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Resumo: Paul Kammerer (1880 – 1926), zoólogo austríaco que se dedicou principal-
mente ao estudo do desenvolvimento e herança em anfíbios, é apontado como um neolamar-
ckista do século XX. Ele interpretou os resultados de diversos experimentos com borboletas e 
mariposas considerados clássicos, além dos próprios com o sapo-parteiro (Alytes obstetricans), 
como favoráveis à transmissão de caracteres adquiridos. Nessa época, a herança de caracteres 
adquiridos, um dos meios de modificação das espécies para Darwin, era um assunto que conti-
nuava a preocupar a comunidade científica, principalmente, por suas implicações para o proces-
so evolutivo. O objetivo deste trabalho é discutir sobre os principais experimentos e evidências 
empíricas que levaram Kammerer a se posicionar favoravelmente à transmissão de caracteres 
adquiridos no período compreendido entre 1900 e 1913, bem como as críticas de seus colegas, 
principalmente William Bateson (1861 – 1926). A análise desenvolvida mostrou que os cientistas 
podem considerar as evidências empíricas de modo diferente. Nos experimentos discutidos, elas 
foram suficientes para Kammerer, mas não para Bateson cuja atitude foi de expectativa crítica, 
não de negação. No entanto, este foi apenas o início de uma longa controvérsia que se estendeu 
nos anos que se seguiram envolvendo também outros cientistas como Gladwyn Kingsley Noble 
(1894 – 1940) e William MacBride (1866 – 1940).

 
PAlAvRAs-CHAves: história da Biologia; neolamarckismo; experimentos; século XX 

1 — Introdução
Antes de 1880 a transmissão de caracteres adquiridos ou herança de caracteres adquiridos era 

amplamente aceita, tanto pela comunidade científica1 como pelo público em geral, embora fos-
se questionada por alguns estudiosos como Francis Galton (1822 – 1911), por exemplo. Os ques-
tionamentos2 se intensificaram após a morte de Charles Darwin (1809 – 1882) quando August 
Friedrich Leopold Weismann (1834 – 1914) propôs a teoria da continuidade plasma germinativo 
(Martins, 2015). Porém, mesmo nessa época, era possível encontrar quem a defendesse como o 
médico alemão Rudolph Ludwig Carl Virchow (1821 – 1902) que atacou a teoria da continuidade 

1 Por exemplo, Charles Darwin, Herbert Spencer, Ernst Haeckel e Charles Edouard Brown- Séquard. 
2 Wilhelm His e Du Bois Raymond, por exemplo, se opuseram a essa concepção (Churchill, 1976, p. 119). 
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do plasma germinativo de Weismann (Churchill, 1976, p. 121). 
 Vários cientistas de fins do século XIX provenientes de diversos países têm sido associa-

dos ao chamado “Neolamarckismo”. Por exemplo, Alpheus Hyatt (1838 – 1902), Edward Drinker 
Cope (1840 – 1897) e Alpheus Spring Packard (1798 – 1884), nos Estados Unidos e Theodor Ei-
mer, na Alemanha (Bowler, 1989, pp. 258, 261). Na França são considerados neolamarckistas: Al-
fred Mathieu Giard (1846 – 1908), Yves Délage (1854 – 1920) e Felix Dantec (1869 – 1817), dentre 
outros (Persell, 1999). 

O termo “Neolamarckismo” é muitas vezes utilizado de forma ampla e bastante vaga envolven-
do diferentes definições (Martins, 2008). Apesar disso, as diferentes caracterizações do movimento 
encerram um elemento em comum: a aceitação da herança ou transmissão de caracteres adquiridos. 

 Embora tivesse sofrido um enfraquecimento, no início do século XX são associados a esse 
movimento dois cientistas relacionados ao desenvolvimento da biologia experimental: o em-
briologista alemão Hans Speman (1869 – 1941) e o zoólogo austríaco Paul Kammerer (1880 – 1926) 
(Gershenowitz, 1983; Rinard, 1988). 

