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Resumo: Embora muitas vezes se pense que o debate pré-formação versus epigênese 
tenha se encerrado no século XIX ou mesmo anteriormente, é possível detectá-lo entre cientistas 
que trouxeram importantes contribuições para a genética como Edmund Beecher Wilson (1856 
– 1939), e Thomas Hunt Morgan (1866 – 1945), no início do século XX. Até 1910 – 1911, Morgan foi 
um forte opositor da hipótese cromossômica. Dentre as razões apontadas para o seu posiciona-
mento, constam sua aversão a teorias que envolviam partículas e sua experiência embriológica 
prévia que o teriam levado a se posicionar favoravelmente à epigênese. O objetivo deste traba-
lho é averiguar se na obra The development of the frog’s egg (1897) e outras publicações no perí-
odo considerado, podem ser encontradas evidências experimentais que corroborem seu posi-
cionamento em favor da epigênese ou se sua atitude de negação à hipótese cromossômica pode 
ser atribuída à aversão a teorias que envolviam partículas. A análise desenvolvida mostrou que 
os resultados obtidos nos estudos embriológicos de Morgan, levaram-no a crer que o citoplas-
ma era o controlador do desenvolvimento, conforme sugere Scott Gilbert (1978). Isso contribuiu 
para sua rejeição à hipótese cromossômica que enfatizava o papel dos fatores localizados nos 
cromossomos nucleares e era preformista. Porém, sua aversão a teorias que envolviam partícu-
las também deve ser levada em conta. 

PAlAvRAs-CHAves: história da genética; hipótese cromossômica; preformismo; epigênese; 
século XX 

1 — Introdução 
O debate preformação versus epigênese1 esteve presente durante muitos séculos. No início do 

1 De acordo com E.S. Russell, o enfoque epigeneticista sobre o desenvolvimento é dinâmico, vitalista e fisio-
lógico. Por outro lado, o enfoque preformacionista é estático, determinista e morfológico (Russell, 1930; Baxter, 
1976, p. 36)
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século XVII havia diversas propostas que admitiam que o embrião se desenvolvia a partir de um 
organismo em miniatura. Ele podia estar localizado no óvulo (ovismo) ou no espermatozoide 
(espermismo ou animalculismo). Em oposição a essa concepção, William Harvey (1578 – 1657) 
empregou o termo “epigênese”, admitindo que o desenvolvimento embrionário era um processo 
gradual e progressivo, a partir de uma massa homogênea (Baxter, 1976, pp. 30 – 31). 

No século XVIII na década de 1740, Pierre Louis Maupertuis (1698 – 1759) e John Tuberville 
Needham (1713 – 1781) propuseram explicações que envolviam a epigênese2. As décadas de 1740 e 
1750 foram marcadas por discussões sobre o desenvolvimento embrionário como, a que ocorreu 
entre Albrecht von Haller (1708 – 1777) e Caspar Friedrich Wollf (1733 – 1794)3 (Lesch, 1981, p. 216). 

No início do século XVIII, havia uma grande variedade de concepções preformacionistas. En-
tretanto, nessa época, elas não conseguiam explicar as semelhanças entre progenitores e descen-
dentes, os híbridos e a regeneração nos pólipos de água doce, que haviam sido estudados por 
Abraham Trembley (1710 – 1784) em 1741 (Prestes & Martins, 2014). 

No final do século XVIII propostas que envolviam a epigênese foram atacadas por aqueles que 
não podiam conceber a formação de um organismo complexo a partir de um sêmen indiferen-
ciado pela ação de forças mecânicas. Por exemplo, para Descartes o embrião se formava a par-
tir da organização de partes da matéria inerte que se movem segundo as leis do movimento do 
choque (Ramos, 2003, p. 44). De certo modo, as teorias que envolviam a preformação não eram 
associadas ao ateísmo e materialismo como as que envolviam a epigênese, porque não admitiam 
que a matéria tivesse o poder de se auto-organizar. Em meados do século XIX, os experimentos 
de Ernst von Baer (1792 – 1876) com o embrião da galinha trouxeram evidências que corrobora-
vam a epigênese (Baxter, 1976, p. 32). 

Na segunda metade do século XIX, surgiram diversos modelos microscópicos que envolviam 
partículas para explicar a herança como, por exemplo, a hipótese da pangênese de Charles Da-
rwin (1809 – 1882) e as unidades fisiológicas de Herbert Spencer (1820 – 1903). No entanto, em 
sua maior parte, não se baseavam em um estudo citológico. 

