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Introdução
Em 1900 ocorreu a chamada “redescoberta” do trabalho de Gregor Mendel (1822-1884). 
Diversos pesquisadores que trabalhavam com cruzamentos experimentais que produziam 
híbridos, obtiveram resultados cujos padrões de herança se assemelhavam aos obtidos por 
Mendel (Mendel, 1866). Entretanto, nem todos prosseguiram nessa linha de pesquisa como o 
cientista inglês William Bateson (1861-1926).

Desde 1897, Bateson já vinha realizando cruzamentos experimentais não apenas com 
plantas, mas também com animais como, por exemplo, galinhas, canários e borboletas. Ele 
estava interessado em conhecer os padrões de herança nesses organismos. Há várias versões de 
como Bateson tomou conhecimento do artigo de Mendel em 1900 como a apresentada por 
Olby (1987), por exemplo. O fato é que ele expôs as ideias de Mendel em uma conferência 
proferida na Royal Horticultural Society em Londres no mesmo ano. Em 1902 em seu livro 
Mendel’s principles of heredity apresentou a tradução para a língua inglesa do artigo de Mendel 
sobre os padrões de herança em ervilhas do gênero Pisum1 (Martins, 2002, p. 36). 

Pode-se dizer que Bateson se dedicou ao programa de pesquisa mendeliano (Martins, 
2002; Lorenzano, 2006). Durante o período considerado neste estudo foi o líder das pesquisas 
mendelianas nos países de língua inglesa. Juntamente com Edith Rebecca Saunders (1865-
1945), Reginald Crundall  Punnett (1875-1967), Florence Duham (1869-1949), Dorothea 
Marryat (1880-1928), Muriel Wheldale (1880-1932), Charles Chamberlain Hurst (1870-
1947), Leonard Doncaster (1877-1920), Rowland Biffen (1874-1949), dentre outros 
(Sturtevant, 1965, p. 201) procurou investigar não apenas os casos que estavam de acordo 
com os princípios mendelianos, mas também os desvios e exceções em um amplo material 
experimental.  Este envolvia plantas como Lathyrus odoratus, Matthiola incana, Primula 
sinensis, trigo e também animais como galinhas e borboletas. Além disso, é atribuída a Bateson 
a introdução de uma nova terminologia que não estava presente no trabalho de Mendel como, 
por exemplo, alelomorfo (alelo), homozigoto, heterozigoto, F1, F2.    

Nessa mesma época, alguns citologistas tais como T. H. Montgomery (1873-1912), Walter 
Sutton (1877-1916) e Theodor Boveri (1862-1915) sugeriram que os elementos responsáveis 
pela transmissão das características hereditárias estivessem vinculados aos cromossomos e que os 
processos celulares poderiam explicar as “leis” de Mendel.  Esta proposta é chamada geralmente 
de “hipótese cromossômica de Sutton-Boveri”. Entretanto, na primeira década do século XX 
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ela apresentava muitos problemas e poucas evidências que a substanciassem. Devido a isso, 
muitos cientistas como Bateson, Wilhelm Johannsen (1857-1927) e Thomas Hunt Morgan 
(1866-1945) não a aceitavam. Por outro lado, a proposta de Bateson não priorizava os aspectos 
citológicos, embora em Cambridge, ele tivesse colaboradores que eram bons citologistas como 
Leonard Doncaster.   

 Ao contrário da maioria de seus colegas, Bateson contou com a colaboração de diversas 
mulheres. Nosso objetivo não é discutir as contribuições de Bateson isoladamente, mas procurar 
elucidar quais foram as contribuições de Edith Rebecca Saunders,  entre 1902 e 1908. Porém, 
no período considerado, a maioria dos trabalhos de Saunders foi feita em coautoria. De um 
modo geral, os resultados obtidos nessas investigações são atribuídos somente a Bateson ou a 
Bateson e Punnett.  