Kammerer dedicou-se principalmente ao estudo de anfíbios3 concentrando-se no desenvol-
vimento e herança. Ele se tornou conhecido pelos experimentos realizados com o sapo-partei-
ro (Alytes obstetricans)4, obtendo resultados que interpretou como favoráveis à transmissão de 
caracteres adquiridos. Ele considerava que o meio onde realizou os experimentos fez com que 
os animais adquirissem novas características e que esses efeitos, juntamente com o uso e desu-
so de órgãos, eram a principal causa das mudanças orgânicas, adaptação e progresso. Este, a seu 
ver, era o lado criativo da evolução que contrastava com o trabalho de eliminação da seleção na-
tural (Gliboff, 2006, p. 526). 

Como a questão da herança de caracteres adquiridos era um assunto que continuava a preo-
cupar a comunidade científica principalmente por suas implicações para o processo evolutivo, 
dois cientistas de países diferentes, William Bateson5 (1861 – 1926) e Gladwyn Kingsley Noble 
(1894 – 1940) obtiveram a permissão para visitar o laboratório e acompanhar os experimentos de 
Kammerer. Noble alegou que teria ocorrido falsificação de trabalho científico, com a simulação 

3 Kammerer desenvolveu três tipos de experimentos com anfíbios sobre: a) Modificações induzidas pela mu-
dança de hábitos em Alytes obstetricans, o sapo parteiro, afetando tanto sua estrutura como seu modo de repro-
dução; b) Modificações induzidas pela mudança de hábitos em Salamandra maculosa, afetando seu modo de re-
produção e c) Modificações induzidas pela mudança na cor do solo no local em que os animais eram mantidos, 
afetando a coloração da Salamandra maculosa ( Kammerer, 1924, caps. 15, 16 e 17; Bateson, [1913], 1979, p. 199). O 
primeiro deles foi considerado por Bateson como podendo ser submetido à verificação. Essa foi uma das razões 
pelas quais iremos discuti-lo mais detalhadamente. A segunda razão é que ele foi o cerne da controvérsia que ire-
mos discutir em uma segunda publicação. 

4 De acordo com Peter Bowler, nos anos que antecederam à Primeira Grande Guerra, Kammerer apresentou 
relatos sobre seus experimentos com o sapo parteiro para audiências leigas (Bowler, 1992, p. 93). 

5 Bateson considerava que para o entendimento do processo evolutivo deviam ser levados em conta dois fe-
nômenos: a diferença entre as espécies e a adaptação. Dedicou um capítulo de seu livro Problems of Genetics para 
discutir a adaptação. Para ele, a adaptação era um problema que estava longe de ser resolvido. Nesse sentido, a 
questão da herança de caracteres adquiridos merecia ser examinada sem preconceitos (Bateson, [1913], 1979, cap. 9).
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das supostas características adquiridas. Houve críticas aos experimentos por parte de diversos 
cientistas, embora houvesse também quem os defendesse como, por exemplo, o embriologista 
Ernest William MacBride (1866 – 1940). 

O objetivo deste trabalho é discutir sobre os principais experimentos e evidências empíricas 
que levaram Kammerer a se posicionar favoravelmente à transmissão de caracteres adquiridos 
no período compreendido entre 1900 e 19136, que antecedeu à visita ao laboratório de Kamme-
rer e à controvérsia com Bateson e Noble. Serão também consideradas algumas dentre as críti-
cas recebidas na época. A controvérsia propriamente dita, que se intensificou entre 1914 e 1923 
será tratada em uma futura publicação. 

2 — Experimentos com lepidópteros do final do século XiX e início do século XX 
 Havia três experimentos com borboletas e mariposas cujos resultados convenceram diver-

sos cientistas, incluindo Kammerer, em relação à herança de caracteres adquiridos. Considera-
dos clássicos, eles foram desenvolvidos por M. Standfuss com Vanessa urticae (Standfus, 1898); 
E. Fischer com Actia caja (Fischer, 1901) e Christian Schroeder com Abraxas grosulariata (Schroe-
der, 1903). Por serem considerados fundamentais por Kammerer (1924) e também discutidos por 
Bateson ([1913], 1979), iremos descrevê-los mais detalhadamente. 

O experimento de Standfuss (1898) consistia em inicialmente manter crisálidas7 de Vanessa 
urticae em um refrigerador. Ele observou que a maioria das borboletas que emergia dessas crisá-
lidas apresentava uma coloração mais escura do que os espécimes normais. O escurecimento se 
caracterizava pelo esmaecimento da cor prevalente e pelo aumento das manchas pretas que al-
gumas vezes se uniam ocupando áreas maiores. Essas características eram mais perceptíveis no 
macho do que na fêmea. (Kammerer, 1924, p. 35)8.

