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A repetição da experiência em Haller e Spallanzani 
Maria Elice Brzezinski Prestes *  Marisa Russo # 

1 INTRODUÇÃO 
Ao longo do século XVIII, desenvolveu-se uma tradição de pesquisadores ocupados em conhecer o 

funcionamento dos seres vivos por meio da realização de observações e experiências. O “experimento” 
era então concebido, a partir de uma certa herança baconiana, como uma “experiência provocada por 
uma ação voluntária, refletida,  experientia quaesita” (Rudolph, 1991, p. 78). Assim, a partir de meados do 
século, o experimento tornou-se “uma técnica complexa”, cujo acesso ficou cada vez mais restrito a 
“sábios de profissão” (Roger, 1962, p. 195). Em outras palavras, a capacidade de verificar e discutir a 
validade das experiências tornou-se então uma linha divisória, separando os naturalistas profissionais 
dos naturalistas amadores e seus gabinetes de curiosidades, que tanto proliferaram no Iluminismo.  

No âmbito da atividade científica experimental do século XVIII, pode-se tomar a repetição da 
experiência como a sua “dimensão epistemológica central” (Ratcliff, 2001, p. 33). Partindo dessa 
perspectiva, trataremos aqui da repetição das observações e experiências em dois autores importantes 
do período, caracterizados exatamente pelo uso sistemático que fizeram da experimentação, o 
fisiologista e médico suíço Albrecht von Haller (1708-1777) e o naturalista italiano Lazzaro Spallanzani 
(1729-1799). 

Iniciaremos indicando como concebiam a repetição de experimentos e discerniam a “repetição sob 
iguais condições” da “repetição com variação de condições”. Em seguida, vamos comparar o que 
diziam sobre a necessidade da repetição com o que realmente faziam. Além de algumas passagens de 
suas obras publicadas, nos serviremos de registros privados, como os diários de pesquisa. 
Consideramos os diários como fontes privilegiadas para a comparação pretendida porque representam 
instrumentos importantes para conhecer, melhor que qualquer declaração publicada, o percurso da 
pesquisa realizada por um autor, a sua escolha epistemológica e o método – e, com ele, a dimensão da 
repetição – efetivamente adotado. Por fim, tendo por base a correspondência trocada entre os dois 
investigadores, indicaremos como, numa controvérsia específica em que se envolveram, surgiram 
reservas à repetição das observações e experiências, tanto da parte de Spallanzani quanto de Haller. 
2 A REPETIÇÃO NAS OBRAS PUBLICADAS 

A importância da repetição dos experimentos foi diversas vezes mencionada nas obras desses dois 
investigadores. Em Spallanzani, a repetição servia como um critério de demarcação que podia distinguir 
um “filósofo de carta” de um “filósofo da natureza” (Spallanzani, [1765], 1996, p. 133). Para Haller, a 
repetição, ao lado da indução e da experiência, constituía um dos princípios fundamentais de sua 
pesquisa fisiológica (Rudolph, 1991, p. 78). Em Spallanzani, a repetição da experiência era um critério 
para “bem compreender, com certeza de ciência”, alguma coisa (Spallanzani, [1765], 1996, p. 114).  
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Ao examinarmos os exemplos do uso da repetição das observações e experiências em Haller e 
Spallanzani, logo percebemos que eles relatam duas configurações da repetição. Por vezes, a repetição é 
uma multiplicação da observação ou do experimento “sob iguais condições”. Pode-se dizer que essa 
repetição buscava, antes de tudo, uma confirmação do resultado das experiências. Era a garantia de 
verdade e exatidão de todos os elementos envolvidos na observação ou na experiência, e isso para o próprio observador, como também se pode perceber das palavras de Spallanzani: “eu havia feito as 
observações e experiências o maior número de vezes que pareciam necessárias para ter resultados 
seguros e constantes” (Spallanzani, [1780], 1999, p. 202).  