Edith Rebecca Saunders
Natural de Brighton, Saunders iniciou seus estudos no Handsworth Ladies’ College, próximo 
de Birmingham. Em 1884 foi admitida no Newnham College em Cambridge, onde estudou 
ciências naturais. Destacou-se por sua habilidade nos experimentos com vegetais. Em 1899, 
assumiu o cargo de diretora do Balfour Biological Laboratory for Women (Richmond, 2001, p. 
56; Haldane, 1945, p. 385; Thomas, 1945, p. 75).

No final da década de 1890, Saunders  passou a integrar o grupo de Bateson. Nessa 
época, ele já trabalhava com cruzamentos experimentais que produziam híbridos, seguindo a 
tradição bastante ativa na ocasião da publicação do Origin of species, de Darwin (1859). Além 
de Punnett, Charles Chamberlain Hurst, Leonard Doncaster e Rowland Biffen (1874-1949), 
o grupo era constituído por algumas mulheres como Florence Durham,  Muriel Whedale, 
Emma Nora Darwin (1885-1989) e Hilda Nanette Kilby (1877-1962)  (Richmond, 2006, p. 
581). Thomas Hunt Morgan, por exemplo, a partir de 1910, recrutava mulheres apenas para 
trabalharem como técnicas. Seu grupo era predominantemente masculino. As mulheres não 
ocupavam posições oficiais e nem apareciam em fotografias (Brito, 2008, pp. 21-22).

Os nomes das pesquisadoras que integravam o grupo de Bateson entre 1900-1910 
aparecem na tabela logo abaixo (Figura 1)

Nome Data Instituição de origem 
Darwin, Emma Nora 1885-1989 Nenhuma

Durham, Florence Margaret 1869-1948 Girton
Killby, Hida Nanette Blanche Praeger 1877-1962 Newnham
Marryat, Dorothea Charlotte Edith 1880-1928 Newnham
Saunders, Edith Rebecca (Becky) 1865-1945 Newnham
Sollas, Igerna B. Johnson (Hilda) 1877-1965 Newnham

Wheldale, Muriel 1880-1932 Newnham
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Figura 1: Relação de pesquisadoras que constituíam o grupo de Bateson de 1900 a 1910.

Fonte: Richmond, Marsha. The “domestication” of heredity: the familial organization of geneticists at 
Cambridge University, 1895-1910. Journal of the History of Biology, pp. 565-605, 2006, p. 579.  

Entre 1902 e 1908 Bateson e Saunders apresentaram diversos relatórios ao Evolution 
Committee da Royal Society de Londres. Em alguns deles, contaram com a colaboração de 
Punnett. Esses relatórios, contendo os resultados obtidos em cruzamentos experimentais, 
foram publicados no periódico Reports to the Evolution  Committee of the Royal Society  A partir 
de 1910, Bateson, Saunders e outros membros do  grupo  publicaram também em outros 
periódicos conceituados  como por exemplo,  Journal of Genetics, Proceedings of the Cambridge 
Philosophical Society e Proceedings of the Royal Society of London (Richmond, 2001, p. 90). 

Figura 2: Edith Rebecca Saunders (1865-1945)
Fonte: http://www.nature.com/nrg/journal/v8/n11/box/nrg2200_BX1.html

Os estudos de Saunders
Como mencionamos anteriormente, Saunders dedicou-se principalmente ao estudo da herança 
em vegetais. Em sua primeira publicação, como única autora, apresentou os resultados de 
cruzamentos experimentais em Biscutella. Esses resultados corroboravam a descontinuidade 
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das variações  (Saunders, 1897, pp. 11-26; Richmond, 2006, p. 570). Nesse trabalho é possível 
perceber um extremo cuidado em termos metodológicos.  

Após o artigo acima mencionado, Saunders publicou diversos trabalhos dentro do arcabouço 
do programa de pesquisa mendeliano, em parceria com Bateson ou com Bateson e Punnett, 
sobre os quais comentaremos a seguir. Os principais aspectos tratados foram exceções e desvios 
dos princípios mendelianos; determinação de sexo e proposta de uma nova terminologia. 

