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As contribuições iniciais de Thomas Hunt Morgan para a determinação 
de sexo (1903-1909): um estudo de caso 

Ana Paula Oliveira Pereira de Morais Brito * Lilian Al-Chueyr Pereira Martins # 
1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste artigo é analisar os resultados de alguns estudos em que Thomas Hunt Morgan (1866-1945) discutia a determinação de sexo, publicados entre 1903 e 1909. Vários trabalhos deste autor no período considerado atestam que ele não aceitava nem os princípios mendelianos e nem a teoria cromossômica (Morgan 1903; Morgan, 1907; Morgan, 1908, por exemplo). Por outro lado, estudos historiográficos discutem sua mudança de posição em 1910-11 quando passou a adotar uma linha de pesquisa neo-mendeliana em suas investigações (Allen, 1974, p. 50; Allen, 1981; Moore, 1983; Martins, 1998; Martins, 2002a). Este artigo tratará, portanto, acerca do período que antecedeu a “conversão” de Morgan à teoria mendeliana-cromossômica. Procurará averiguar se, entre 1903 e 1909, ele seguia alguma teoria existente na época ou se tinha sua própria teoria a respeito do assunto, bem como se houve modificações em seu pensamento. Discutirá, além disso, se nesses estudos, sob o ponto de vista científico, ele encontrou alguma evidência experimental que pudesse ter contribuído para a mudança de opinião a respeito do assunto.  Apesar de o interesse pela determinação do sexo não ser novidade, remontando à Antigüidade grega, o mesmo se intensificou na virada do século XIX. Diversos autores trataram sobre o assunto produzindo grande quantidade de artigos entre 1890 e 1910 (Maienschein, 1984, pp. 457-458). Alguns defendiam que os fatores determinantes do sexo eram externos (ambientais, qualidade e quantidade da nutrição da mãe). Outros apelavam para determinantes internos pré-formados ou algum tipo de controle epigenético que se manifestaria durante o desenvolvimento do embrião, cuja localização podia ser nuclear ou citoplasmática (Darden, 1991, p. 89). Dentre os adeptos da idéia de que o sexo era determinado por fatores externos estavam o zoólogo alemão Hermann Landois (1835-1905), que havia estudado a lagarta Vanessa e o embriologista Gustav Born (1850-1900), que chegara à conclusão de que sapas fartamente nutridas geravam mais fêmeas. Já Lucien Cuénot (1866-1951), a partir de evidências encontradas em estudos com insetos e anfíbios, considerava que os fatores externos não exerciam influência na determinação de sexo, que estaria relacionada a fatores internos (Maienschein, 1984, p. 459; Morgan, 1903, p. 102; Martins, 1999b, pp. 236-237).  Embora Erwin Clarence McClung (1870-1946), no final do século XIX, houvesse proposto uma hipótese que relacionava a determinação do sexo masculino em insetos hemípteros (Pyrrochoris) ao cromossomo X, os estudos citológicos e embriológicos traziam sérias dúvidas acerca da possibilidade de que a hereditariedade estivesse vinculada aos cromossomos ou mesmo ao núcleo celular. Por outro 
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lado, havia fenômenos que não podiam ser explicados pelos princípios mendelianos (Martins, 1997, cap. 3, p. 3.1; Martins, 1999a; Martins, 1999b).  Apesar de equivocada, já que relacionava a presença do cromossomo X à determinação da masculinidade, a hipótese de McClung estimulou uma série de investigações sobre a gametogênese (no início principalmente a espermatogênese) em insetos. Dentre esses estudos, houve alguns que a confirmaram, como aqueles feitos por Walter Sutton (1877-1916) em Brachystola magna; e outros que a negaram, como aqueles feitos por Thomas Harrison Montgomery (1873-1912) no hemíptero Pentatoma (Martins, 1999b, p. 241). Destacaram-se também as investigações de Edmund Beecher Wilson (1856-1939) e Nettie Maria Stevens (1861-1912) entre 1905 e 1912 em diversas ordens de insetos como nos coleópteros e hemípteros, mostrando a grande complexidade de modelos encontrados (ver Brito, 2004, caps. 2 e 3).  Morgan desenvolveu seu doutoramento em Zoologia na Johns Hopkins University (1886-1891) sob a orientação do naturalista norte-americano William Keith Brooks (1848-1908). Nesta época, a tradição dominante era a morfológica cujo enfoque era principalmente descritivo e tinha como principal objetivo o esclarecimento acerca da origem das relações entre as espécies existentes. A tese de Morgan tratava da embriologia e filogenia de um grupo de invertebrados então conhecido por Pycnogonida (aranhas do mar). Em 1891 ele começou a lecionar Biologia no Bryn Mawr College, onde permaneceu até 1904, quando foi contratado como professor de Zoologia experimental na Universidade de Columbia. Segundo Garland Allen, durante esse período Morgan mudou o enfoque em suas pesquisas que se tornou experimental e analítico. De 1904 a 1910 o zoólogo norte-americano interessou-se pela hereditariedade e evolução (Allen, 1978, pp. 24-25, 46-47, 97).  
2 OS PRIMEIROS ESTUDOS SOBRE O ASSUNTO 

