentais de Mendel – o que acreditamos de fato ter ocorrido –, isso não seria suficiente para modificar suas idéias sobre hereditariedade. Examinaremos essas crenças e oferecere-mos algumas considerações sobre a visão de Darwin sobre heran-ça, incluindo seu conhecimento sobre a relação 3:1 na segunda geração de híbridos, e, por fim, apresentaremos cinco razões para considerar alternativas para o desenvolvimento curricular que não a usual seqüencia dos conteúdos de genética e evolução. Enfim, queremos focalizar as crenças implícitas que sustentam a visão de que, no ensino médio, o lugar da genética no currículo deve ser obrigatoriamente anterior ao da evolução, a partir do argumento de que essa visão não se sustenta em uma base sólida, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista epistemo-lógico. Portanto, queremos argumentar que o estudo sobre currí-culos pode ser um item relevante para a pesquisa futura que se vier a fazer sobre ensino e aprendizagem de evolução, visando atingir resultados de aprendizagem mais significativos no âmbito das escolas. 
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2 DARWIN E MENDEL: O DESENCONTRO APRE-
SENTADO AO PÚBLICO 

É comum encontrar a afirmação de que Darwin poderia ter conseguido um resultado muito superior em seu trabalho teórico se tivesse tido informação sobre Mendel e suas leis da herança. Na época de Darwin não havia conhecimento dos mecanismos hoje reconhecidos para explicar como características hereditárias são transmitidas de uma geração à seguinte e quais as fontes de novas características. O trabalho de Mendel não oferecia novas idéias sobre a segunda questão, mas trazia uma visão bem definida sobre a maneira como características hereditárias são transmitidas de uma geração à outra. Ele explicava que o cruzamento de plantas com características diferentes não resultava em misturas interme-diárias na descendência, mas, ao contrário, as características se comportavam de forma discreta, mantendo sua integridade ao longo das gerações.  A versão do desafortunado desencontro entre Darwin e Men-del pode ser encontrada em uma variedade de fontes dirigidas ao grande público, como na programação da televisão pública educa-tiva norte-americana e em sua biblioteca digital: “O que Darwin não sabia: Gregor Mendel e o Mecanismo de Herança: [...] O tra-balho de Mendel ajudou a responder essas questões, mas Darwin infelizmente não teve conhecimento do trabalho de Mendel du-rante toda sua vida” (PBS, 2001).  Os livros didáticos de Biologia também adotam essa perspecti-va, e não apenas no Brasil, como se pode ver no seguinte exem-plo: 
Apenas alguns anos depois de Darwin publicar seu livro ‘Origem 
das Espécies’, Gregor Mendel escreveu um artigo muito inovador 
sobre a herança em ervilhas. Nesse artigo, Mendel propunha o 
modelo de herança particulada, que afirmava que os organismos 
transmitem unidades discretas herdáveis (hoje chamadas de ge-
nes) à sua descendência. Embora Darwin nunca tenha conhecido 
os genes, o trabalho de Mendel preparou o terreno para a com-
preensão das diferenças genéticas nas quais a evolução está base-
ada. (Campbell & Reece, 2008, p. 469) 

Essa versão do desconhecimento de Darwin sobre o trabalho de Mendel é antiga. Mais recentemente, surgiu outra versão bas-
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tante sofisticada sobre as inovações de Mendel, escrita em um livro didático que, como o anterior, é amplamente usado em mui-tos países. Mendel não teria sido tão inovador ao planejar seus experimentos, mas teria, pela primeira vez, contado numericamente os diferentes tipos de descendentes. Ele teria repetido alguns experi-mentos realizados na Inglaterra e, pela primeira vez, supostamen-te, quantificado as diferentes formas que apareceram na descen-dência: 
Esse era o mesmo delineamento experimental que Knight e ou-
tros tinham utilizado muito antes. Mas Mendel foi um pouco a-
lém. Ele contou os números da descendência exibindo cada traço 
em cada geração seguinte. Ninguém tinha feito isso antes. (Raven, 
Johnson, Losos & Singer, 2004, p. 245) 

Os livros didáticos brasileiros adotam uma exposição mais neutra do assunto, ressaltando uma suposta contraposição entre Lamarck e Darwin, como se apenas o cientista francês admitisse a herança das características adquiridas. Há livros que afirmam sim-plesmente que Darwin não conseguiu explicar a herança de ma-neira satisfatória e que a redescoberta das leis de Mendel permitiu construir a síntese evolutiva. Assim, a versão do “desencontro” entre Darwin e Mendel passa a ser implícita apenas. No entanto, a versão explícita do “desencontro” também está presente em livros didáticos brasileiros, inclusive com algum destaque. Por exemplo, numa seção intitulada “O que Darwin não sabia: neodarwinismo”, afirma-se em um destes livros: 
O trabalho de Darwin despertou muita atenção, mas também 
suscitou críticas. A principal era relativa à origem da variabilidade 
existente entre os organismos de uma espécie. Darwin não tinha 
recursos para entender por que os organismos apresentam dife-
renças individuais. Não chegou sequer a ter conhecimento 
dos trabalhos que Mendel realizava, cruzando plantas de er-
vilhas. (Uzunian & Birner, 2002, v3, p. 265, sem ênfase no origi-
nal) 