3.1 Desvios dos princípios mendelianos
O primeiro relatório de Saunders em co-autoria com Bateson (primeiro autor)  continha  os 
resultados das investigações iniciadas em  1897 e foi publicado cinco anos depois  (Bateson 
& Saunders, 1902, pp. 13-87; Richmond, 2001, p. 66). Na primeira parte, os autores 
apresentaram os resultados de experimentos com três gêneros de plantas: Lychnis, Datura e 
Matthiola. Concluíram que: “O fenômeno em Lychnis e Datura segue a ‘lei de Mendel’2 com 
considerável exatidão, e nenhuma exceção foi descoberta” (Bateson & Saunders, 1902, p. 
13). Mas, em Matthiola, embora os resultados de alguns cruzamentos seguissem os padrões 
mendelianos de herança, o mesmo não se aplicava a outros casos.  Por exemplo, ao cruzar um 
tipo de  Matthiola de flores peludas brancas com vários tipos com flores lisas de diversas cores, 
foram obtidos na primeira geração híbridos com flores de cor púrpura e, às vezes, misturas (por 
exemplo, cor-de-rosa, no cruzamento branco com vermelho) (Martins, 2002, p. 46). 

Ainda em Matthiola perceberam que havia características que eram sempre herdadas 
associadas contrariando o princípio da “segregação independente” de Mendel. Por exemplo, 
se as flores fossem de cor púrpura, as sementes apresentavam a coloração verde e havia uma 
associação entre folhas peludas ou lisas e a cor da semente que era verde ou marrom. (Bateson & 
Saunders, 1902, pp. 68-81). No entanto, somente quatro anos mais tarde, em 1906, Bateson, 
Saunders e Punnett procuraram explicar os resultados obtidos em Matthiola. 

Ao finalizar o relatório, os autores apresentaram vários casos que contrariavam os princípios 
de Mendel, o que sugeria a existência de outros princípios além dos apresentados por Mendel. 
Eles assim se expressaram: 

No caso de Mathiola e em galinhas, foram aparentemente encontrados exemplos de 
violações definidas da lei de Mendel. É certo que essas exceções indicam, de qualquer 
forma, a existência de outros princípios que não podemos formular ainda. Mas além 
desse caso, há três classes distintas de fenômenos encontrados em cruzamentos aos 
quais os princípios mendelianos não podem ser aplicados facilmente (Bateson & 
Saunders, 1902, p. 152; Martins, 2002, p. 47)

Eles classificaram os fenômenos especiais com os quais haviam se deparado em três 
categorias, a saber: 

I - a herança ordinária por mistura ou combinação
II- casos em que a forma resultante do primeiro cruzamento se reproduz fielmente
III- os falsos híbridos de Millardet (Martins, 2002, p. 47)
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No relatório de 1905 os autores mencionaram que haviam encontrado tanto novos casos 
que estavam de acordo com os princípios de Mendel, como casos de violação dos mesmos. 
Nos resultados de cruzamentos com ervilhas de cheiro (Lathyrus odoratus), detectaram a 
existência de uma associação entre a cor das flores e formato do pólen: “Existe, portanto, 
alguma associação [coupling] entre o formato do pólen e cores” (Bateson, Saunders & Punnett, 
1905, p. 89; Martins, 1997, cap. 5, p. 2). Essa associação de características que eram herdadas 
juntas contrariava o princípio da segregação independente de Mendel. 

Como mencionamos  anteriormente, Bateson, Saunders e Punnett  apresentaram uma 
primeira explicação para o caso de Matthiola, no relatório de 1906. Propuseram que os 
resultados encontrados eram devidos à interação entre vários fatores3, dois deles responsáveis 
pelo aparecimento de folhas peludas e dois pelas cores. Os fatores para os pelos só apareciam 
quando os fatores para as cores estavam presentes (Bateson, Saunders & Punnett, 1906, p. 40). 