No Saggio di osservazioni microscopiche concernenti il sistema della generazione dei Signori di Needham e Buffon, 
Spallanzani algumas vezes fazia apenas uma menção genérica à quantidade de repetições: “por muitos e 
inegáveis experimentos”; “experiências repetidas mais vezes”; “inumerável quantidade de outras 
experiências o confirmaram” (Spallanzani, [1765], 1996, pp. 305, 329, 337). Outras vezes, contudo, 
fornecia números precisos: “os seres [sapos] preparados em 40 vasos”; “experimentando de novo, [o 
resultado] mostrou-se errado e ensinou-me quanto é fácil um filósofo errar quando quer, 
apressadamente, sobre o débil apoio de poucas experiências, estabelecer cânones ou regras universais. 
De fato, de 25 infusões de carne putrefata [...]” (Spallanzani, [1765], 1996, pp. 297, 336). 

No relato publicado desse gênero de repetição são agregados dois elementos que contribuem à sua 
validação: a presença das “melhores testemunhas” e a possibilidade de ser repetida por outros 
investigadores. Em meio às diversas considerações metodológicas que encerram o Saggio, Spallanzani 
nomeou os padres colaboradores que estavam presentes em suas observações (Spallanzani, [1765], 
1996, p. 139). A constância das condições das experiências, acompanhada da descrição das 
circunstâncias das operações efetuadas, era definida por Spallanzani como “um daqueles pontos 
mestres preferencialmente estudados e discutidos para o encerramento de uma questão” (Spallanzani, 
[1765], 1996, p. 130). 

A segunda configuração da repetição, nesses e outros autores do período, ocorria com a introdução 
de uma condição diferente ou modificada. Nesta segunda acepção, de “repetição com variação de 
condições”, constelavam-se o que Charles Bonnet chamou “séries de experiências”, e que podem ser 
entendidas como “conjuntos de experiências coordenadas para conhecer um dado fenômeno”1. Nessa 
dimensão, a repetição não visava apenas a confirmação de resultados seguros e constantes, mas assumia 
o papel de constituir-se, como já indicou Ratcliff, nos “meios válidos de uma demonstração” (Ratcliff, 
1995, p. 13). 

Spallanzani, em diversos momentos de suas pesquisas, dedicou-se a buscar soluções para temas 
controversos adotando a repetição das observações e experiências feitas pelos autores em disputa como 
a via de exame da controvérsia em foco. No Saggio Spallanzani decidiu “examinar pela via das 
observações e experiências replicadas a controvérsia” sobre a geração dos microrganismos derivada dos 
estudos de Needham e Buffon (Spallanzani, [1756], 1996, p. 102). Para tanto, fazia uso da introdução de 
variações nos experimentos. Spallanzani escreveu que a força de prova de uma experiência dependia, 
em grande parte, de acrescentar-lhe outras similares, ou seja, de experiências com variação de 
condições, conforme notamos no texto a seguir: 

O peso de outras similares, pois não parece que sob o tribunal dos filósofos modernos [moderni Filosofanti] 
uma ou duas observações ou experiências sejam suficientes para obter aquele consentimento total que 
somente se concede a muitas, desde que sejam bem feitas, claras e uniformes. (Spallanzani, [1765], 1996, p. 
129) 

                                                      
1 O conceito de “séries de experiências” foi identificado na obra de Bonnet por Marc Ratcliff que assim o definiu: “uma 

coleção, uma série de experiências, às vezes coordenadas, que apresentam sempre três características principais: a duração 
longa, a seqüência experimental, que supõe uma tenacidade do observador, e a unidade temática à qual se refere” (Ratcliff, 
1995, p. 12). 
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Spallanzani referia-se às repetições com variações como “artifícios” ou “novos expedientes”, que 
deviam ser cogitados com a finalidade de eliminar “a incerteza e a dubiedade da coisa” (Spallanzani, 
[1765], 1996, p. 115). 