Mas essa versão do “desencontro” entre Darwin e Mendel não está restrita a audiências leigas ou escolares, podendo ser também encontrada na academia. Por exemplo, Ernst Mayr afirmou que Darwin nunca ouvira sobre os trabalhos de Mendel e, portanto, nunca foi capaz de resolver o problema das relações entre genética 
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e evolução (Mayr, 1991). Mais recentemente, outra versão da mesma idéia apareceu em um livro escrito por um professor da respeitada Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que divulga a informação de que teria sido encontrado um exemplar intacto do trabalho de Mendel nos arquivos de Darwin, mas que este não teria sido lido, sequer folheado. Indo além, afirma-se que, se Darwin o tivesse lido “a biologia evolutiva teria sido antecipada em três décadas” (Rose, 2000, p. 43). No entanto, é preciso lem-brar que a história da síntese evolutiva foi muito complexa (Bo-wler, 2003), de modo que uma perspectiva histórica mostra que não seria viável para Darwin construir sozinho, ou mesmo pavi-mentar o caminho, para um enfoque sintético simplesmente lendo o trabalho de Mendel. Trata-se de uma simplificação muito distor-cida da sucessão dos fatos. Contudo, o mito de que Darwin pode-ria ter realizado tudo sozinho ainda prospera em diversos contex-tos, inclusive no escolar. 
3 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS E EPISTEMOLÓGI-

CAS 
É possível traçar sem dificuldade a origem da idéia do desen-contro acidental entre Darwin e Mendel. Ela apareceu no livro de William Bateson, Princípios da hereditariedade de mendel: uma defesa, ainda em 1902. Ali, Bateson escreveu: 
Tivesse o trabalho de Mendel ganhado as mãos de Darwin, sem 
exagero podemos afirmar que a história do desenvolvimento da 
filosofia evolutiva teria sido muito diferente daquela que teste-
munhamos. (Bateson, 1902, p. 39) 

Em versão posterior do livro, que pretendia ser resultado do apaziguamento de ânimos entre os que se opunham a Mendel e os que o defendiam, todos no campo do evolucionismo, Bateson reiterou a versão, não apenas repetindo a frase acima (Bateson, 1909, p. 31), como inserindo outra semelhante:  
Tenho tranqüila certeza de que se o artigo de Mendel tivesse pas-
sado pelas mãos dele [Darwin], aquelas passagens [sobre as afir-
mações do progresso evolutivo por meio de fusão de caracteres] 
teriam sido imediatamente revistas. (Bateson, 1909, p. 19) 
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Essas afirmações não podem ser tomadas por seu valor de fa-ce, visto que, para compreendê-las em sua plenitude, é necessário situá-las no contexto dos (árduos) debates entre Bateson e os membros da escola biométrica (Olby, 1989; Bowler, 2003). Essa escola tinha sido inaugurada pelo controvertido primo de Darwin, Francis Galton, a partir da aplicação de regras estatísticas à análise do espectro de variação biológica em populações e do efeito da seleção natural sobre as mesmas. A idéia básica era aplicar ferra-mentas estatísticas na análise de populações naturais de modo a coletar evidências diretas da operação da seleção natural. Uma das conseqüências dessa aplicação tinha sido a ênfase no papel central da variação contínua no processo evolutivo, enquanto Mendel procurara em seus trabalhos, por razões de ordem metodológica, justamente caracteres descontínuos. Apesar de Galton ter sido um entusiasta de primeira hora da teoria de Darwin sobre a herança (Pangênese), ele propôs quase vinte anos depois uma “lei da herança ancestral”. De acordo com Galton, um indivíduo herdaria metade de suas características dos pais, um quarto de seus avós e assim por diante, até frações infini-tesimais de gerações muito remotas. Esta era uma conseqüência de sua recusa da “herança mole” (soft inheritance), para usar os ter-mos de Mayr (1982), que não deixava espaço para a herança dos caracteres adquiridos. Este modelo confrontava aquele no qual as partículas seriam modificadas a cada geração, tornando-se mais “prepotentes” ou “revertendo ao estoque parental”, nos termos da Pangênese de Darwin (1868). Curiosamente, Galton não acredita-va que a seleção pudesse produzir modificações permanentes nas populações devido ao fenômeno que ele denominou regressão, isto é, a cada geração as variantes regrediriam rumo a um valor médio que seria característico da espécie como um todo (Galton, 1886). A regressão, embora tenha gerado um algoritmo matemáti-co promissor, tinha como decorrência a impossibilidade de mu-danças evolutivas permanentes devidas à seleção natural (Macken-zie, 1984; Heyde & Senete, 2001; Bowler, 2003). Conseqüente-mente, Galton foi levado a uma idéia contrária à teoria de Darwin sobre o papel da seleção natural, admitindo que espécies poderiam surgir por saltos evolutivos. A alegação de Bateson, ao especular que Darwin teria se en-cantado pelas idéias de Mendel, tivesse ele tido a oportunidade de 