O interesse de Morgan pela determinação do sexo no início do século XX é mostrado não apenas pelas investigações que desenvolveu, mas também pela publicação de um artigo onde discutia acerca das teorias que existiam na época a esse respeito (Morgan, 1903). Nesse artigo, cujo estilo é o de um trabalho de divulgação, não aparecem referências claras e completas sobre as fontes de informação e nem bibliografia final. Além de expor as teorias existentes ele manifestou sua própria opinião. De um modo geral, o zoólogo norte-americano não atribuía muita importância aos fatores externos, exceto no caso de algumas formas partenogenéticas como no protozoário Hydatina senta1, que tinha três tipos de fêmeas, e nos insetos afídeos2. Em Hydatina, ele considerou que fatores externos podiam determinar o tipo de óvulo a ser produzido. No entanto, não especificou quais seriam esses fatores. Já nos afídeos, admitiu que a mudança na alimentação podia propiciar o aparecimento de óvulos que produziam machos ou fêmeas. Apesar de considerar que os fatores determinantes do sexo eram principalmente internos, não concordava com a interpretação oferecida pelos mendelianos como William Castle (1867-1962), por exemplo.  Nessa época Castle, inspirado pelo primeiro relatório de William Bateson (1861-1925) e Edith Saunders (1865-1945) para a Royal Society (Bateson & Saunders, 1902), propôs que o sexo seria herdado de acordo com os princípios de Mendel. O indivíduo dióico ordinário seria heterozigoto, possuindo os fatores para ambos os sexos, sendo um dominante e o outro recessivo. No macho, o fator fêmea seria 
                                                      
1 Na década de 1890 o embriologista Moritz Nussbaum iniciou seus estudos em Bonn sobre a determinação de sexo em 

Hydatina. As evidências que encontrou levaram-no a crer que a alimentação da mãe determinava o tipo de descendente que 
teria. Quando a nutrição era de melhor qualidade, eram produzidos indivíduos masculinos. François Emile Maupas 
confirmou que a temperatura tinha influência sobre os resultados na progênie de Hydatina, afetando o tipo de ovo 
produzido pela mãe (Maienschein, 1984, p. 461). Mais tarde Hydatina foi novamente estudada por Reginald Crundall 
Punnett (1906), parceiro de William Bateson, e por David Whitney (1907), orientando de Morgan, independentemente 
(Martins, 1997, cap. 4, p. 4. 33).  