Em Haller, a repetição, via de regra numerosa, era a garantia de verdade. A repetição era o que 
permitiria retirar da observação tudo o que podia ser acidental e reunir tudo o que seria constante. Ao 
fazer a distinção entre irritabilidade e sensibilidade, “a precaução mais necessária era a de verificar os 
acidentes que podiam esconder o sucesso. Mas por isso mesmo, por serem acidentes, suas inconstâncias 
naturais os separam de o que se segue essencialmente da natureza das coisas” (Haller, 1756, p. 110). 
Além disso, para o fisiologista suíço, o valor da repetição aparecia ainda mais claramente como algo 
além da confirmação de o que já fora constatado uma vez e por outros investigadores; a repetição era 
um meio de conferir à natureza a possibilidade de mostrar-se a si mesma, na sua estabilidade, livre dos 
artefatos da própria experiência2. 

No prefácio dos Elementa physiologiae corporis humani, depois de atribuir um papel propedêutico à 
anatomia, que fornecia a base do conhecimento fisiológico, Haller estabeleceu as “regras que não se 
pode negligenciar” em todas as experiências: 

Nenhuma experiência, nenhuma observação, deve ser feita uma única vez. A verdade não se faz conhecer 
senão pelo resultado invariável de experiências repetidas. Fatores imprevistos (estranhos) podem ser 
introduzidos nas experiências. É preciso descartá-los pelas repetições, para assegurar-se que os resultados 
se seguem sempre das mesmas condições. Mesmo se a natureza é variável, só pela repetição ela revela seu sentido e sua vontade. (Haller [1757] apud Rudolph, 1991, pp. 79-80) 

Em Haller, a repetição também não era apenas uma questão de quantidade, mas de variedade, 
devendo-se buscar maneiras diversas de isolar sempre um mesmo e único fenômeno – como, por 
exemplo, a irritabilidade dos músculos. Haller observou o músculo no corpo e fora dele e na presença 
ou ausência de nervos; também aplicou estímulos experimentais variados, físicos e químicos, 
procurando constatar aquilo que tomava como o mais estável no fenômeno da irritabilidade: a 
contração das fibras musculares. O método de Haller foi construído a partir da noção de estabilidade da 
natureza. Segundo ele, a natureza não se escondia; pelo contrário, ela se oferecia completamente aos 
nossos olhos, ainda que disfarçada nas mais diferentes expressões (Russo, 2002, p. 162). Nesse sentido, 
somente a experiência, guiada pelo “olhar penetrante e justo do gênio”, permitia pôr à prova os 
fenômenos já constatados e extrair, da repetição da mesma observação, o fato novo; ou, 
contrariamente, reunir observações diversas e extrair desta diversidade o que existe de comum entre 
elas. Assim, em grande parte, foi através desse olhar que Haller pôde, mais do que descrever o 
fenômeno de contração, elaborar o conceito de “irritabilidade” como uma força inata das fibras 
nervosas, o que, aos olhos de seu amigo e admirador Charles Bonnet, permitiu à “experiência triunfar 
sobre a ignorância, o erro e o preconceito” (citado por Sontag, 1983, p. 59). 
3 A REPETIÇÃO NOS DIÁRIOS DE PESQUISA 

Em grande parte, a repetição das observações e experiências tornou-se possível pelo 
desenvolvimento concomitante de uma forma de relato detalhado, nas obras publicadas, dos 
fenômenos investigados e do procedimento utilizado. Para isso, foi fundamental a elaboração, pelo 
pesquisador, de um registro diário, de modo a criar e manter uma memória minuciosa de dados que 
pudesse ser acessada posteriormente, no momento da redação do texto destinado à publicação.  
                                                      
2 Leitor assíduo de Bacon, Haller lembra aqui o aforismo XCVIII do Novum organum, Livro I, no qual Bacon fazia a seguinte 

afirmação: “Com efeito, da mesma maneira que na vida política o caráter de cada um, sua secreta disposição de ânimo e 
sentimentos melhor se patenteiam em ocasiões de perturbação que em outras, assim também os segredos da natureza 
melhor se revelam quando esta é submetida aos assaltos das artes que quando deixada no seu curso natural” (Bacon, 2002, 
http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/norganum.html). 