 

 242 

delas ter notícia, pode ser entendida como uma tentativa de trazer de volta a figura de Darwin ao debate. Assim, ele apoiaria a visão de Mendel, e não a de Galton e seus seguidores, que já envereda-vam por searas muito diferentes daquelas trilhadas por Darwin. Embora hoje seja possível perceber pontos de complementaridade entre as idéias de herança de Mendel e as idéias evolutivas de Da-rwin, isso não era de maneira alguma evidente nem para Darwin, nem para os primeiros defensores da genética mendeliana, e nem para os biométricos da escola galtoniana. Ao contrário, a genética mendeliana e a perspectiva evolucionista darwiniana foram vistas como teorias opostas, ou mesmo rivais, no início do século XX. Os primeiros mendelianos foram fortemente influenciados pelo princípio saltacionista. A própria “redescoberta” das leis de Men-del em 1900 foi em parte possibilitada pelo entusiasmo pela evo-lução por saltos (Olby, 1989; Bowler, 2003). Era evidente que Bateson queria mostrar que as idéias mende-lianas não eram de forma alguma anti-darwinianas no sentido evolutivo, apresentando um modelo geral capaz de absorver o que seus críticos apontavam contra ele (Martins, 2002). Ele acrescen-tou uma nota ao final de sua tradução do trabalho original de Mendel sobre Pisum e Phaseolus que também incluiu em seu livro, dizendo que, nos parágrafos conclusivos de seu trabalho, Mendel parecia apoiar a idéia de que a mutabilidade geral das espécies poderia ser duvidosa, embora os híbridos produzidos mostrassem que uma espécie poderia se “transformar” definitivamente em outra (Bateson, 1902, p. 95). Era claro que tanto Gregor Mendel como Charles Darwin sabiam que a (falta de) estabilidade dos híbridos ajudaria a esclarecer a questão da (i)mutabilidade das espécies (ver Bowler, 2003). Não pretendemos explorar profundamente as bases históricas dessas perspectivas (escola mendeliana versus escola biométrica) nesse ensaio, mas, antes, contrastar as perspectivas epistemológi-cas de Darwin e Mendel, realçando suas arestas, na medida em que estas podem ser importantes para explicar o baixo sucesso nas atividades de ensino-aprendizagem relatado na bibliografia. Nossa ênfase nos aspectos históricos nos leva, no entanto, a buscar bases históricas sólidas para evitar tanto a pseudo-história, quanto a pseudo-ciência (Allchin, 2004) no contexto educacional.  
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Andrew Sclater escreveu um resumo excelente das diferentes versões publicadas sobre os relatos do desencontro entre Darwin e Mendel, bem como sobre as evidências nas quais elas se assen-tam (Sclater, 2006). A versão do artigo intacto e não lido encon-trado nos arquivos de Darwin (Rose, 2000) se referiria ao livro que Darwin mandou a George Romanes, que lhe tinha solicitado sugestões de referências para escrever um curto texto sobre hibri-dismo. Darwin lhe encaminhou um livro que tinha acabado de receber, com um bilhete no qual dizia não ter tido ainda tempo de ler. Como isso ocorreu poucos meses antes de sua morte, seria lícito concluir que a leitura do livro nunca tenha sido de fato reali-zada. Neste livro, havia uma breve descrição do trabalho de Men-del. No entanto, Sclater afirma que Darwin teve contato com o trabalho de Mendel pelo menos uma vez, por meio de uma fonte secundária na qual o trabalho de Mendel era discutido com algum detalhe. Peter Vorzimmer afirmou que Darwin tinha tido contato com o trabalho de Mendel, ao contrário do que se afirmava freqüente-mente (como vimos, desde o início do século XX). Ele acrescen-tava que Darwin tinha contato direto com Nägeli, um botânico com quem Mendel se correspondia com freqüência, bem como com Hermann Hoffmann, que também conhecia os resultados de Mendel. Além disso, Darwin também conhecia os trabalhos de Köelreuter e Knight, este último um dos maiores hibridistas de seu tempo na Inglaterra, que tinha trabalhado extensivamente com ervilhas, produzindo diversas variedades, inclusive a ervilha-doce, consumida como alimento até hoje. Vorzimmer também chamou atenção para o item número 112 da Coleção de Separatas de Dar-win, com o título “Untersuchungen zur Bestimmung des Wertes von Spezies und Varietät: in Breitrag zur Kritik der Darwin’schen Hypothese” (“Uma investigação sobre a qualidade de espécies e variedades: uma contribuição para a crítica da hipótese de Dar-win”), um longo artigo de revisão escrito por Hermann Hoffmann em 1869. Este trabalho trazia uma revisão de dezenas de estudos publicados sobre hibridização em plantas, incluindo uma crítica à teoria da Pangênese de Darwin recentemente publicada. Vorzim-mer mencionou que o artigo de Hoffmann discutia os trabalhos de Mendel e, portanto, concluiu que Darwin conhecia os resulta-dos deste último. Ele ainda acrescentou que, na seção em que o 
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trabalho de Mendel é exposto (“Seis anos de observações de G. Mendel”), o nome de Darwin é citado quatro vezes, o que certa-mente chamou sua atenção (Vorzimmer, 1968). É muito provável que Darwin estivesse especialmente interes-sado no trabalho de Hoffmann, uma vez que ele continha uma crítica de sua visão sobre herança, que tinha sido exposta no livro 
Variations of animals and plants under domestication (Darwin, 1868). Robert Olby e Peter J. Gautrey também ressaltaram que era de há muito sabido que o trabalho de Hoffmann fora mencionado pelo próprio Darwin em um de seus livros, Effects of cross and self fertiliza-