No final do século XIX não havia um consenso sobre que parte da célula conteria os elemen-
tos responsáveis pela hereditariedade. August Leopold Friedrich Weismann (1834 – 1914) e Oskar 
Hertwig (1849 – 1922) consideravam que eles estavam alocados no núcleo (nos cromossomos), 
Porém, havia aqueles que atribuíam esse papel ao citoplasma. Os trabalhos publicados por Yves 
Délage (1854 – 1920) e Jacques Loeb (1859 – 1924) em 1900 eram contrários à hipótese que admitia 
que os elementos responsáveis pela hereditariedade estivessem presentes no núcleo. Os experi-
mentos de Délage com ouriços-do-mar trouxeram evidências de que o núcleo do óvulo não era 
necessário para o desenvolvimento (Thomson, 1912, pp. 53 – 55; Brito, 2008, p. 7). 

2 Na versão final da teoria da geração orgânica de Maupertuis, presente na obra o Sistema da Natureza, há 
uma sobreposição entre concepções epigeneticistas e preformacionistas (ver Ramos, 2009, seção 4). 

3 Haller inicialmente adotava uma posição preformacionista, mas depois, convencido com os experimentos 
desenvolvidos por Trembley com hidra, aderiu à epigênese. Para Wolff, o desenvolvimento embrionário da gali-
nha consistia em um processo no qual as partes existentes secretavam fluidos que gradualmente se solidificavam 
em novas partes, direcionados por uma força especial (Lesch, 1981, p. 216). Uma discussão sobre o debate entre 
eles e explicação sobre seu posicionamento e divergências pode ser encontrada em Roe, 1981. 
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 Embora muitas vezes se pense que o debate preformação versus epigênese tenha se encerra-
do no século XIX ou mesmo anteriormente, é possível detectá-lo entre cientistas que trouxeram 
importantes contribuições para a genética como Edmund Beecher Wilson (1856 – 1939), e Tho-
mas Hunt Morgan (1866 – 1945), no início do século XX, época em que ocorreu a proposta da hi-
pótese cromossômica de Sutton-Boveri4 (Martins, 1999). 

Alice Levine Baxter considera que a persistência dessas discussões durante tantos séculos, 
embora com alterações em seu teor considerando o contexto científico das diferentes épocas, é 
um reflexo da complexidade do fenômeno do desenvolvimento (Baxter, 1976, p. 29). 

De modo análogo a diversos colegas, incluindo William Bateson (1861 – 1926) e Wilson, Mor-
gan iniciou sua carreira como embriologista. Até 1910 – 1911, ele foi um forte opositor das teorias 
mendeliana e cromossômica o que transparece em diversas publicações no período considera-
do neste artigo (1900 – 1910). Estudos historiográficos apontam diversas razões que poderiam ter 
contribuído para esse posicionamento (por exemplo, Allen, 1978; Martins, 1998; Benson, 2001). 

Autores como Scott Gilbert consideram que a principal causa da resistência de Morgan à hi-
pótese cromossômica estava relacionada diretamente às suas experiências embriológicas prévias 
(Gilbert, 1978, p. 307), particularmente, a seus estudos com o ovo do sapo no final do século XIX. 
Outros historiadores da ciência (Allen, 1983; Vicedo, 1990) concordam que essa foi uma das ra-
zões para o posicionamento adotado por Morgan. 

Gilbert comenta a respeito do posicionamento de Morgan em relação à hipótese cromos-
sômica:

Pode-se considerar que seus argumentos contra essa ideia se originaram em suas evidências em-
briológicas prévias, as quais o convenceram de que as reações químicas no citoplasma são responsá-
veis pelo desenvolvimento, em vez de mudanças morfológicas no núcleo. [...]. (Gilbert, 1978, p. 307). 

De acordo com Gilbert, William Keith Brooks, Wilson5 e Morgan admitiam a existência de 
uma substância ou substâncias que deveriam fazer com que o ovo de uma espécie se desenvol-
vesse de maneira diferente daquela de um ovo de outra espécie, mesmo que eles parecessem ser 
idênticos e estivessem expostos ao mesmo ambiente. A localização e natureza desses determi-
nantes era o problema central da embriologia na época (Gilbert, 1978, pp. 310 – 311).