Após o descrito acima, Standfuss colocou em uma gaiola de cruzamento 32 machos e 10 fê-
meas que apresentavam a modificação em vários graus. Duas das fêmeas morreram sem dei-
xar descendentes. Sete delas produziram somente descendentes normais. A outra produziu 43 
borboletas que foram cruzadas e dessas foram produzidos 4 machos que apresentavam a forma 
aberracional. A fêmea que gerou essa família era a mais anormal dentre as 10 borboletas origi-
nais (Standfuss, 1898, p. 32: Bateson, [1913], 1979, p. 192)

A interpretação de que as pupas, após serem submetidas ao frio, produziam aberrações nas 
quais o pigmento escuro predominava, foi considerada duvidosa por Bateson ([1913], 1979, p. 
192). Ele chamou a atenção para o fato de que Standfuss observara em outros experimentos com 
Vanessa urtica que as aberrações podiam aparecer tanto em condições de calor como de frio9, 
ou mesmo, com a centrifugação da pupa. Além disso, Bateson mencionou que outro estudioso 

6 Os experimentos feitos por Kammerer nesse período ou mesmo posteriormente, são relatados no livro in-
titulado The inheritance of acquired characteristics, publicado em 1924. Nessa obra, também são discutidos experi-
mentos que corroboravam a herança de caracteres adquiridos desenvolvidos por outros autores. 

7 Crisálida é o estágio de pupa de insetos da ordem lepidóptera na qual são incluídas as borboletas e mariposas. 
8 Kammerer interpretou esses resultados admitindo que o macho seria progressivo e a fêmea regressiva na 

evolução. 
9 Kammerer havia se referido aos experimentos em que esses animais foram submetidos ao de frio. 
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(von Linden) havia obtido formas transicionais da mesma aberração pela ação de gás carbônico. 
Bateson considerou então que: 

É altamente provável que o aparecimento dessas aberrações se deva a uma mudança mórbida, tal-
vez uma parada no desenvolvimento que pode ser ocasionada por uma grande diversidade de cau-
sas. Nos experimentos a causa pode ter sido uma condição de doença nos tecidos da mãe. Ela foi 
submetida a congelamento suficientemente severo para impedir o desenvolvimento dos pigmentos 
e algumas células do ovário podem ter sofrido também. Observou-se que os únicos espécimes afe-
tados foram os descendentes da fêmea anormal, e dos quarenta e três, apenas quatro apresentaram 
mudanças (Bateson, [1913], 1979, p. 192). 

Os experimentos de Fischer (1901) com Arctia caja eram semelhantes aos de Standfuss. Po-
rém, diferenciavam-se pela exposição das crisálidas a baixas temperaturas10 não ser contínua 
durante todo esse estágio. Elas eram submetidas de tempos em tempos a temperaturas mais bai-
xas às utilizadas no experimento de Standfuss. Fisher percebeu que a maior parte das pupas que 
haviam sido colocadas em um refrigerador, desenvolveu características aberracionais. Surgiram 
manchas pretas principalmente na parte posterior das asas e os desenhos brancos nas asas an-
teriores foram gradativamente se esmaecendo. Essas características se manifestaram principal-
mente nos machos (Kammerer, 1924, p. 36).

Do cruzamento de um casal foram produzidas 173 pupas. As que emergiram inicialmente 
eram normais, mas das que emergiram mais tarde 17 eram anormais e mostravam os mesmos si-
nais que seus progenitores (Fisher, 1901; Bateson, [1913], 1979, p. 192). 

Bateson considerou que de modo análogo ao que ocorreu com Vanessa urtica, as marcas en-
contradas estavam relacionadas a uma grande variabilidade. A seu ver, o padrão normal podia ser 
facilmente alterado em algumas linhagens; na natureza raramente os indivíduos eram semelhantes 
e nas coleções se observava um grande número de formas estranhas (Bateson, [1913], 1979, p. 193). 

De acordo com Bateson tanto Standfuss como Fischer “tinham grande experiência e deram 
detalhes completos de seu trabalho” (Bateson, [1913], 1979, p. 192), mas apesar disso os resulta-
dos obtidos deixavam dúvidas.