tion in the vegetable kingdom, de 1876 (Olby & Gautrey, 1968). Isso claramente indica que Darwin realmente o considerou um traba-lho importante e relevante para suas reflexões sobre herança. No entanto, Darwin menciona apenas os experimentos de Mendel com feijão, publicados ao mesmo tempo que os experimentos com ervilhas, e também relatados no artigo de revisão de Hoff-mann. Olby e Gautrey levaram em consideração anotações na caligrafia de Darwin na margem da página 78 daquela separata como indicação de que ele não teria seguido adiante na leitura do trabalho de Hoffmann, tendo estacionado na página 78 (Olby & Gautrey, 1968). Isso significaria que ele não teria encontrado o trabalho com ervilhas, sem dúvida de importância crucial para a compreensão do sistema mendeliano. Escreveram eles: “É duvi-doso, portanto, que Darwin tenha lido os relatos sobre Geum e 
Pisum, tendo simplesmente pulado da página 78 até o Schlussrèsümè nas pp. 169-171” (Olby & Gautrey, 1968, p. 10). Essa conjectura sobre o “pulo” que teria feito Darwin desen-contrar Mendel em seus resultados mais significativos apenas reforça a antiga afirmação de Bateson, ou seja, que se Darwin tivesse tido contato com os resultados de Mendel em seus expe-rimentos com ervilhas, suas idéias sobre herança teriam sido intei-ramente modificadas e a história da biologia evolutiva poderia ter sido completamente diferente daquela que presenciamos. Essa conjectura, no entanto, não considera importantes evidências disponíveis na mesma fonte. Um dos autores deste ensaio (Bizzo) examinou a separata presente na Darwin’s Reprint Collection do Ma-
nuscripts Room, na Cambridge University Library. Foi possível colher evidências adicionais, muito importantes. Em primeiro lugar, as separatas estão em excelente estado de conservação, o que se deve 
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não apenas aos cuidados de guarda iniciados pelo próprio Darwin, mas sobretudo a procedimentos de restauro. Portanto, não se pode propriamente realizar um trabalho de arqueologia bibliográ-fica para apontar evidências de vinco no papel para inferir ações de leitura. A parte efetivamente lida está igualmente bem conser-vada. A separata não foi produzida com a técnica de dobramento de páginas sem corte, o que era comum a alguns editores da épo-ca; em outras palavras, não há marcas físicas derivadas da ativida-de de leitura na separata, além das próprias marcas deixadas por Darwin. Outra evidência importante, desconsiderada no trabalho de Olby & Gautrey (1968), diz respeito a duas inscrições feitas a lápis. As palavras da página 78 não são as últimas inseridas por Darwin na separata antes do resumo final, que inicia à página 169. De fato, próximo ao relato do trabalho de Mendel com ervilhas, Darwin inseriu duas marcas estranhas, mas significativas: trata-se de grandes letras X com marcas nos quatro espaços definidos pelos ângulos. Em uma dessas marcas, há três pontos e um traço horizontal, cada um deles ocupando um dos espaços internos da marca; noutra, há quatro traços verticais. Como não se trata de um texto escrito, há espaço para diversas interpretações, mas não deixa de ser imediata a referência às proporções dos resultados dos cruzamentos de primeira e segunda geração, como o 3:1 (Biz-zo, 1999). Isso pode ser uma indicação do conhecimento de Dar-win sobre o conteúdo do trabalho de Mendel na própria separata de Hoffmann, sem que isso tenha em nada alterado sua visão sobre herança. Na verdade, Darwin já conhecia essas proporções de trabalhos anteriores, não apenas de autores que já haviam realizado experi-mentos com ervilhas (como Knight), mas também de seus pró-prios experimentos, e os explicava em termos da prepotência das gêmulas (uma idéia similar ao que hoje denominamos dominância do gene) e reversão ao tipo selvagem. E essa era justamente a moldura teórica adotada para apresentar os dados de Mendel! De fato, Hoffmann assim descreve os resultados de Mendel com ervilhas: “Os híbridos possuem a inclinação de reverter ao tipo [da espécie] parental”. Em outras palavras, nem mesmo Hoffmann tinha reconhecido as visões conflitantes de Mendel e Darwin, visto que apresentava os resultados de Mendel com a linguagem da Pangênese de Darwin, ao explicar os 25% de descendentes de 
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segunda geração que apresentavam as características de um dos avós. Darwin tinha realizado experimentos nos quais havia encon-trado as mesmas relações numéricas que Mendel, por exemplo, com a espécie Anthirrinum majus (boca-de-leão). É possível que o trabalho de Hoffmann tenha sido lido por Darwin apenas em 1874 (Olby & Gautrey, 1968). Isso significaria certa coincidência entre a leitura dos resultados de Mendel e a preparação da nova edição de seu livro Variations of animals and plants under domestication, cuja segunda edição revisada apareceu em 1875, com uma série de modificações, em especial sobre a Pangênese. Na primeira edição do livro, em 1868, Darwin tinha inserido os resultados de seus cruzamentos com aquela espécie, entre as variedades pelórica, com flores com pétalas de disposição radial, e normal (zigomorfa). Na primeira geração, ele encontrou 100% de descendentes nor-mais. Ele então cruzou esses descendentes, aparentemente idênti-cos ao tipo parental normal. Ele encontrou descendentes dos dois tipos, e escreveu:  
As plantas cruzadas, que se pareciam perfeitamente ao tipo co-
mum de boca-de-leão, foram então deixadas para se autopolinizar 
e, de cento e vinte e sete plantas que brotaram de sementes, oi-
tenta e oito provaram ser bocas-de-leão comuns, duas tinham 
forma intermediária entre a forma normal e a pelórica, e trinta e 
sete eram perfeitamente pelóricas, tendo revertido à estrutura de 
uma das plantas-avós (Darwin, 1868, vol. 2, pp. 70-71). 