2 Os afídeos são hemípteros que em geral se alimentam da seiva das plantas. Por exemplo, Aphis rosae, que ataca as roseiras.  
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recessivo e na fêmea, o fator macho seria recessivo, mas cada sexo transmitiria os fatores para ambos. Além disso, Castle adotou a hipótese da fertilização seletiva, ou seja, o óvulo poderia atrair e selecionar o tipo de espermatozóide dependendo das circunstâncias já que, segundo ele, não existiria a possibilidade de formas puras (Castle, 1903, p. 193; Martins, 1997, cap. 4, pp. 4.12-4.13)  Morgan, entretanto, não aceitou a interpretação de Castle e comentou: “A teoria de Castle parece ser inutilmente complexa, e a tentativa de aplicar os princípios mendelianos à questão de determinação de sexo não parece ter sido muito bem sucedida” (Morgan, 1903, p. 114). Além disso, ele discordava de um dos pressupostos considerados por Castle: a hipótese da fertilização seletiva, ou seja, que o óvulo poderia “atrair” e selecionar um determinado tipo de espermatozóide conforme as circunstâncias (Morgan, 1903, p. 107). Neste último ponto, pelo menos, ele tinha razão, já que se tratava de uma hipótese ad-hoc.  Além de criticar a aplicação de princípios mendelianos à determinação do sexo, o cientista norte-americano fazia outras objeções à teoria mendeliana. Considerava que esta teoria não explicava a proporção 1:1 em relação à característica sexo. Ele questionava, na teoria de Mendel, a existência da condição dominante ou recessiva. Consideramos que esta última crítica era bastante injusta, pois Mendel não afirmou que somente havia essas duas possibilidades, já que mencionou casos em que apareciam características intermediárias nos descendentes (ver Martins, 2002b, p. 31).  Neste artigo, Morgan (1903, p. 115) tinha dúvidas se o sexo era determinado por elementos contidos no citoplasma ou no núcleo.  Em uma publicação posterior, Morgan, (1905) estudou a determinação de sexo em insetos 
Phylloxera3, tanto nas formas sexuadas como nas partenogenéticas, concluindo que o sexo era determinado por fatores internos nos óvulos que não eram fertilizados, já que os óvulos (“ovos”) grandes produziam fêmeas e os pequenos, machos degenerados (Morgan, 1905, p. 201).  Ele não encontrou diferenças em relação ao número cromossômico dos dois tipos de óvulo. Além disso, percebeu que duas espécies de Phylloxera muito semelhantes apresentavam um número cromossômico bastante diferente (6 e 22). Essas duas constatações levaram-no a concluir que o número de cromossomos não tinha um significado especial para a determinação de sexo, nem como característica da espécie. Ele comentou:  

[...] vale a pena chamar atenção para os números muito diferentes de cromossomos encontrados nestas 
espécies do mesmo gênero; espécies estas que, de fato, são tão semelhantes que só podem ser distinguidas 
com grande dificuldade. À luz de casos como esse, não parece provável que o número absoluto de cromossomos possa ser um assunto que tenha um significado especial. Se os cromossomos forem todos 
compostos pela mesma substância idêntica, é difícil explicar sua constância em número e tamanho, em 
cada espécie. Se os cromossomos forem diferentes em composição, como as condições que acabamos de 
mencionar parecem indicar, a diferença dificilmente poderia estar associada com diferenças na estrutura do corpo, pois indivíduos muito semelhantes são produzidos em um caso com 6 cromossomos e no outro 
com 22 cromossomos. Esta questão é um dos problemas mais intrigantes em toda citologia atualmente, e 
não seria sábio tirar qualquer conclusão a partir dos poucos fatos que nos são conhecidos. Desejo apenas 
indicar como uma visão possível que os cromossomos possam ser quimicamente diferentes uns dos outros, e no entanto ao mesmo tempo essa diferença pode não ter conexão com diferenças na forma do 
corpo. (Morgan, 1905, p. 204) 

O zoólogo norte-americano procurou então averiguar se existiam diferenças entre o citoplasma dos óvulos que produziam machos e fêmeas. Percebeu que os óvulos que produziam machos tinham menos gema e seu centro era ocupado por uma massa clara de citoplasma, ao contrário dos óvulos que produziam fêmeas. Entretanto, comentou que nem sempre essa diferença era perceptível. Ao examinar os núcleos dos dois tipos de óvulos Morgan não percebeu diferenças. Concluiu que dificilmente a 
                                                      