 Em seus experimentos Christian Schroeder (1903) utilizou como material experimental a ma-
riposa Abraxas glossulariata, conhecida também por Arlequim. Em vez de submeter as pupas ao 
frio, submeteu-as ao calor, expondo-as três vezes ao dia, durante uma hora e meia, à tempera-
tura de 102° F. Observou que as mudanças consistiam no esmaecimento da coloração prevalen-
te, na expansão da coloração preta, e na eliminação do amarelo no desenho das asas. Constatou 
que essas mudanças se apresentavam mais nos machos que haviam sido submetidos a elevadas 
temperaturas e também em sua progênie (Kammerer, 1924, p. 37). 

Bateson apontou dois problemas em relação aos experimentos de Schroeder com Abraxas glos-
sulariata. O primeiro era que as séries submetidas a altas temperaturas que apresentavam anor-
malidades eram derivadas de um único par anormal. Além disso, não era possível saber se era 
a temperatura alta que produzia as variações encontradas já que normalmente na natureza esse 

10 Cerca de 17° F. 
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gênero apresentava grande variabilidade. Em suas palavras: 

A partir da evidência oferecida não está claro se a temperatura tem um efeito [nos resultados]. Este 
inseto como Archia caja, produz um imenso número de variações (especialmente em relação à quan-
tidade do pigmento preto) (Bateson, [1913], 1979, p. 193). 

Kammerer considerou os três experimentos com lepidópteros conclusivos em relação à 
transmissão de caracteres adquiridos e não fez qualquer restrição ao descrevê-los. Ele comentou: 

Espera-se que o homem leigo sem sofisticação esteja agora pronto para acreditar na herança de ca-
racteres adquiridos – nesse caso, o escurecimento produzido artificialmente nas borboletas - é pro-
vado de modo conclusivo. Logo, entretanto a oposição se manifestou sobre a necessidade de provas 
adicionais [...] (Kammerer, 1924, p. 37). 

Nos três experimentos descritos, borboletas e mariposas eram submetidas a condições am-
bientais diferentes das normais e sofriam alterações nos padrões de coloração. Do cruzamento 
entre formas normais e anormais podiam ser produzidos tanto indivíduos anormais como nor-
mais. Na visão de Kammerer, os resultados desses cruzamentos podiam ser interpretados como 
herança de caracteres adquiridos. Porém, para Bateson havia outras explicações possíveis para o 
surgimento de formas aberracionais: o fato de serem derivadas de um único par ou uma única fê-
mea aberracional ou os lepidópteros utilizados nos experimentos na natureza em condições nor-
mais apresentarem normalmente uma ampla gama de variações. Em suas palavras: “É muito difí-
cil fazer um julgamento claro do valor da evidência como um todo” (Bateson, [1913], 1979, p. 191).

Muitos anos depois Kammerer (1924) comentou que um modo de testar a herança de carac-
teres adquiridos nas borboletas seria privar as gerações posteriores das influências externas que 
haviam ocasionado mudanças nas gerações anteriores (Kammerer, 1924, p. 58), porém não de-
senvolveu nenhum experimento nesse sentido. 

 
3 — Os experimentos de Kammerer com Alytes obstetricans 
Os experimentos de Kammerer foram realizados no Laboratório de Biologia (Biologische Ver-

suchsanstalt), popularmente conhecido como Vivarium, em Viena. Esse laboratório dispunha de 
condições privilegiadas em termos tecnológicos para a época. Por exemplo, a temperatura e luz 
nas câmaras dos terrários eram reguladas remotamente e as cisternas tinham 5m de profundida-
de (Berz, 2009, p. 220; Gliboff, 206, p. 532). 

 O Vivarium era dirigido e mantido pelo biólogo austríaco Hans Leo Przibram (1874 – 1944) 
que contratou Kammerer como seu assistente11. Lá Kammerer teve total liberdade para explorar 
a ideia da “indução somática”, ou seja, os efeitos do meio sobre as partes modificadas do corpo e 
sua transmissão para o material hereditário do plasma germinativo (Gliboff, 2006, pp. 531, 532). 