O objetivo deste artigo é averiguar se na obra The development of the frog’s egg (1897) que con-

4 No início do século XX, a hipótese cromossômica considerava que os elementos responsáveis pela trans-
missão das características hereditárias (os fatores, mais tarde chamados genes), eram entidades físicas localizadas 
ao longo dos cromossomos e que era possível estabelecer um paralelo entre o comportamento dos cromossomos 
durante as divisões celulares e os princípios mendelianos. Portanto, a hipótese cromossômica era preformacio-
nista e envolvia partículas. Os fatores eram responsáveis pelo desenvolvimento de características externas nos or-
ganismos como, por exemplo, cor de olho, tipo de cabelo, estatura, etc. e estavam localizados nos cromossomos 
nucleares. 

5 De acordo com Alice Levine Baxter, em 1904 – 1905, Wilson que inicialmente era favorável à epigênese de-
vido às evidências que havia obtido em seus estudos com o ovo do Amphioxus no início fim do século XIX, mu-
dou de ideia, passando a ser favorável à preformação (Baxter, 1976, p. 41). Nessa época, ele desenvolvia estudos 
sobre os cromossomos, considerando que valia a pena se dedicar à hipótese cromossômica, apesar de seus inú-
meros problemas. 
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tém os resultados dos estudos embriológicos de Morgan, além de outras publicações de sua au-
toria no período considerado no presente artigo, podem ser encontradas evidências experimen-
tais que corroborem seu posicionamento em favor do papel do citoplasma e epigênese e/ou se 
sua rejeição à hipótese cromossômica no período pode ser atribuída, entre outras razões, à sua 
aversão a teorias que envolvessem partículas (Gilbert, 1978; Allen, 1983; Vicedo, 1990). 

2 — O experimento de Boveri 
Em 1889 Theodor Boveri (1862 – 1915) publicou um artigo6contendo os resultados de expe-

rimentos que corroboravam o papel do núcleo no desenvolvimento. Nesse sentido, ele realizou 
um experimento que consistiu na fertilização de fragmentos de óvulos não nucleados de Sphae-
rechinus granularis com espermatozoides de outro ouriço do mar, o Echinus microtuberculatus. Os 
eixos centrais do esqueleto das larvas desses dois gêneros de ouriços-do-mar eram morfologica-
mente diferentes. Assim, o resultado do cruzamento indicaria se era o núcleo (do espermatozoi-
de), ou o citoplasma (do fragmento de óvulo desprovido de núcleo), que controlava a estrutura 
que estava se desenvolvendo. Como a larva resultante do cruzamento apresentou apenas o eixo 
do progenitor e não da progenitora, Boveri concluiu que o núcleo era o controlador do desen-
volvimento (Boveri, 1889; Gilbert, 1978, p. 314). 

Considerando a relevância desse artigo, Morgan o traduziu para a língua inglesa, publicando-
-o no American Naturalist. Morgan assim se expressou sobre sua motivação no início do artigo: 

Primeiro para tornar este artigo que certamente será um clássico na literatura acessível, uma vez 
que o periódico onde ele foi publicado [...] tem uma circulação limitada neste país. Em segundo lu-
gar, para indicar os novos caminhos de pesquisa que este trabalho pode inaugurar (Morgan, in Bo-
veri, 1893, p. 222). 

Além disso, no sentido de obter maiores esclarecimentos sobre a questão, realizou uma série de expe-
rimentos, inclusive alguns em parceria com Hans Adolph Eduard Driesch (1867 – 1941). Em um dos ex-
perimentos eles utilizaram ovos de ctenóforos7, retirando parte do citoplasma antes que o ovo so-
fresse segmentação. Isso fazia com que mais tarde se formasse um embrião imperfeito, embora 
o núcleo estivesse intacto, o que levou Morgan a concluir que a formação do embrião era um fe-
nômeno citoplasmático (Morgan, 1897, p. 135). Em suas palavras: 

[...] um defeito no protoplasma, frequentemente acarreta uma clivagem modificada e também um 
embrião defeituoso, e isso acontece mesmo se todo o material do ovo não segmentado estiver pre-
sente. Não se pode deixar de concluir que o poder de diferenciação dos primeiros estágios de de-
senvolvimento reside no protoplasma e não no núcleo (Morgan, 1897, p. 121, apud, Gilbert, 1978, 
pp. 315 – 316). 

6 Boveri, Theodor. Eingeschlechlech erzeugter Organismus ohne mütterliche Eigenschaften. Sitz. D. Gesell-
chaft für Morphologie und Physiologie zur München, 1889. 

7 Ctenóforos são animais marinhos, transparentes e gelatinosos com simetria bilateral. Por exemplo, água-
viva, carambola-do-mar.