3 Os Phylloxera são também afídeos, pertencendo portanto, à ordem Hemiptera e atacam principalmente as folhas e raízes das 

parreiras.  
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determinação de sexo seria um fenômeno nuclear sendo então muito provavelmente um fenômeno citoplasmático (Morgan, 1905, pp. 205-206). 
3 A POSIÇÃO DE MORGAN EM 1907-1908 

Dois anos mais tarde Morgan voltou a discutir sobre os fatores que seriam determinantes do sexo (Morgan, 1907). Explicou que Lucien-Claude-Jules-Marie Cuénot e Heinrich Schultze, em seus experimentos com ratazanas e ratos respectivamente, tinham encontrado evidências contrárias à idéia de que a nutrição teria alguma influência sobre a determinação do sexo. Eles tinham constatado que se a alimentação fosse escassa ou mesmo na condição de inanição, as mães continuavam dando à luz tanto animais machos como fêmeas. Entretanto, considerava possível que em dois ou três grupos de animais que passavam por alternância de geração sexuada e assexuada as mudanças ambientais pudessem influir na determinação do sexo (Morgan, 1907a, pp. 382-383).  Segundo o autor, tal era o caso dos afídeos onde ocorria a partenogênese no verão e formas sexuais no outono; Daphnia, onde a falta de alimentos fazia com que cessasse a reprodução sexual e surgissem óvulos que originavam fêmeas; e Hydatina senta, onde Moritz Nussbaum (1850-1915) tentou mostrar que era a alimentação que regulava a determinação do sexo, enquanto Émile François Maupas (1842-1912) procurou mostrar que era a temperatura. Apesar de Reginald Crundall Punnett (1875-1967) ter encontrado evidências de que as linhagens masculinas e femininas originavam um determinado sexo independentemente do meio, Morgan continuou considerando como regra geral que parecia não haver predeterminação do sexo nos organismos inferiores. Porém, admitia que nos organismos superiores o sexo seria determinado por fatores internos, embora afirmasse que pouco se sabia acerca do mecanismo envolvido nesta determinação (Morgan, 1907a, p. 383).  Mesmo levando em conta a possibilidade acima mencionada, não aceitava a interpretação mendeliana, que considerava preformacionista4. Sendo favorável à epigênese ele admitia que tanto o óvulo como o espermatozóide continham substâncias que se transformavam e iam produzindo novos elementos até formar o organismo (Morgan, 1907a, p. 384).  Mesmo sendo favorável à epigênese, no final de seu artigo o zoólogo norte-americano não se posicionou firmemente por essa alternativa. Ele assim se expressou: 
Quais destes pontos de vista, pré-formação ou epigênese, podemos pensar como sendo a hipótese de 
trabalho mais proveitosa – esta, eu acredito, é questão de momento. Minha própria preferência – ou 
preconceito, talvez – seja a favor da interpretação epigenética, mas a verdade completa pode estar em 
algum lugar entre essas duas formas de pensamento que são Cila e Caribdis da especulação biológica. (Morgan, 1907a, p. 384) 

Ainda em 1907, em seu livro Experimental zoology (Morgan, 1907b, p. 422), o pesquisador norte-americano se mostrou favorável ao que chamou da teoria da “concepção fisiológica”, segundo a qual o sexo estaria relacionado aos processos de desenvolvimento fisiológico do indivíduo. O sexo seria determinado não no óvulo ou espermatozóide, porém mais tarde, através da relação quantitativa resultante da atividade de cromatina das células do embrião (Martins & Brito, 2006, p. 183).  No ano seguinte Morgan discutiu acerca da relação que existia entre as substâncias visíveis do ovo (núcleo, gema, pigmento, óleo, etc.) e as regiões de formação dos órgãos no embrião. Considerou que as evidências obtidas por Theodor Boveri (1862-1915) e Georgina B. Spooner em ovos de ouriço do 
                                                      