 Kammerer realizou vários experimentos com diferentes gêneros de anfíbios. No presente 
trabalho discutiremos os experimentos com Alytes obstetricians, o sapo parteiro europeu. Os re-
sultados dos mesmos apareceram em publicações entre 1900 e 1913, no período que antecedeu 

11 Ele era o responsável pelos aquários e terrários. 



94

à Primeira Grande Guerra (Kammerer, 1909; Kammerer, 1910; Kammerer, 1913, por exemplo)12. 
Em primeiro lugar, Kammerer se preocupou em especificar as diferenças encontradas entre 

o modo de reprodução e desenvolvimento do sapo parteiro e de outros anfíbios13. Esclareceu 
que, em condições normais, o sapo parteiro, ao contrário da maioria dos anfíbios, não deposita 
seus ovos na água, mas na terra. Essa espécie produz apenas de 18 a 3814 ovos que são maiores 
em comparação às outras espécies e após serem depositados são cobertos por uma camada ge-
latinosa adquirindo a forma de um filamento que é coberto por uma camada de gelatina imper-
meável à água. O macho pressiona suas patas traseiras sobre o filamento de ovos (agora empaco-
tados firmemente em forma de bola) e o carrega na parte superior de seus membros posteriores 
até o momento em que ocorre a liberação dos girinos desprovidos de seus membros e dotados 
de brânquias. A partir desse momento, seu desenvolvimento é análogo aos dos outros sapos e 
rãs. Inicialmente adquirem duas patas, depois 4 patas, depois a cauda se atrofia e finalmente o 
pequeno sapo muda seu habitat da água para a terra (Kammerer, 1924, p. 51). 

Em seus experimentos Kammerer observou que o aumento da temperatura acelerava o de-
senvolvimento do ovo. Em condições de relativa aridez e escuridão, formavam-se ovos gigantes 
que se rompiam quando os girinos apresentavam seus membros posteriores desenvolvidos. Os 
sapos produzidos eram anões e nas sucessivas gerações ia ocorrendo uma redução do número 
de ovos. Porém, eles continham mais gema e eram maiores. Se o meio permanecesse quente e 
seco, os girinos emergiam dos ovos com os quatro membros completamente desenvolvidos. Se 
as condições normais fossem restauradas, eles apresentavam somente os membros posteriores. 

Se os sapos parteiros adultos fossem mantidos à temperatura de 77°F a 86° F, seu modo de 
propagação se modificava por completo. Eles ressecavam sendo obrigados a retornar à água para 
obter a umidade necessária. O período de acasalamento passava a ocorrer na água onde os ovos 
eram depositados. A gelatina que cobria os ovos começava a inchar no momento em que entra-
va em contato com a água. Devido à perda de adesão não ocorria a formação da bola firme e o 
macho não conseguia prender o filamento de ovos em seus membros posteriores. Os ovos fica-
vam na água e somente alguns produziam girinos. (Kammerer, 1924, pp. 52 – 53).

Kammerer comentou que os “ovos de água” das gerações posteriores se tornavam menores 
e com menos gema ao mesmo tempo em que a gelatina ia ficando mais densa. Além disso, os gi-
rinos das últimas gerações apresentavam uma coloração mais escura e suas brânquias ficavam 
menores e mais simples. Ele assim se expressou: 

12 Como mencionamos anteriormente, esses experimentos foram também descritos em Kammerer, 1924. 
13 Ele comentou que geralmente rãs e sapos depositam centenas de ovos pequenos que são cobertos por uma 

camada gelatinosa transparente que se dissolve logo após o contato com a água. Os jovens, as larvas (girinos) como 
regra geral não têm órgãos para respiração, mas logo eles desenvolvem brânquias distantes do centro que depois 
se atrofiam e são substituídas por brânquias centrais. Durante várias semanas o girino é desprovido de membros 
até o aparecimento dos membros posteriores, seguido dos membros anteriores; a cauda se atrofia e o pequeno 
sapo passa a viver em terra firme (Kammerer, 1924, p. 50).

14 Bateson explicou que o número de ovos varia de 18 a 86. Acrescentou que há duas estações de acasalamen-
to: em torno de abril e por volta de setembro. Esses animais mantêm esses hábitos no exterior ou mesmo em con-
finamento se a temperatura não exceder a 17° C. (Bateson, [1913], 1979, p. 200). 
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Possivelmente para se adaptar melhor ao tamanho da fêmea na água o macho dessa geração e até 
certo ponto o macho da geração anterior também desenvolveu uma almofada nupcial áspera e preta 
sobre os dedos das patas dianteiras. Além disso, os músculos do braço se fortaleceram para propor-
cionar às patas dianteiras uma posição mais convergente. Todas essas são características que podem 
ser encontradas em todas as rãs e sapos, que se acasalam na água, mas não são observadas original-
mente no sapo parteiro, que normalmente se acasala na terra (Kammerer, 1924, pp. 53 – 54). 