 306 

Diversos outros investigadores do período, como Morgagni, Redi, Réaumur, Vallisneri, deixaram 
materiais inéditos em que registraram suas pesquisas. Em estudo comparativo, Maria Teresa Monti 
mostrou que, no caso desses naturalistas, os diários preservados podem ser considerados como 
materiais publicáveis ou muito próximos da versão para publicação. Mas diferente é o status das 
anotações conservadas por Spallanzani e Haller, opina a historiadora, que ainda salienta serem mesmo 
os traços comuns entre os diários de ambos, a forma sistemática e intensa com que mantiveram esse 
registro da atividade experimental e o seu aspecto de work in progress, contendo “os erros, os desvios e as 
estratégias” anotadas junto à enumeração dos protocolos executados (Monti, 1998, p. 278). Afora essas 
duas afinidades, Monti indicou também diferenças encontradas na comparação dos diários de Haller e 
Spallananzani, das quais indicamos algumas a seguir. 

Haller redigia os diários em latim e, ao que tudo indica, no próprio momento das observações e 
manipulações. As anotações eram ordenadas, minuciosamente datadas, ou datáveis, e geralmente 
monotemáticas. Na maior parte dos diários, a escrita ocupava uma só coluna da página. A outra coluna 
servia para anotar referências bibliográficas, ainda que poucas. Correções posteriores eram inseridas nas 
margens e nas entrelinhas. Os protocolos eram descritos com o período de cada jornada de pesquisa, 
geralmente contida nas horas matutinas, e com seus prosseguimentos por dias consecutivos (Monti, 
1998, pp. 280-282). 

Spallanzani escrevia seus diários em italiano e, segundo indícios permitem supor, nas pausas, mais 
do que durante a atividade de laboratório. A estrutura de seus diários torna impossível, diferentemente 
dos de Haller, quantificar os protocolos, mas a “regularidade nas observações e a constância na 
repetição permitem apreciar o ritmo intenso da jornada de pesquisa” (Monti, 1998, p. 297). Essa 
quantidade imensa de informações, associada à “ânsia por não esquecer elementos essenciais, por 
recapitular de memória a jornada e por fixar imediatamente sugestões e projetos até mesmo 
heterogêneos, mas ligados ao trabalho em curso” podem explicar o fato de Spallanzani muitas vezes 
inserir em um diário os apontamentos destinados a outro (Monti, 1998, p. 296)3. Além da descrição das 
observações e experiências, Spallanzani também anotava as “dúvidas, citações, mudanças de opinião, 
hipóteses apenas esboçadas e ainda em fase de verificação”, de modo que a sua leitura permite um 
acompanhamento das etapas da formação do experimentador (Monti, 1998, p. 294). 

O que mais nos interessa aqui é indicar que a análise da estrutura dos diários permite entrever, no 
caso dos de Haller, evidências indiretas sobre a efetiva repetição das experiências. Há lacunas e páginas 
em branco em meio ao relato da observação de diversas séries de ovos dispostos para a incubação, por 
exemplo, em seus estudos embriológicos sobre ovíparos. Esses espaços parecem ser destinados, como 
supõe Monti, a receber “a multiplicação desejada das observações e experiências” enquanto o autor 
segue o desenvolvimento dos ovos incubados e “reconstrói a sua sucessão regular, retomando, a cada 
vez, os diários em páginas diversas” (Monti, 1998, p. 281).  

No caso das anotações de pesquisa de Spallanzani, são encontradas múltiplas menções à necessidade 
da repetição de experimentos, como se ele tivesse lembrando a si próprio o modelo do método e 
tentando fixá-lo com clareza no trabalho experimental, conforme já salientou Carlo Castellani. Assim, 
podemos ler coisas como “antes de raciocinar sobre tal experimento convém repeti-lo e variá-lo”; 
“antes de discorrer convém repetir o experimento”; “Estes experimentos combinam com outro similar 
[...]. Não obstante, a incerteza nestes dois experimentos [...] me obriga a tornar a repeti-los” (Spallanzani apud Castellani, 1982, p. 31).  