4 As teorias preformacionistas admitiam que no momento da concepção o indivíduo de certa forma já estaria completamente 

formado, pois o ovo conteria todos os elementos (partículas) responsáveis pelo desenvolvimento de cada característica do 
organismo. Nesta categoria se enquadravam tanto a teoria mendeliana como a cromossômica, sendo que a última admitia 
que esses elementos estavam localizados nos cromossomos nucleares. Já as teorias que admitiam a epigênese consideravam 
que no zigoto estariam presentes substâncias que, durante a formação do embrião, sofreriam transformações originando as 
diversas partes do organismo. 
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mar, Arbacia, indicavam que a localização das regiões de formação do embrião eram um fenômeno citoplasmático e não nuclear (Morgan, 1908, p. 288). Ou seja, para ele, a diferenciação embrionária era um fenômeno citoplasmático.  
4 OS ARTIGOS DE 1909 

Após três anos de estudos sobre o ciclo de vida dos Phylloxera e as mudanças cromossômicas relacionadas à determinação de sexo, Morgan chegou a algumas conclusões. A primeira delas foi que neste gênero os óvulos, quando fertilizados, produziriam somente fêmeas. As fêmeas resultantes de um óvulo fertilizado, por sua vez, produziriam por partenogênese tanto machos como fêmeas, o que estaria relacionado a um cromossomo funcional. Embora geralmente se pensasse que era o acaso que determinava para qual gameta o cromossomo sexual iria passar, segundo Morgan, dever-se-ia considerar eventos preliminares como fatores determinantes do sexo (Martins, 1997, cap. 4, p. 4.36).  Em outros casos estudados o autor constatou que tanto a fêmea partenogenética como a fêmea sexual produziam óvulos com o mesmo número de cromossomos. Isto o levou a crer que a diferença entre os dois tipos de fêmea (sexual ou partenogenética) não se devia aos cromossomos. Mas, como os óvulos eram de tamanhos diferentes, ele considerou que a diferença estaria relacionada ao citoplasma. Por outro lado, percebeu que o macho era produzido após a eliminação de dois cromossomos que ele chamou de “sexuais”. Este fenômeno era semelhante ao que ocorria na formação de machos em outras ordens de insetos em que estes apresentavam um número menor de cromossomos que as fêmeas. Neste artigo Morgan acabou concluindo que os cromossomos teriam um papel secundário na determinação do sexo (Morgan, 1909a, p. 237).  Em uma investigação posterior minuciosa, Morgan (1909b) descreveu com mais detalhes os resultados obtidos no artigo anterior, procurando representar as evidências citológicas através de ilustrações. Após fazer uma análise onde questionava as teorias de determinação sexual existentes, sugeriu que os cromossomos estariam relacionados apenas a uma parte do processo. Porém, existiriam outros elementos mais relevantes.  A principal questão discutida foi a possível existência de diferentes tipos de cromossomos sexuais, de tipos masculino e feminino, conforme mostravam os estudos de Wilson e Stevens, por exemplo (ver Brito, 2004, caps. 2 e 3). Entretanto, ele procurou mostrar que isto não se aplicava ao caso de Phylloxera (Morgan, 1909b, pp. 273-274).  Rejeitando a explicação oferecida por Stevens e Wilson, que era qualitativa (os machos apresentavam dois tipos de cromossomos sexuais e as fêmeas apenas um tipo), Morgan interpretou a diferença sexual cromossômica em termos quantitativos. Ele explicou: 
Podem ser concebidas outras combinações dos cromossomos sexuais, mas todas levam igualmente a 
contradições ou dificuldades supondo que os cromossomos sejam realmente diferenciais e que sua eliminação do óvulo e espermatozóide seja discriminativa. 
O ponto de vista oposto considera os dois pares de cromossomos da fêmea e o par único que permanece 
no ovo macho como estritamente equivalentes, par por par. Quando qualquer par é eliminado do ovo 
macho, são preenchidas as condições para a produção dos machos. [...] A separação [dos cromossomos] é ao acaso. A diferença entre o macho e a fêmea sexual seria uma diferença quantitativa, no que se refere aos 
cromossomos. (Morgan, 1909b, p. 274) 