Nesses experimentos em que os animais foram submetidos a condições ambientais diferen-
tes das normais, Kammerer observou uma mudança de hábitos concluindo que ela havia afeta-
do tanto sua estrutura como seu modo de reprodução. Em cruzamentos experimentais consta-
tou que essas modificações podiam ser herdadas. Portanto, considerou tratar-se de transmissão 
de caracteres adquiridos. 

4 — As críticas de Weismann, Schaxel e Baur 
A interpretação dada por Kammerer aos resultados obtidos nos experimentos com o sapo 

parteiro foi objeto de críticas por parte de August Weismann (1834 – 1914) e Julius Schaxel (1887 
– 1943). Weismann (1904) e Schaxel (1913)15. Eles consideraram o fato de o sapo parteiro que nor-
malmente cuida dos ovos e se acasala fora da água, ter retornado ao elemento úmido, como uma 
volta aos antigos métodos de propagação, e não uma progressão relacionada a novos métodos, 
como Kammerer havia sugerido. 

Porém, Kammerer replicou: “Ambos os cientistas não prestaram atenção ao primeiro gru-
po de experimentos. Caso o fizessem teriam visto que não se tratava de atavismo” (Kammerer, 
1924, p. 54). Esclareceu que, no caso mencionado, podia se considerar como atavismo o retor-
no à água ou o deixar de cuidar dos ovos, mas não os ovos gigantes ou o prolongamento da pós-
-maturidade na terra que se configuravam como novas aquisições genuínas (Kammerer, 1924, p. 
54). Ele concluiu: 

Se o desenvolvimento direcionado à “volta à água” constitui retrogressão, o desenvolvimento dire-
cionado “para fora da água”, só pode significar progressão (Kammerer, 1924, p. 55)

 Por outro lado, Erwin Baur (1875 – 1933) considerava que a característica hereditária do sapo 
parteiro não era tomar conta dos ovos, nem deixar de fazer isso, nem o desenvolvimento em-
brionário longo ou curto etc., mas a faculdade (conforme a secura ou umidade de viver na terra 
ou na água), de desenvolver-se tomando ou não conta dos ovos, e algumas vezes ter um estágio 
de desenvolvimento embrionário mais curto ou mais longo (Kammerer, 1924, p. 56). 

Para ele Baur (1914, p. 57) seria impossível restaurar as condições normais de vida do sapo 
parteiro. Por exemplo, quando os girinos emergiam prematuramente do ovo e procuravam pela 
água, uma condição diferente já havia sido estabelecida. Essa condição produzia uma série de 
desvios em toda a geração, sem que necessariamente esses desvios fossem transmitidos de gera-
ção em geração (Baur 1914, p. 57; Kammerer, 1924, p. 58). 

Na opinião de Kammerer a prova incontestável da herança havia sido trazida pelos testes de 

15 Kammerer deu a referência à obra consultada: Schaxel, J. Archiv fuer soziale Hygiene, 8, 1913, p. 137. 
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controle que reforçaram o fato de que ao cruzar sapos parteiros “anormais” com “normais”, a 
descendência seguia a lei mendeliana (Kammerer, 1924, p. 60). De mais a mais nunca se havia ob-
servado antes na natureza a almofada nupcial atávica em Alytes obstetricians e foi essa a razão pela 
qual foram feitas tentativas simplesmente para negar esse fenômeno (Kammerer, 1924, pp. 62 – 63).

Nesse caso, ele considerou que poderia haver outras explicações. Em primeiro lugar, não se 
sabia qual seria exatamente a aparência de um animal há milhares de anos. Cada “nova” carac-
terística que aparecia poderia estar dormente na criatura e se manifestar. Poderia ter sido tam-
bém engendrada pela seleção16 antes que aparecesse no experimento. A seu ver, essa explicação 
faria sentido quando a característica representasse uma melhoria. A característica poderia ter se 
desenvolvido ao longo do experimento por seleção artificial. Isso era possível porque normal-
mente se escolhia os espécimes mais adaptados à proposta do experimento inconscientemen-
te. Finalmente uma nova característica poderia ser produzida pela influência direta do plasma 
germinativo, por “mutação”. Isso se aplicava tanto aos animais de “sangue frio” como aos ani-
mais de “sangue quente”. A temperatura, umidade, densidade do ar, agentes químicos, luz po-
diam agir sobre o plasma germinativo (Kammerer, 1924, p. 65), ou seja, por “indução somática”. 