Esses resultados, que o próprio Darwin reconhecia em nada serem originais, mostraram que a primeira geração exibia apenas uma das formas parentais (boca-de-leão comum, de flores zigo-morfas), mas na segunda geração ocorria uma “reversão” para a forma latente (de flores com corola radial) em 29% dos casos (37/127), em comparação com as outras formas, correspondentes a 70% (88/127). Portanto, Darwin estava bem ciente da tendência da segunda geração, e acrescentava: 
A tendência ao pelorismo parece ganhar força pela intercessão de 
uma geração, prevalecendo em larga medida na segunda série de 
plantas que brotam de sementes. Como é possível a um caráter 
ganhar força pela intercessão de uma geração, será considerado 
no capítulo sobre a pangênese (Darwin, 1868, vol. 2, p. 71).  
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As explicações apareciam no último capítulo de seu livro, “so-bre a Pângenese”, no qual ele argumentava que a “prepotência” das partículas mudava de acordo com as circunstâncias, de geração em geração. Ele argumentava que a aparição de flores radiais era resultado da mudança do solo, quando a planta encontrava menos nutrientes. Em outros termos, Darwin trabalhava em um modelo de “hereditariedade macia”, no qual as partículas hereditárias for-mavam unidades plásticas, deformáveis e reconfiguráveis. Mendel, por sua vez, trabalhava com um modelo de herança dura, no qual as partículas são unidades discretas, imiscíveis e de configuração estável.  Na segunda edição de seu Variations of animals and plants under 
domestication, que apareceu em 1875, Darwin introduziu muitas modificações – aliás, um indicativo da importância que conferia ao livro –, mas uma delas, embora pequena, é particularmente em-blemática. A frase “Não é portanto surpreendente que todos até o momento tenham ficado perplexos ao tentar delinear regras gerais para o fenômeno da prepotência” (Darwin, 1868, vol. 2, p. 71), que significava que ninguém tinha conseguido ainda dar um passo seguro para explicar o que ocorria na segunda geração de cruza-mentos entre espécies e variedades diferentes, ganhou uma nova redação: “Não é surpreendente, portanto, que ninguém tenha até o momento conseguido ter sucesso em delinear regras gerais para o fenômeno da prepotência” (Darwin, 1875, vol. 2, p. 47). Isso pode significar que ele estava ciente de outras proposições, as quais, diga-se de passagem, não se limitavam às de Mendel, mas não as julgava bem sucedidas na tentativa de explicar a questão da prepotência/dominância. Antes que a questão da herança em si, a pergunta que devia ser respondida inicialmente dizia respeito às relações de determinação das partes, em certa medida uma reedição da polêmica epigênese 
versus pré-formação. A passagem ao longo de diferentes gerações sem nenhuma modificação das partículas era uma clara indicação de que as características biológicas estavam de alguma forma pré-definidas. Assim, evidências de que as características não se mistu-ravam em experimentos de hibridização causavam perplexidade a qualquer um que se opusesse à perspectiva da herança macia. Uma troca de cartas entre Darwin e Wallace possui indicações claras dessa sensação de desconcerto. Em 22 de janeiro de 1866, Darwin 
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escreveu a Wallace dizendo que conhecia um bom número de variedades que não produziam descendentes com características misturadas ou intermediárias, mas sim descendentes semelhantes a uma das formas parentais. Wallace respondeu, em 4 de fevereiro, dizendo que esta seria, então, uma comprovação para a base da origem das espécies, ao que Darwin responde, em uma carta sem data, mas provavelmente escrita em fevereiro de 1866, dizendo que Wallace não tinha entendido sua questão. Para se fazer enten-der melhor, ele exemplificava dizendo que tinha cruzado duas variedades de ervilhas doces, de flores com cores muito diferentes, a variedade conhecida como “painted lady”, de flores rosa e bran-co, e a variedade “purple”, de flor inteiramente púrpura. Ele ia adiante, dizendo que, de seus cruzamentos, tinham resultado des-cendentes perfeitamente assemelhados às formas parentais, sem nenhuma indicação de mistura dos padrões florais. Ele estava impressionado devido ao fato de que, por vezes, até na mesma vagem havia sementes das duas variedades. Ele terminava a carta perguntando se Wallace conhecia algo parecido com borboletas ou mesmo com plantas do gênero Lythrum, que servem de alimen-to a larvas de diversas espécies desses insetos. É muito interessante, portanto, perceber que Darwin tinha re-sultados muito parecidos aos de Mendel, inclusive com ervilhas, mas relutava em modificar sua visão epigenética. Isso nos conduz à conclusão de que as versões que dizem que Darwin nunca ouvi-ra falar de Mendel e que, se o tivesse feito, teria modificado sua visão sobre hereditariedade e, por extensão, sobre evolução, são simplesmente equivocadas e não deveriam ser consideradas no contexto escolar, inclusive para decisões a respeito de currículos. Como diz Sclater: 
A comunidade científica foi extremamente lenta em perceber o 
significado do trabalho de Mendel, provavelmente porque ele 
mesmo não foi capaz de explicar completamente a diferença en-
tre seus achados muito precisos com as ervilhas e os resultados 
não tão fáceis de interpretar com plantas de outros gêneros. Por-
tanto, mesmo que Darwin tivesse estudado os resultados de 
Mendel, ele bem poderia ter falhado em compreender seu signifi-
cado. O fato é que o nome de Mendel não aparece no trabalho 
publicado de Darwin ou em sua correspondência (Sclater, 2006, 
p. 192). 
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Ele acrescenta que, de fato, seria muito pouco provável que Darwin aceitasse a interpretação de Mendel, dado que este último parecia compreender as variações que apareciam na descendência de cruzamentos mais como ligados à geração de variações, preser-vando as espécies, do que à criação de matéria-prima para a ação da seleção natural na origem das espécies.  De qualquer forma, uma conclusão se mostra imperiosa nesse ponto. Darwin não chegou aos mesmos modelos de Mendel por-que havia uma marcada diferença de perspectiva teórica, de con-cepção sobre definições básicas acerca da importância de fatores externos e internos na determinação das características dos seres vivos, de certa forma reeditando a questão pré-formação versus epigênese. De fato, a aceitação do modelo mendeliano implicou uma profunda revisão dessas posições, a tal ponto de o debate sobre a determinação do sexo do final do século XIX e início do século XX ter incluído o que Jane Maienschein denominou esco-las “internalista” e “externalista” (Maienschein, 1984). Antes que um consenso fosse condensado em torno da herança, considerável esforço foi empreendido tanto no estudo de fatores internos dos gametas como de fatores externos ao zigoto que influenciariam o desenvolvimento dos organismos. Antes de atingir um consenso mínimo sobre essas questões, seria impossível perceber a força que o modelo mendeliano ganharia no decorrer do século XX e isso, em larga medida, explica a “lentidão” da percepção da comu-nidade científica.  Não pretendemos aqui entrar em detalhes sobre o que ocorreu com o trabalho de Mendel de fato. Nossas intenções são mais modestas. Está claro para nós que, contrariamente à expectativa de Bateson, e independente da opinião dos naturalistas do século XIX sobre Mendel, Darwin não seria capaz de perceber como as idéias medulares do modelo mendeliano de herança poderiam se encaixar em seu próprio modelo evolutivo. Darwin tinha um en-foque hereditário próprio, a teoria da pangênese, a qual diferia em muito da perspectiva de Mendel sobre herança e, na medida em que se considere que Mendel explorava as conseqüências evoluti-vas de suas conclusões, também sobre a evolução biológica. Dar-win e Mendel simplesmente trabalhavam em arcabouços teóricos distintos. 
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4 GENÉTICA E EVOLUÇÃO NA ESCOLA 
O planejamento curricular se apóia em certas suposições rela-cionadas à edificação da complexidade. Conceitos simples, especi-almente aqueles que ajudam a compreender outros conceitos mais complexos, são tratados em primeiro lugar no planejamento curri-cular, de modo a permitir um enfoque progressivo. O estudo da evolução biológica freqüentemente é colocado ao final do ano letivo, quando não no final do último ano do ensino médio (Tidon & Lewontin, 2004). Este seguramente é o caso brasileiro, mas a mesma situação também é observada em outros países. Sem dúvi-da, diferentes justificativas podem ser apresentadas para essa situ-ação, mas pelo menos uma se coloca no campo histórico e epis-temológico. O argumento seria o seguinte: faltava à Darwin o arcabouço teórico da genética mendeliana e, portanto, ele não foi capaz de desenvolver a chamada síntese evolutiva, algo que tomou forma apenas a partir da década de 1930, mediante a fusão do trabalho dos dois cientistas. A escola poderia, então, oferecer um atalho epistemológico aos estudantes, mostrando o trabalho de Mendel como estando diretamente ligado ao de Darwin. Assim, quando os alunos começassem a estudar evolução, teriam já pas-sado pelo aprendizado da genética, algo que lhes proveria o que faltara ao próprio Darwin. O ambiente escolar poderia oferecer, assim, uma “via rápida” em termos do aprendizado da evolução biológica. Nós acreditamos que este é um argumento falacioso, que não está baseado em evidências sólidas, nem em termos histó-ricos, nem em termos da psicologia cognitiva. Apresentamos cin-co argumentos para justificar aproximações alternativas no ensino de Biologia no nível médio. 