Morgan sugeriu que os cromossomos poderiam ser apenas uma parte do processo que determina o sexo. Por serem mais visíveis do que os outros elementos citológicos, eles teriam chamado mais a atenção dos estudiosos, mas havia outros elementos relevantes (Morgan, 1909b, p. 275). Na segunda parte do artigo de 1909, Morgan discutiu as teorias de determinação sexual, dividindo-as em dois grandes tipos: a teoria quantitativa e, à qual ele próprio dava preferência, e a qualitativa: 
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Por uma interpretação quantitativa eu não quero dizer que a fêmea é simplesmente o macho mais alguma coisa [...] mas que o macho e a fêmea são duas possibilidades alternativas do material vivo, dependendo 
dos fatores quantitativos [...] Os gametas não são, portanto, macho e fêmea, mas contêm certos fatores 
que, quando combinados, dão origem a uma ou outra das alternativas, de um modo epigenético. Por 
interpretação qualitativa eu entendo aquela em que existiriam nos gametas certos corpos ou substâncias contendo os materiais ou para produzir um macho, ou uma fêmea. Esses corpos ou substâncias são 
usualmente pensados como separados, “segregados” nos diferentes gametas em algum período, e 
recombinados na fertilização de modo tal a assegurar dois tipos de indivíduos (Morgan, 1909b, p. 306; cf. 
Martins, 1997, cap. 4, p. 4.66). 

A interpretação qualitativa incluía tanto a interpretação cromossômica de McClung e a de Wilson como a de tipo mendeliano. Na interpretação de Wilson para os insetos, os machos possuíam um cromossomo acessório e a fêmea um par de cromossomos semelhantes. Porém, os cromossomos da fêmea que constituem o par seriam qualitativamente diferentes. Além disso, a fertilização seria seletiva. No entanto, Morgan considerava que nenhuma dessas hipóteses era passível de verificação: 
Se um desses três é determinante feminino e os outros dois masculinos, os resultados, quanto ao sexo, 
podem ser explicados apenas pela teoria da fertilização seletiva. Essa hipótese repousa, entretanto, em duas suposições, nenhuma das duas ainda verificável. (Morgan, 1909b, p. 323) 