Diferentemente de Spallanzani, que apresentava nos textos publicados uma parte muito menor dos 
dados mantidos nos diários (Monti, 1998, p. 298), o material anotado por Haller passava integralmente 
do diário ao texto publicado. A impressionante quantidade de anotações modelou a estrutura formal 
                                                      
3 Recentemente, diversos diários de Spallanzani foram publicados na Itália: Il grande giornale, contém as investigações 

experimentais realizadas entre 1770-1775 sobre temas variados; outros diários são monotemáticos: sobre a digestão, 
geração, morcegos, respiração. 
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das suas publicações. A intenção parecia ser a de vencer os adversários com uma massa enorme de 
observações e experiências, em que a vasta repetição e variação das condições era a garantia da verdade. 
Haller adotava um modelo que organizava a exposição do texto publicado em duas partes. A primeira 
trazia exclusivamente os protocolos de observações e experiências realizadas. A segunda, expunha o 
esforço teórico fundado naquele material experimental. Esse modelo, iniciado nos diários, foi mantido 
até a Opera minora (1762-8), que pode ser tomada como a expressão mais acabada desse cânone 
metodológico, mas dirigiu igualmente as publicações precedentes: as pesquisas sobre a circulação do 
sangue (1756), as pesquisas sobre embriologia dos ovíparos (1758), sobre a osteogênese (1758) e sobre 
a geração dos quadrúpedes (1767) (Monti, 1998, p. 283). 

Queremos lembrar aqui que foi com as obras de Haller em mãos, sobre o movimento do sangue e 
sobre o desenvolvimento do embrião das galinhas, que Spallanzani declarou querer adotar o mesmo 
modelo como uma boa “norma” para as próprias dissertações. Elogiou o “método de contar uma a 
uma as experiências, e arrolar, em seguida, todos os resultados”. Assim, por exemplo, o seu Fenomeni della circolazione nel giro universale de vasi, de 1773, consistiu no relato seqüencial de 166 experiências 
numeradas, seguidas de 28 “resultados”; outras 171, seguidas de sete “resultados”. Spallanzani adotou o 
mesmo modelo na dissertação sobre a geração dos anfíbios, de 1780, cujos primeiros cinco capítulos de 
relatos das observações são seguidos por um capítulo exclusivo a doze “reflexões” sobre as mesmas e 
um último capítulo destinado ao exame de críticas recebidas anteriormente. Depois de sugestão de 
Senebier para uma mudança nessa estrutura na tradução do texto ao francês, Spallanzani ainda que a 
tenha reconhecido como “um pouco maçante” para os “leitores em geral”, foi categórico em defender a 
sua manutenção: “esse livro foi escrito para verdadeiros Fisiologistas, aos quais não parece desagradar, 
sem excetuar o próprio Haller, ainda que em tantas coisas apresente divergências dele [...] E os que não 
quiserem ler as experiências, que leiam os resultados” (Spallanzani, [1777], in Di Pietro, 1987, pp. 65-
66). 
4 A REPETIÇÃO NA CORRESPONDÊNCIA 

Nos itens anteriores, vimos de que forma os diários de Haller e Spallanzani estão recheados de 
evidências diretas e indiretas do uso sistemático da repetição das observações e experiências em sua 
rotina de trabalho. Também vimos como eles argumentavam sobre a necessidade da repetição em suas 
obras publicadas. Vamos nos deter agora em torno de um tema específico no qual a repetição de 
observações esteve no centro de um episódio que colocou os dois autores em lados opostos: a 
controvérsia sobre alguns fenômenos da circulação sanguínea. Embora tenha alcançado dimensões 
públicas (Monti, 1998, p. 297), vamos examiná-la aqui nas cartas trocadas entre os dois, bem como 
entre Spallanzani, Senebier e Bonnet. 