4.1 Biologia escolar: historicamente precisa? 
O primeiro aspecto a ser considerado diz respeito à versão do conhecimento científico que propiciamos aos estudantes. A ‘bio-logia escolar’ pode ser vista como uma versão do conhecimento moldada por diferentes agentes sociais e encontrada nos livros didáticos e currículos. Trata-se de um corpo de conhecimentos construído especialmente para a escola, tendo como objetivo pri-mário ser adequado ao aprendiz. Isso implica que há razões para 
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evitar uma reconstrução histórica estrita; embora apoiemos forte-mente o uso da história da ciência no ensino de ciências, não se pode perder de vista o fato óbvio de que um curso básico de bio-logia não é um curso de história da biologia. Devemos evitar, pois, abordagens equivocadas, seja da história, seja da ciência (Allchin, 2004). Certamente, isso não significa que devamos ensinar todas as teorias passadas, incluindo aquelas que não são mais aceitas. Por exemplo, não parece haver qualquer razão para ensinar a pan-gênese em detalhes no ensino médio. Isso poderia ameaçar seria-mente a construção pelos estudantes de uma compreensão apro-priada da biologia moderna. Entretanto, disso não segue que de-vamos dizer que Darwin nunca pensou sobre a questão da herança ou, como fez Bateson, que foi uma infelicidade que o trabalho de Mendel nunca tenha chegado às mãos de Darwin. 
4.2 Genética e evolução: fiquemos atentos às diferenças 