73

 Assim, Morgan chegou a uma conclusão oposta a de Boveri. Ele concluiu que o protoplas-
ma do ovo fragmentado tinha influência na forma da larva resultante e não o núcleo como pen-
sara Boveri e que seus experimentos deveriam ser repetidos. 

3 — The development of the frog’s egg 
Nessa obra Morgan não apresentou apenas os resultados de seus experimentos com o ovo 

do sapo. Ele também discutiu sobre experimentos desenvolvidos por outros autores. Mencio-
nou que os resultados obtidos por alguns dentre eles como Wilhem Roux (1850 – 1924) e Eduard 
Friedrich Wilhelm Pflüger (1829 – 1910) suscitavam dúvidas sobre as relações entre o ovo (no pe-
ríodo que antecedia à segmentação) e o embrião, trazendo à tona as antigas discussões sobre evo-
lução8 e epigênese. Porém, afirmou que somente os resultados de seus experimentos com o ovo 
do sapo não permitiam chegar a uma conclusão sobre o assunto. Deveriam também ser levados 
em consideração experimentos semelhantes feitos com outros animais (Morgan, 1897, p. 123). 

Um dos experimentos que Morgan considerou inconclusivo foi feito por Roux com o ovo 
do sapo em fins do século XIX. Roux introduziu uma agulha quente em um dos blastômeros ini-
ciais. Observou que somente o outro blastômero se desenvolveu normalmente, passando pela 
fase de gástrula. Porém, o embrião produzido tinha a metade do tamanho do embrião normal. 
A seu ver, esse resultado corroborava a hipótese de que o embrião era um mosaico de células, 
sendo cada uma delas capaz de produzir uma parte específica do organismo (Scott, 2004, p. 24). 
A hipótese de Roux envolvia a preformação.

Em seus experimentos com o ovo do sapo, Morgan constatou que os dois blastômeros ini-
ciais podiam tanto desenvolver meio embrião como um embrião completo com metade do ta-
manho, de acordo com as condições do experimento. Entretanto, em outros animais, como por 
exemplo, equinodermas9, Amphioxus10 e salamandras, o blastômero isolado se desenvolvia em 
embrião completo, independentemente do modo de sua separação. Por outro lado, o blastôme-
ro isolado do ovo do ctenóforo se desenvolvia em meio embrião. (Morgan, 1897, p. 132). 

Em 1894 – 1895 Morgan e Driesch fizeram experimentos com ctenóforos na Estação Zooló-
gica de Nápoles. Os resultados obtidos foram contraditórios. Eles perceberam que enquanto al-
guns blastômeros isoladamente não produziam larvas completas, outros as produziam. Notaram 
também que o citoplasma das células embrionárias nos ctenóforos se organizava de modo dife-
rente do citoplasma das células embrionárias do ouriço-do-mar. Chegaram à conclusão de que 
o citoplasma era o principal responsável pelo maior número de embriões parciais. Eles conclu-

8 Ao que tudo indica, Morgan estava adotando a antiga conotação do termo “evolução” - desenvolvimento do 
indivíduo desde o ovo ou zigoto até a fase adulta - bastante utilizada durante o século XIX, principalmente pelos 
embriologistas. Nessa época já havia autores que utilizavam o termo com a conotação posteriormente adotada 
que dizia respeito à ideia de que as espécies que existem atualmente se originaram de outras que existiram antes 
no tempo. 

9 São animais marinhos com simetria radial. Por exemplo, estrela-do-mar; ouriço-do-mar.
10 Amphioxus é um pequeno animal marinho, invertebrado, encontrado principalmente em partes do mun-

do em que as águas próximas à costa são mornas. Estudos filogenéticos sugerem um parentesco próximo com os 
vertebrados. 
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íram que a teoria do mosaico11 não estava correta (Allen, 1978, p, 81). 
Considerando os resultados de experimentos em que foi feita a fertilização utilizando o es-

permatozoide de uma espécie (ou variedade) de ctenóforo com o óvulo de outra, com a remo-
ção de uma parte do citoplasma do óvulo, resultando na formação de um embrião defeituoso, 
Morgan concluiu: “a origem da diferenciação está na estrutura [...] do citoplasma do óvulo ou 
embrião” (Morgan, 1897, pp. 135 – 136). 

Na mesma época Morgan estudou a fertilização de fragmentos de óvulos nucleados ou anu-
cleados de ouriço do mar e Amphioxus. Contatou que em ambos os casos eles podiam se desen-
volver até certo ponto ou formar uma larva parcial. (Martins, 1998, p. 103). 