 5 — A posição de Bateson 
Ao tratar da adaptação em seu livro Problems of Genetics, Bateson se referiu de modo respei-

toso aos experimentos de Kammerer com anfíbios, embora considerasse que eles careciam de 
confirmação. Em suas palavras: 

As séries de experimentos feitas por Kammerer com vários Amphibia atraíram muita atenção e fo-
ram aclamadas como apresentando provas sobre a veracidade de sua visão por Semon e outros cren-
tes na transmissão de caracteres adquiridos. A respeito dessas observações o principal comentário 
a ser feito é que elas não foram confirmadas ainda. Muitos dos resultados que são descritos, é des-
necessário dizer, parecem improváveis para muitos leitores; mas vindos de um homem com expe-
riência como o Dr. Kammerer, e aceitos pelo Dr. Przibram, sob cujos auspícios o trabalho foi feito 
no Biologische Versuchanstalt em Viena, os relatos publicados merecem a mais respeitosa atenção 
(Bateson, [1913], 1979, p. 199). 

Bateson considerava que dentre os experimentos com vários anfíbios desenvolvidos por Kam-
merer, os referentes a Alytes seriam os que poderiam ser “repetidos e verificados” mais pronta-
mente (Bateson, [1913], 1979, p. 200). 

A afirmação de Kammerer de que os machos da terceira geração de Alytes obstetricans exi-
biam um inchaço áspero em seus polegares e que na quarta geração esse inchaço apresentava 
uma pigmentação preta, ao mesmo tempo em que havia ocorrido uma hipertrofia dos múscu-
los do antebraço, intrigou Bateson ([1913], p. 201). Caso fossem apresentadas evidências desses 
aspectos, isso “provaria o caso de Kammerer”. Comentou que as figuras apresentadas por Kam-

16 Kammerer considerava que a seleção em si não era produtiva. Ela poderia apenas acelerar ou estimular no-
vos desenvolvimentos produzidos pelas influências exteriores. Essas influências poderiam causar o escurecimen-
to dos padrões de coloração das borboletas, por exemplo (Kammerer, 1924, p. 65). 
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merer não eram adequadas, pois não permitiam formar uma opinião sobre as estruturas men-
cionadas. Ele acrescentou “Os sistematas que estudaram Batrachia parecem concordar que Alytes 
não apresenta essas estruturas e quando indivíduos que as possuem são produzidos para inspe-
ção, penso que a evidência sobre a herança de caracteres deve ser examinada mais seriamente” 
(Bateson, [1913], pp. 201 – 202) 

Bateson mencionou que Kammerer (1911) havia se concentrado principalmente na questão 
da diferença de comportamento entre indivíduos normais e modificados, descrevendo o modo 
pelo qual machos e fêmeas que apresentassem o caráter adquirido poderiam ser reconhecidos 
entre machos e fêmeas que fossem normais, mas sem fazer referência às almofadas espinhosas 
(horn pads), Brunftschwielen nas patas dos machos (Bateson, [1913], 1979, p. 202). Ele acrescentou: 

Como essas estruturas seriam de especial valor nesse diagnóstico, a omissão de qualquer alusão 
a elas demanda uma explicação. Kammerer alega que no primeiro exemplo relatado a segregação 
mendeliana17 é uma evidência que prova a herança de caracteres adquiridos. Antes que os experi-
mentos sejam repetidos nada mais há a ser dito (Bateson, [1913], 1979, p. 203).