Ver a evolução darwiniana como conseqüência da genética mendeliana é uma reconstrução bastante particular da jornada histórica e epistemológica de algumas idéias de (pelo menos) dois pensadores. Esta versão não é a única possível e, claramente, não é a mais precisa de um ponto de vista histórico. E, tampouco, não parece ser a maneira mais fácil de alcançar uma compreensão ade-quada da biologia moderna. Antes pelo contrário, ela pode tornar esse resultado mais difícil. A genética mendeliana inclui o conceito de herança dura, ou, em outras palavras, de que a hereditariedade é mediada por partículas que transitam inalteradas de uma geração a outra. O próprio Mendel, nos últimos parágrafos de seu artigo de 1865, exprimiu suas dúvidas acerca da possibilidade de “trans-formação” das espécies além de certos limites, a saber, aqueles dados pelas combinações de variações preexistentes nos estoques parentais. Deve-se considerar que os estudantes podem não lograr pensar de modo claro sobre a compatibilidade entre um modelo de herança dura e as fontes de variação cega disponível para a seleção natural, a deriva gênica e o fluxo gênico. Décadas se passa-ram antes que as perspectivas mendelianas e darwinista pudessem ser combinadas numa teoria única. Não é provável que possamos reconstruir esse processo tão complexo no âmbito escolar. Se for este o caso, pode muito bem ser que um planejamento curricular que tome a genética como pré-requisito para a evolução em nada 
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ajude o desenvolvimento apropriado de uma compreensão sobre evolução biológica pelos estudantes. 
4.3 Genética, microevolução e tempo geológico 