Assim que publicou o Saggio di osservazione microscopiche, Spallanzani remeteu um exemplar a Haller, 
acompanhado de uma carta, datada de 18 de julho de 1765, na qual filiava seu livro à “Fisiologia”, essa 
“ciência que passou por tanto progresso” através das pesquisas do próprio destinatário, Haller, “que 
parece mais ter sido inventada” do que meramente aumentada naquele século (Spallanzani, [1765], in Di 
Pietro, 1985, p. 201). No ano seguinte, Spallanzani agradeceu comentário sobre o Saggio que Haller 
havia inserido no último volume de seu Elementa physiologiae corporis humani (1757-1766). Spallanzani 
retomou os elogios ao seu interlocutor, tratando-o como o “primeiro fisiólogo de nosso século” 
(Spallanzani, [1766], in Di Pietro, 1985, p. 202). 

Dois anos depois, Spallanzani enviou a Haller exemplares de duas novas obras publicadas no ano de 
1768. A primeira era o Prodromo di un opera da imprimersi sopra le riproduzioni animali, acompanhado de uma 
carta, do mês de março, na qual Spallanzani contava ter repetido e confirmado muitas das “engenhosas 
observações” do “ilustre fisiologista” sobre o mesmo tema, além de ter feito ainda “algumas pequenas 
descobertas” (Spallanzani, [1768], in Di Pietro, 1985, p. 203). Haller agradeceu, em carta de 04 de 
agosto, acrescentando concordar com as idéias preformacionistas expostas por Spallanzani.  
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A segunda obra que Spallanzani enviou a Haller, em 16 de julho, era um pequeno ensaio intitulado Dell’azione del cuore ne’vasi sanguini, encabeçado com uma dedicatória ao próprio Haller. No prefácio desse 
livro, Spallanzani deu maior destaque às diferenças metodológicas em relação aos estudos do colega. 
Enquanto Haller havia estudado os vasos sanguíneos de tamanho médio dos mesentérios de sapos e 
rãs, Spallanzani afirmava ter observado todo o sistema arterial e venoso de salamandras aquáticas, 
escolhidas em substituição aos animais observados por Haller devido à grande transparência dos vasos. 
Também indicou ter sido essencial o uso de um microscópio simples, o “Trabalho anatômico” ou 
“maquineta anatômica de Lyonnet”, no qual usava luz refletida. Salientou ter obtido resultados 
melhores que os de Haller que havia usado aparelhos com luz refratada.  

Em relação a este livro, e aos comentários na carta de Spallanzani, Haller não respondeu 
agradecendo ou comentando e interrompeu a correspondência. 

Spallanzani, no entanto, continuou a enviar as obras que publicava a Haller, acompanhadas de cartas 
que continuaram sem respostas. Em 1773, enviou seu novo estudo sobre os fenômenos da circulação, De’fenomeni delle circolazione, que contém vários pontos de discordância com Haller, dois dos quais serão 
debatidos em cartas futuras, como veremos adiante. Em 1776, enviou os Opuscoli di fisica animale e vegetabile, obra que considerava ter “refutado a Epigênese” (Spallanzani, [1776], in Di Pietro, 1985, p. 
206), pedindo o parecer de Haller, ao qual queria fiar-se “como a um oráculo”. Talvez por esse apelo, 
Haller rompeu seu silêncio epistolar de oito anos. Mas, nas cartas subseqüentes, o assunto principal 
voltou às discordâncias em torno de fenômenos da circulação.  

A discussão ocorreu em torno de dois tópicos particulares, a diferença da cor do sangue em animais 
sadios e em animais debilitados e o “fenômeno da retrocessão” do sangue nos vasos. Vejamos o 
primeiro caso.  