Morgan apontou diversos problemas referentes à interpretação que os mendelianos Bateson e Punnett tinham dado no caso da mariposa Abraxas, estudada por Leonard Doncaster. Segundo a mesma, os machos seriam homozigotos para o sexo, formando um só tipo de gametas; e as fêmeas heterozigotas, formando dois tipos de gametas. Ora, os estudos citológicos haviam indicado exatamente o contrário para outras ordens de insetos estudados até então: os machos produziam espermatozóides de dois tipos, e as fêmeas um único tipo de óvulo. Como conciliar esses dois tipos de resultados? Uma possibilidade seria supor que em alguns casos o macho era heterozigoto, em outros a fêmea. Poder-se-ia supor também que em certos casos, quando eram produzidos dois tipos de espermatozóides, apenas um deles seria funcional, e o outro degenerava ou não era capaz de realizar a fecundação. Além disso, no caso específico dos lepidópteros (entre os quais se incluem as mariposas) nos estudos que haviam sido feitos não tinham sido encontrados cromossomos acessórios (Martins, 1997, cap. 4, p. 4. 67). O zooólogo norte-americano enfatizou a diferença entre a teoria mendeliana e a hipótese da diferenciação quantitativa do sexo, na qual não existiriam cromossomos transportando fatores masculinos e femininos, nem ocorreria dominância. Chegou mesmo a sugerir que os próprios fenômenos de hereditariedade mendeliana pudessem ser estudados com um enfoque quantitativo (Martins, cap. 4, p. 4.67). É importante enfatizar esse ponto pois, como veremos, foi a partir de estudos de herança ligada ao sexo que Morgan passou a adotar tanto a genética mendeliana quanto à hipótese cromossômica. No entanto, em 1909, ele ainda não aceitava a teoria mendeliana, e supunha que seria possível substituí-la por uma diferente. Nos seus artigos anteriores, Morgan era favorável a uma posição na qual a diferença entre machos e fêmeas fosse quantitativa: não existiriam fatores qualitativamente diferentes que se separavam nos gametas; tanto na masculinidade quanto à feminilidade seriam inerentes no protoplasma, e o desenvolvimento é que poderia ser masculino ou feminino, dependendo de certos fatores quantitativos. Mas que fatores seriam esses? 
À luz dos mais recentes resultados nós devemos encarar a questão de serem esses fatores quantitativos 
mais ou menos cromatina, ou mais ou menos um tipo particular de cromatina que reside em cromossomos 
especiais. Uma resposta a essa questão envolve o problema da natureza dos cromossomos em si – uma questão sobre a qual no momento não sabemos quase nada. Se os tamanhos diferentes dos cromossomos 
significam que eles são qualitativamente diferentes, então a resposta provável é que a diferença quantitativa 
depende de mais de um tipo particular de cromatina. Mas se as diferenças de tamanho dos cromossomos 
têm apenas um significado genético e eles são qualitativamente idênticos ou muito similares, a resposta 
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provável é que o resultado é meramente mais cromatina. (Morgan, 1909b, pp. 337-338; Martins, 1997, cap. 4, pp. 4.67-4.68) 
Resumindo, até 1909 Morgan ainda rejeitava a teoria mendeliana (preformacionista) acreditando que seria possível substituí-la por outra. De um modo geral acreditava que a determinação de sexo dependia de fatores internos, sendo favorável à epigênese. Não aceitava as evidências apresentadas por Boveri de que os cromossomos fossem qualitativamente diferentes. Para o cientista norte-americano a determinação de sexo seria principalmente quantitativa, relacionada provavelmente à quantidade de cromatina contida nos cromossomos.  No final de seu artigo, Morgan comentou: 

Dada a condição instável da evidência é óbvio que o problema de determinação do sexo de nenhum modo 
chegou a uma solução satisfatória. Está igualmente claro que uma grande quantidade de dados está se acumulando rapidamente e promete fornecer uma percepção das condições que regulam o sexo. (Morgan, 
1909b, p. 345) 

Mas não havia nada nesses fatos que mostrasse que os efeitos fossem diretamente quantitativos ou que as diferenças quantitativas observáveis acompanhassem ou seguissem, em alguns casos, mudanças mais profundas. Não deve ser esquecido, além disso, que as diferenças quantitativas foram encontradas apenas em um número relativamente pequeno de casos; e que estiveram ausentes em outros.  No mesmo ano Morgan publicou um outro artigo onde rejeitava a teoria mendeliana. Uma de suas objeções à mesma era que o mendelismo se baseava em uma série de pressupostos cuja base experimental era muito frágil. Questionou também a existência da condição dominante ou da condição recessiva. Além disso, não via nenhum motivo que sustentasse a suposição de que dois fatores para um dado caráter se separassem sempre durante as divisões celulares que levavam à produção de gametas, ficando em células diferentes (Morgan, 1909c, p. 366).  
5 ALGUMAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Em 1910 Morgan deu prosseguimento à discussão sobre as relações entre cromossomos e sexo:  
Em anos recentes, duas linhas convergentes de evidência levaram os mais otimistas entre nós a esperar que 
logo saberíamos, pelo menos em parte, a resposta do mais importante enigma de todos os tempos, a determinação do sexo. Essas duas linhas de pesquisa são o estudo experimental da herança do sexo e o 
estudo microscópico das células germinativas. (Morgan, 1910, p. 480) 