Em relação aos experimentos desenvolvidos em vários animais, Morgan comentou: 

Os resultados indicam, de um modo geral, que os primeiros blastômeros são totipotentes, i. e., cada 
um separadamente, tem o poder de produzir um embrião completo, mesmo que em certas condi-
ções produza apenas meio embrião como no sapo. No entanto, na maioria das formas cada um dos 
blastômeros isoladamente continua a sofrer segmentação mesmo que ainda esteja em contato com o 
outro. Este último fenômeno mostra que o protoplasma do ovo tem um arranjo definido relaciona-
do à clivagem peculiar de cada tipo de ovo e há evidência suficiente [...] de que se trata de um fenô-
meno citoplasmático e não do resultado de interferência nuclear (Morgan, 1897, p. 132). 

 
E acrescentou: 

}Nós vimos também que alguns dos blastômeros que sofrem clivagem separadamente podem depois 
se desenvolver em uma larva completa (equinodermas) enquanto outros blastômeros que sofrem 
clivagem separadamente se desenvolvem em meia larva (ctenóforos). Que esses fenômenos também 
dependem diretamente do citoplasma é mostrado pelo experimento em que é retirado um pedaço 
do ovo antes que ele sofra segmentação (Morgan, 1897, p. 132). 

Alguns anos antes Oskar Hertwig havia feito experimentos com ovos do sapo, obtendo tam-
bém resultados favoráveis à epigênese. Em suas palavras:

[...] Minha teoria [...] assume a existência de um plasma altamente organizado e específico como 
base do processo de desenvolvimento, Pode ser chamada de epigênese porque os rudimentos se tor-
nam elaborados [...] ((Hertwig, 1894, p. 164) 

 Em 1902 Morgan publicou vários trabalhos tratando do desenvolvimento normal e anormal 
dos ovos do sapo. Um dos aspectos analisados foi o efeito de danos produzidos em vários estágios 
embrionários. Além disso, repetiu os experimentos de Roux que envolviam danos nos primeiros 
blastômeros. Concluiu que alterações no meio ambiente podiam afetar o desenvolvimento em-
brionário até certo ponto, mas que os principais fatores seriam intrínsecos ao próprio embrião, 
resultando da interação entre os tecidos embrionários e regiões específicas (Martins, 1998, p. 104). 

Cinco anos mais tarde, Morgan ainda mostrava sua preferência pela epigênese:

11 De acordo com a teoria do mosaico, as partículas hereditárias qualitativamente diferentes, que estão no in-
terior da célula ovo (resultante da união do óvulo e do espermatozoide), se dividem de forma desigual durante as 
clivagens que vão constituir o embrião multicelular (Allen, 1978, p. 73). 
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Qual destes pontos de vista, preformação ou epigênese, podemos considerar a hipótese de trabalho 
mais proveitosa, acredito, é questão de momento. Minha preferência ou talvez preconceito, seja pela 
interpretação epigenética, mas a verdade pode estar em algum lugar entre essas duas formas de pen-
samento que são Cila e Caribidis12 da especulação biológica (Morgan, 1907, p. 115) 

4 — Morgan e as teorias envolvendo partículas 
 No período considerado neste artigo, Morgan se opunha às teorias que envolvessem partí-

culas, publicando vários artigos em que as criticava, o que se aplicava tanto à teoria mendeliana 
como à teoria cromossômica. A seu ver, a impossibilidade de verificação dessas partículas expe-
rimentalmente representava um problema. Ele considerava que a adoção dessa visão só retarda-
va o conhecimento da natureza (Allen, 1972, pp. xi-xii; Martins, 1997 cap. 1, p. 12).

Em 1909 ele se posicionou favoravelmente à epigênese, criticando os fatores mendelianos 
associados à preformação. 

Foi possível, penso, mostrar através do que conhecemos da gênese desses caracteres para cor que a 
descrição mendeliana – da herança de cor, pelo menos, não se aprofundou em fatos; colocando fa-
tores nas células germinativas. Certamente é nosso privilégio removê-los agora. Declarou desconti-
nuidade onde agora a epigênese é evidente (Morgan 1909, apud, Allen, 1966, p. 53). 