Em nota de rodapé Bateson comentou que havia escrito para Kammerer em julho de 1910 so-
licitando o empréstimo do espécime. Em setembro do mesmo ano, ao visitar o Biologische Versu-
chsanstalt, havia reiterado o pedido, mas que até aquele momento não tinha tido retorno. Depois 
Kammerer havia se justificado alegando estar viajando e estar em dúvida se havia matado os es-
pécimes de Alytes com a Bruftschwwisten” (almofada nupcial) ou se mantivera vivos os machos da 
4ª geração, mas que iria enviar o material com as ilustrações. Bateson acrescentou: 

Questões deste tipo dependem geralmente da interpretação feita no momento da observação. Aqui, 
entretanto, tem-se um exemplo que poderia ter sido atestado prontamente pelo material preserva-
do. Percebi com certa surpresa que nas publicações posteriores sobre o mesmo assunto não havia 
referência a essa estrutura (Bateson, [1913], 1979, p. 202). 

Até aqui, Bateson não tinha observado o espécime modificado e nem podido fazer cruzamen-
tos experimentais entre formas normais e anormais, enfim, repetido os cruzamentos descritos 
por Kammerer, o que era essencial para se posicionar em relação ao assunto.

 
6 — Considerações finais 
Como mencionamos anteriormente, esta pesquisa tratou principalmente do período que an-

tecedeu à controvérsia propriamente dita entre Kammerer, Bateson e Noble (1914 – 1923) e ou-
tros que se deu em um contexto científico, político e institucional diferente como veremos em 

17 Ao cruzar uma fêmea normal com um macho anormal, os descendentes apresentavam hábitos normais. Ao 
cruzar os descendentes dessa geração ¼ da prole exibia o instinto anormal. Ao fazer o contrário, cruzar uma fêmea 
anormal e um macho normal, seus descendentes apresentavam comportamento anormal. Mas na segunda geração 
¾ eram anormais e ¼ era normal (Bateson, [1913], p. 202). Bateson acrescentou que mais detalhes relacionados 
aos números e sexos das várias famílias que foram cruzadas durante o experimento foram dados em publicações 
posteriores (Bateson, [1913], 1979, p. 203).
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outra publicação. 
A discussão desenvolvida no presente trabalho concentrou-se em dois tipos de experimen-

tos com diferentes materiais experimentais. O primeiro, com lepidópteros, realizado por três 
cientistas diferentes em fins do século XIX e início do século XX e o segundo feito por Kamme-
rer com o anfibio Alytes obstetricans, no século XX. 

Com relação aos três experimentos com lepidópteros, Kammerer os considerou conclusivos 
no que diz respeito à herança de caracteres adquiridos, sem fazer qualquer restrição. Já Bateson, 
apesar de valorizar o trabalho de Standfuss e Fisher, teve algumas dúvidas e sugeriu outras pos-
síveis interpretações para os resultados encontrados. No tocante ao experimento de Schroeder, 
também teve dúvidas se era realmente o aumento da temperatura que teria produzido as varia-
ções, pois o próprio Schroeder fizera experimentos em que a submissão a baixas temperaturas 
ou outras condições havia produzido resultados semelhantes, além da grande variabilidade que 
esses lepidópteros apresentavam na natureza. 

Em relação ao primeiro tipo de experimento, é possível perceber que os cientistas podem 
considerar os resultados experimentais de modo diferente. Para Kammerer as evidências em-
píricas foram suficientes, mas para Bateson não. Ele não só era rigoroso em relação ao trabalho 
de seus colegas como em relação a seu próprio trabalho (Martins, 2012). Entretanto, sua atitude 
não foi de negação completa. 

A partir dos resultados de seus experimentos com Alytes, Kammerer concluiu que mudanças 
no meio produziam modificações no comportamento e estrutura como as almofadas espinhosas. 
Além disso, que o cruzamento de formas normais com formas anormais produzia descendentes 
em proporções mendelianas, o que corroborava a herança de caracteres adquiridos. Porém, ele 
não foi cuidadoso em relação à apresentação e preservação das evidências. 

No tocante aos experimentos feitos por Kammerer com Alytes, pode-se dizer que a atitude de 
Bateson no período considerado também não foi de negação. Ele não teve acesso às evidências 
das almofadas espinhosas. As fotografias disponíveis eram de baixa qualidade e a forma modi-
ficada de Alytes não foi apresentada para inspeção. Assim, também não foi possível reproduzir 
os cruzamentos entre a forma modificada e a forma normal para averiguar se os descendentes 
eram realmente produzidos em proporções mendelianas. Bateson que era um agnóstico em ter-
mos científicos (Martins, 2002; Martins, 2012), manteve sua atitude de expectativa crítica, aguar-
dando mais evidências nesse sentido. 
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