A biologia evolutiva se ocupa de dois domínios relacionados de fenômenos: micro e macroevolução. No primeiro domínio, podemos enfocar, por exemplo, a biologia molecular e a genética, enquanto no segundo a paleontologia tem papel central. A maioria dos currículos pré-universitários apresenta um viés desequilibrado para o lado da microevolução (veja, por exemplo, Dodick & Ori-on, 2003; Dodick, 2007). Mesmo no nível universitário, a paleon-tologia tipicamente não é considerada uma área nuclear para bió-logos. Na Universidade de São Paulo (USP), a paleontologia não é mais ensinada no curso de Biologia como uma disciplina obrigató-ria. Na Universidade Federal da Bahia, o currículo de Biologia ainda inclui uma disciplina de paleontologia, ministrada num insti-tuto de geociências, e não de biologia, mas o foco principal do ensino de evolução se encontra no nível populacional, privilegian-do, pois, a microevolução. Uma possível explicação para esta ten-dência reside na ênfase – de certo modo, esperada – sobre a sele-ção natural e a manutenção da variabilidade nas populações. Isso conduz de maneira direta a vínculos entre evolução e genética, colocando uma questão relevante: se a construção dos currículos se apoiar numa abordagem histórica, mostrando em algum detalhe o trabalho de Darwin, o que fazer com seus escritos sobre a pan-gênese? Além disso, exemplos de evolução popularmente conhe-cidos, como o melanismo industrial em mariposas e a resistência de bactérias a antibióticos, são exemplos de microevolução, que dificilmente teriam paralelos em exemplos extraídos dos originais de Darwin. Disso resulta uma tensão no currículo, uma vez que adotar uma perspectiva histórica nos levaria a valorizar escritos originais, mas estes são, ao fim e ao cabo, substituídos por textos modernos. De fato, se um estudante abrir Origem das espécies ou 
Variation, é possível que fique perplexo com os problemas discuti-dos, os argumentos desenvolvidos, os exemplos fornecidos. Ainda mais importante é perceber que a ênfase sobre a micro-evolução implica uma tendência de menor relevância ao estudo da evolução em grande escala, à origem dos grupos taxonômicos, às tendências evolutivas, à radiação adaptativa, às extinções. Isso 
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conduz a uma presença desequilibrada da genética e da biologia molecular nos currículos, em comparação com outras áreas, como, por exemplo, a paleontologia. A seleção natural é apresentada aos estudantes desde o começo da unidade sobre biologia evolutiva e eles são instados a construir modelos abstratos de genética de populações, em vez de visualizar processos que têm lugar ao nível dos organismos, buscando conectá-los com mudanças populacio-nais. Como Jeff Dodick afirma: “começar uma unidade de ensino sobre biologia evolutiva com microevolução, e especialmente com seleção natural, traz dificuldades” (Dodick, 2007, p. 246). A abor-dagem da macroevolução e, em particular, de um conceito opera-cional de tempo geológico, é essencial para o desenvolvimento de uma compreensão apropriada da biologia evolutiva (Dodick, 2007). 
4.4 Evolução biológica ao final: tarde demais? 

Um planejamento curricular que situe a evolução na última parcela da biologia do ensino médio pode levar a resultados pífios. Alguns professores e planejadores de currículos tomam como certo que conhecimento sobre a diversidade biológica, a biologia molecular e a genética são essenciais para compreender evolução. Isso leva a uma perspectiva cumulativa, na qual os conteúdos considerados relevantes para a aprendizagem de evolução são somados uns aos outros, de maneira seqüencial, passo a passo. No entanto, tudo é relevante para a evolução, ou vice versa! Isso mos-tra a dificuldade de adotar tal perspectiva cumulativa. Devemos considerar, entretanto, algumas restrições, como, por exemplo, a extensão temporal do ensino médio de biologia. Se deixarmos a evolução para o fim da educação básica, ela tenderá a ser abordada de modo impróprio e não cumprirá o papel integrador que efeti-vamente tem no conhecimento biológico. Desta maneira, a evolu-ção não é usada para atribuir sentido aos seus produtos, tal como a diversidade biológica, freqüentemente ensinada como um desfile de diferentes táxons, sem qualquer processo subjacente que os reúna (Rocha et. al., 2007). Além disso, o estudo dos aspectos geológicos do planeta, incluindo a idéia de tempo geológico, pode-ria ser tratado desde o começo, ajudando na construção de um entendimento mais amplo do ambiente em duas dimensões, espa-ço e tempo. Para o próprio Darwin, a compreensão do tempo 
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geológico foi crucial, tendo ocorrido enquanto ele ainda se encon-trava no Beagle. Foi sugerido que Darwin abriu as portas do tem-po geológico por volta de abril de 1835, quando estava nos Andes, mais de três anos antes de ter lido Malthus e começado a pensar na seleção natural (e na pangênese). Isso pode ser relevante na organização dos currículos. Deslocar esse assunto para outra posi-ção nos currículos poderia beneficiar abordagens mais amplas, que tratassem da macroevolução e evitassem ou, ao menos, tirassem um pouco do foco sobre questões específicas acerca da dinâmica de genes em populações e ao longo das gerações. Isso poderia tornar o assunto mais coerente e adequado para os aprendizes. 
4.5 Evitando o anacronismo na ciência 

Não há qualquer razão para ocultar o fato de que Darwin pro-pôs um modelo de herança que foi rapidamente abandonado pela comunidade científica. Se isso for mencionado, trará um tom mais realista à compreensão da produção do conhecimento científico. Pode-se fazer notar, assim, que um modelo “equivocado” de he-rança (ou mesmo a ausência de qualquer modelo a este respeito) não constitui obstáculo intransponível para a construção de um modelo apropriado da evolução. De fato, este foi o caso de Dar-win, que propôs um modelo de evolução que até hoje considera-mos, em termos gerais, “correto”, apesar de adotar um modelo “equivocado” de herança. Isso não surpreende, uma vez que a idéia da seleção natural apenas requer que exista variação abun-dante numa população, além de algumas outras suposições sobre a natureza da variação (ver Gould, 2002), algo que não podia ser negado na época de Darwin. Para construir um modelo de seleção natural, não importa de fato quais são as origens da variação. Esta é uma questão de pesquisa distinta, embora sem dúvida importan-te. Trata-se de uma outra forma de demonstrar que a defesa de um curso de genética antecedendo obrigatoriamente o estudo da biologia evolutiva pode estar equivocada, tanto pela perspectiva histórica, quanto pela perspectiva epistemológica. 
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