Haller havia afirmado que o sangue adquiria coloração amarela em um animal debilitado. 
Spallanzani, que acatara essa observação no Dell’azione del cuore, mudou de opinião no De’fenomeni della 
circolazione, onde afirmou que a cor do sangue era sempre vermelha. Em carta em latim, de 2 de junho 
de 1776, Haller criticou os resultados de Spallanzani, sugerindo ao colega que refizesse as observações. 
Alegando não ter ainda encontrado tempo entre suas “muitas ocupações”, Spallanzani não as repetiu. 
Na resposta, em carta de 16 de outubro do mesmo ano, apenas resumiu o que havia publicado no De’fenomeni della circolazione. Relembrou que havia repetido as observações sobre o mesentério de rãs, 
seguindo “exatamente o mesmo método” de Haller, utilizando luz refratada. Por não ter ficado 
satisfeito na época, acrescentou Spallanzani, refez a observação com luz refletida. Em sua opinião, essa 
variação na repetição da observação de Haller teria permitido corrigir o que chamou de ilusão ótica 
provocada pela luz refratada. Assim escreveu Spallanzani na carta a Haller: 

Logo se pode perceber que a cor amarela é uma ilusão ótica produzida pela luz refratada. Se mexer com jeito o espelho, de modo que aquela luz não incida mais tão diretamente sobre o campo, o amarelo dos 
vasos transforma-se na cor avermelhada, e que se faz ainda mais forte ao se remover o espelho. O amarelo 
desaparece inteiramente, e o vermelho toma o seu lugar, se se fizer uso da luz refletida, colocando-se, sob 
o mesentério, um pequeno pedaço de papel. Nesse caso, o vermelho não é tão vivo quanto no momento em que o animal estava vigoroso. A vermelhidão diminui em grau, se nos dias seguintes se continua a 
observar o mesentério à luz refletida e, enfim, ela desaparece inteiramente, sem que jamais tome o seu 
lugar a menor marca de amarelo. O amarelo não é, pois, natural do sangue, mas é um efeito da luz 
refratada. Em meu livro sobre a Circulação, p. 200-201, eu tento explicar a diversidade desses fenômenos. (Spallanzani, [1776], in Di Pietro, 1985, p. 208) 

Em carta de 30 de dezembro, Spallanzani insistiu com Haller: “O Sr. só precisa repetir as 
observações em questão seguindo o meu método” (Spallanzani, [1776], in Di Pietro, 1985, p. 211). 
Haller havia contra-argumentado, em resposta enviada em 01 de dezembro, que sua opinião sobre a 
coloração amarela do sangue em animais debilitados estava baseada no que ele mesmo havia visto 
inúmeras vezes, assim como anteriormente também haviam visto Leeuwenhoeck e o próprio 
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Spallanzani, de modo que “nenhum erro ótico” poderia convencê-lo do contrário. Repetiu que só podia 
atribuir a “causa do vermelho” à saúde do animal e não à luz refletida (Haller, [1776], in Di Pietro, 1985, 
p. 212).  

Em 06 de março de 1777, Haller, retomando o que escrevera 20 anos antes no Prefácio de seu Elementa physiologiae corporis humani4, aconselhou assim Spallanzani: “O Sr. sabe, tão bem como eu, o 
quanto uma observação afirmativa tem de vantagem sobre uma observação negativa” (Haller, [1777], in 
Di Pietro, 1985, p. 212). Haller, no entanto, encerrou o assunto com um tom ao menos parcialmente 
resignado. Admitiu a diferença na observação de ambos sobre a coloração sangüínea, mas reafirmou 
que não podia compreender a origem de tal divergência. 

O segundo tópico polemizado entre Haller e Spallanzani nessas cartas era relativo aos fenômenos da 
“retrocessão, oscilação e confusão do sangue nos animais agonizantes”, também anteriormente 
admitido por Spallanzani. Haller citou as páginas do Dell’azione del cuore em que Spallanzani mostrava 
concordar com o fenômeno que agora negava (Haller, [1776], in Di Pietro, 1985, pp. 207, 210). Sem 
poder negar a publicação em que afirmava ter visto a “oscilação do sangue, a retrocessão e a cor 
amarela dos glóbulos”, Spallanzani usou novamente do argumento em favor da repetição: 