 Em 1910, em diversas de suas publicações Morgan fazia objeções à natureza preformacionis-
ta das teorias mendeliana e cromossômica comparando-as às teorias das antigas gerações de zo-
ólogos como Ernst Haeckel (1834 – 1919) e August Leopold Weismann (1834 – 1914), que ele con-
siderava especulativas (Morgan, 1910). Ele comentou: 

Pode ser dito em geral que a teoria que envolve partículas constitui a concepção mais artística ou 
pitoresca do processo do desenvolvimento. Como teoria, no passado lidou amplamente com o sim-
bolismo tendendo a fazer distinções duras e rápidas. Parece satisfazer melhor ao tipo ou classe de 
mente que pede uma solução finalista, embora puramente formal. Mas a segurança intelectual que 
reside nessa teoria parece ser menos estimulante para uma pesquisa futura do que a insegurança do 
espírito que é associada à concepção alternativa (Morgan, 1910, pp. 451 – 452, apud, Martins, 1997 
cap. 1, p. 16). 

Mesmo em 1910 Morgan continuava criticando os experimentos de Boveri que corroboravam 
a hipótese cromossômica e o papel do núcleo no desenvolvimento. Em suas palavras: 

Deve ser indicado que a evidência de Boveri parece provar coisas demais acerca desta forma de teo-
ria de partículas que associa caracteres unitários ao cromossomo. Eu, entretanto, penso que os cro-
mossomos do indivíduo não contêm em nenhum sentido seja germes, determinantes preformados 
ou caracteres unitários, ou mesmo que eles sejam responsáveis pela produção de órgãos particula-
res em qualquer sentido (Morgan, 1910, pp. 451 – 452). 

12 Nesta citação Morgan fez alusão a dois monstros da mitologia grega que permaneciam em lados opostos do 
Estreito de Messina entre a Sicília e a Itália aterrorizando os navegantes. A menção “entre Cila e Caríbidis” sugere 
que a escolha deve ser feita entre duas posições opostas (Brito, 2008, p. 66). 
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Muitos anos depois ele manteve essa posição continuando a criticar modelos microscópi-
cos de herança que envolviam partículas microscópicas ou sub-microscópicas como as propos-
tas de Herbert Spencer (1820 – 1903) ou Weismann (Morgan, 1926, pp. 28, 20, 30, 31; Martins, 
1997, cap. 1, p. 16). 

5 — Considerações finais 
A presente pesquisa mostrou que o debate entre preformação e epigênese não foi abando-

nado no século XVIII como pensam alguns, mas persistiu durante o século XIX e primeira déca-
da do século XX. 

Com relação ao objetivo inicialmente colocado, encontramos tanto na obra The development 
of the frog’s egg (1897) como e outras publicações de Morgan no período considerado no presen-
te artigo, evidências experimentais que corroboram seu posicionamento em favor do papel do 
citoplasma na hereditariedade e da epigênese. 

A análise desenvolvida levou à conclusão de que não foram somente os experimentos de Mor-
gan com o ovo do sapo, mas também os experimentos com outros organismos como ctenófo-
ros, alguns em parceria com Driesch, bem como experimentos de outros autores que ele men-
cionou no The frog’s egg, que o levaram a se posicionar favoravelmente ao papel do citoplasma 
no desenvolvimento e à epigênese. Certamente essas evidências empíricas contribuíram para a 
sua rejeição à hipótese cromossômica que priorizava o papel do núcleo celular na hereditarieda-
de e desenvolvimento. Nesse sentido estamos de acordo com a interpretação de Gilbert (1978). 
A hipótese cromossômica enfatizava o papel do núcleo na hereditariedade e é preformacionista 
porque os fatores localizados nos cromossomos nucleares eram responsáveis pelo desenvolvi-
mento de características externas nos indivíduos. 

Podemos acrescentar que a rejeição de Morgan à hipótese cromossômica no período pode 
ser também explicada pela sua aversão a teorias que envolviam partículas, como mencionado 
por (Gilbert, 1978; Allen, 1983; Vicedo, 1990), o que se aplica a hipótese cromossômica. Ele con-
siderava essas teorias especulativas. 

Talvez as críticas de Morgan ao experimento de Boveri que, inclusive, foi bem visto por Wil-
son, um expert em citologia e seu amigo pessoal, tivessem também relação com essa aversão. 

O mais surpreendente é que Morgan continuou criticando as teorias preformacionistas em 
1926, depois de ter dedicado mais de uma década ao desenvolvimento da teoria mendeliana-cro-
mossômica baseada na genética de Drosophila que, em última instância, era uma teoria preforma-
cionista e enfatizava o papel do núcleo na hereditariedade e desenvolvimento. 
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