Apesar das apreciações positivas que fez da abordagem mendeliana do sexo no decorrer do artigo, após descrever as evidências citológicas, Morgan recaiu na antiga dicotomia das explicações quantitativas e qualitativas da determinação do sexo, manifestando novamente preferência pelas primeiras: 
O resultado é puramente quantitativo, pois a fêmea se desenvolve porque o óvulo fertilizado por um 
espermatozóide produtor de fêmea contém um cromossomo a mais do que o óvulo que se torna macho. 
(Morgan, 1910, p. 493) 

Conforme mencionamos na introdução, entre 1910-1911 Morgan mudou de idéia, passando a aceitar a teoria cromossômica e a teoria mendeliana, ambas preformacionistas. Passou também a considerar os cromossomos como sendo qualitativamente diferentes e que eles eram os principais determinantes do sexo.  
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa mostrou que Morgan, a quem os livros didáticos creditam um papel importante em relação ao papel dos cromossomos na determinação de sexo e cromossomos, não deixou contribuições 
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relevantes em relação ao assunto até 1909. Caso não tivesse adotado uma linha de trabalho completamente diferente depois dessa época, seu nome possivelmente nem seria citado.  Em seu estudo inicial de 1903, Morgan tinha dúvidas se os elementos determinantes do sexo estavam localizados no citoplasma ou no núcleo e rejeitava a teoria mendeliana. Porém, em 1905 posicionou-se favoravelmente à determinação de sexo estar relacionada a elementos contidos no citoplasma.  Em 1907, após ter desenvolvido uma série de estudos sobre a determinação sexual em insetos, considerou que o sexo em organismos superiores dependia de fatores internos, embora admitisse que em alguns organismos que sofriam alternância de geração, o sexo pudesse ser determinado por fatores ambientais. Era favorável à epigênese e considerava a diferenciação embrionária como sendo um fenômeno citoplasmático (1908).  Em 1909, embora admitisse inicialmente que os óvulos fertilizados que produziam fêmeas estivessem relacionados a um cromossomo funcional, considerava que a determinação sexual das fêmeas sexuadas e partenogenéticas de Phylloxera não tinha qualquer relação com os cromossomos, uma vez que ambas produziam óvulos com o mesmo número de cromossomos. Nesses casos, o papel do citoplasma teria uma maior relevância para o processo. Em estudos subseqüentes sobre as diversas formas de Phylloxera, acreditou ter encontrado evidências de que o sexo era herdado quantitativamente, ou seja, através da quantidade de cromatina contida em vários cromossomos não dependendo, portanto, de nenhum cromossomo em especial. Desse modo, os cromossomos estariam relacionados ao processo apenas parcialmente.  As concepções de Morgan sobre determinação de sexo sofreram pequenas modificações no período considerado, mas sua idéia principal era que este processo dependia principalmente de fatores internos relacionados ao citoplasma. No decorrer do tempo passou a admitir que os cromossomos poderiam ter uma participação mas não como seus principais agentes. Além disso, ele era favorável à epigênese (muito provavelmente devido aos estudos embriológicos realizados no início de sua carreira) e contrário à pré-formação – o que se aplicava tanto à teoria mendeliana como à teoria cromossômica. Constatamos que ele não concordava com algumas das teorias da época como as propostas pelos mendelianos como Castle ou a interpretação de Bateson e Punnett ou mesmo a de Wilson, que era seu chefe de seu departamento na Universidade de Columbia.  A aceitação dos princípios de Mendel e da teoria cromossômica, a dedicação ao desenvolvimento da teoria mendeliana-cromossômica, bem como a adoção de uma linha de pesquisa neo-mendeliana em 1910-1911 por parte de Morgan não podem ser explicadas a partir das evidências encontradas nos estudos aqui discutidos. Assim, esta pesquisa reforça a interpretação de que a “conversão” de Morgan à teoria cromossômica não pode ser explicada a nível conceitual.  
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