Sim, Senhor, isso é verdade, é bem verdade. Mas, outra vez, para além das limitações que tive então, tudo 
isso não impede que eu não tenha podido ver melhor em seguida. Repetindo, portanto, as mesmas 
observações, instituindo novas e sobre um grande número de animais eu pude claramente perceber que os 
transtornos do sangue assinalados não são uma lei constante da natureza. Foi então pelas provas reiteradas dos mesmos eventos que eu cheguei a conhecer a verdade: e é justamente isso que o Sr. ensinou em suas 
obras imortais. (Spallanzani, [1776], in Di Pietro, 1985, pp. 210-211) 

Desta feita, essa “pequena contestação”, como a chamou Spallanzani (Spallanzani, [1776], in Di 
Pietro, 1985, p. 211), não interrompeu a correspondência. Mais quatro cartas foram trocadas, em uma 
das quais Haller anunciava ter dedicado a Spallanzani um dos volumes da nova edição de sua Fisiologia5. 
Estes exemplares só chegaram a Pavia pelo filho de Haller, pois o “ilustre fisiólogo” morreu em 
dezembro de 1777.  

Concluindo, podemos ver que Haller e Spallanzani mantiveram-se orgulhosamente avessos à 
repetição das observações mutuamente requerida. Na realidade, e mais importante a salientar, ambos os 
experimentadores promoveram uma acusação recíproca de infidelidade ao cânone comum do método. 
Em carta a Bonnet, de 16 de outubro de 1776, Spallanzani salientou que as reservas que fizera a Haller 
no De’fenomeni della circolazione diziam respeito essencialmente ao método, “que não era o mais exato para 
observar a circulação nos animais e introduziu alguns erros no seu Mouvement du sang” (Spallanzani, 
[1776], in Di Pietro, 1984, p. 290). Em outra carta à Bonnet, de 30 de dezembro de 1766, Spallanzani 
voltava a reclamar da intransigência de Haller: “ele gostaria de ter absolutamente razão” (Spallanzani, 
[1776], in Di Pietro, 1984, p. 294). 

Um ano depois, em 25 de outubro de 1777, o tema aparecia em carta de Senebier. Iniciando os 
acertos sobre a tradução que pretendia fazer ao francês do De’fenomeni della circolazione, Senebier, ao 
aconselhar Spallanzani a alterar o texto, nos fornece o desfecho do debate que acompanhamos e que 
destacamos no trecho citado a seguir: 

Eu tomarei como indispensável suprimir todas essas controvérsias com Haller, que não esclarecem o 
assunto e que não passam de peças inúteis de um processo que o Sr. ganhou. Não o convencerá 
enunciar claramente seu sentimento, mostrar que é conforme à verdade sem o comparar com aquele de 

                                                      
4 Nesse Prefácio, esse mesmo princípio estava assim expresso: “Com muita freqüência, uma só experiência invalidou as ficções 

elaboradas durante muitos anos” (Haller apud Rudolph, 1991, p. 79). 
5 Enquanto os volumes anteriores haviam sido dedicados a outros italianos, Caldani, Contunni e Fontana, seguindo a “ordem 

alfabética”, a dedicatória a Spallanzani foi colocada no volume IV da Fisiologia, que tratava do movimento do sangue 
(Haller, [1777], in Di Pietro, 1985, p. 216): “Illustrissimo viro Lazaro Spalanzani, summo naturae in minimis et difficillimis indagatori 
ob eius in veri finibus extendendis merita D. D. D. auctor” (Haller apud Di Pietro, 1979, p. 97).  



 310 

seu antagonista, que é velho demais para se converter e que jamais mudou de sentimento. (Senebier [1777], 
in Di Pietro, 1987, p. 64; sem ênfase no original) 

Spallanzani não aceitou a sugestão de Senebier, argumentando que a menção à controvérsia tinha a 
finalidade de fornecer suas justificativas; além disso, acrescentou, Haller havia dado provas da 
“bondade” para consigo com a dedicatória em sua Fisiologia6.  

As palavras de Senebier nos fornecem a chave que fecha esta história. A repetição das experiências, 
cuja importância foi atribuída por Haller e Spallanzani de modo evidente no discurso epistolar, 
laboratorial e das publicações de ambos, por vezes, dependia ou se sujeitava a, fatores extra-científicos. 
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