Como vimos, o nome de Saunders aparece associado ao de Bateson e algumas vezes também 
ao de Punnett em diversos relatórios. Neles são apresentados tanto resultados experimentais 
que corroboravam os princípios de Mendel como desvios dos mesmos. Fica, entretanto, difícil 
saber até que ponto foi a colaboração de Saunders, ou seja,  se ficou restrita somente ao trabalho 
puramente experimental ou se ela participou também das explicações apresentadas. Por exemplo, 
a teoria da reduplicação sugerida mais tarde para explicar o aparecimento de um maior número 
de combinações parentais nos cruzamentos, é atribuída somente a Bateson e Punnett. 

3.2 Estudos sobre determinação de sexo
No início do século XX, foram muito importantes os estudos sobre determinação de sexo. Nas 
etapas iniciais do estabelecimento de teoria cromossômica era fundamental mostrar que existia 
uma relação entre algum cromossomo ou certos cromossomos especiais localizados no interior 
do núcleo dos gametas e alguma característica externa que fosse visível. Vários pesquisadores 
contribuíram para isso, como por exemplo, Clarence Erwin McClung (1858-1942), Nettie 
Maria Stevens (1861-1912) e Edmund Beecher Wilson (1865-1939). Esses cientistas 
trabalhavam inicialmente com a espermatogênese em insetos e depois com a ovogênese. 

 Inicialmente Bateson e Saunders fizeram poucas considerações sobre a determinação de 
sexo. Eles assim se expressaram: 

Há um corpo de evidências em favor da visão de que a diferenciação sexual é um 
fenômeno de diferenciação gamética. As evidências, todavia, apontam que a 
diferenciação é um fenômeno das células masculinas, algumas vezes da célula feminina 
e outras de ambos. Nossa atenção tem se voltado para os estudos de McClung4 [...]. 
Isso tem sido objeto de estudo de muito citologistas americanos. (Bateson & Saunders, 
1902, p. 142).

Posteriormente, em 1905, Bateson, Saunders e Punnett discutiram a segregação gamética 
em ervilhas (Sweet peas) comparando-a aos outros casos de herança que seguiam os padrões 
mendelianos. Fizeram uma breve menção trabalho de William Castle5 (1875-1967). 
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Foi somente em um relatório posterior (1908) que os autores abordaram a determinação 
de sexo. Bateson e Saunders analisaram certas flores que podiam ser simples ou duplas. 
Realizaram cruzamentos e concluíram que todos os gametas masculinos eram de um único tipo, 
enquanto os femininos eram de dois tipos diferentes. Discordaram dos estudos de Castle sobre 
determinação de sexo, pois não admitiam a dominância variável e nem fertilização seletiva.

Apesar de aceitarem que o sexo podia ser herdado de forma mendeliana, a princípio não 
aceitavam a teoria cromossômica. Não propuseram nenhuma explicação associada à teoria 
cromossômica. 

3.3 Proposta de nova terminología e estudos citológicos
No relatório de 1902, de autoria de Bateson e Saunders, foram propostos vários termos destinados 
a esclarecer a teoria de Mendel, tais como: alelomorfo, homozigoto e heterozigoto. A introdução 
dessa terminologia é atribuída geralmente a Bateson. Os autores assim se expressaram: 

Ao cruzar duas formas que exibem caracteres antagônicos, são produzidos híbridos 
[cross-breds]. As células germinativas desses híbridos são de dois tipos, cada uma sendo 
pura a respeito de um dos caracteres parentais. Essa pureza das células germinativas, 
e sua impossibilidade em transmitir ambos os caracteres antagônicos, é o fato central 
provado pelo trabalho de Mendel. Nós então chegamos à concepção de caracteres 
unitários existentes em pares antagônicos. Tais caracteres nós propomos chamar 
alelomorfos, e ao zigoto formado pela união de gametas alelomorfos opostos nós 
chamamos de heterozigoto. Similarmente, o zigoto formado pela união de gametas que 
possuam alelomorfos similares pode ser conhecido como homozigoto [...] (Bateson & 
Saunders, 1902, p. 26).

No que diz respeito à relação entre citologia e “leis de Mendel”, Bateson e Saunders 
comentaram muito pouco:

 Por último, é impossível ser apresentado ao fato de que os casos mendelianos os 
cruzamentos produzem em média números iguais de gametas de cada tipo, ou seja, 
um resultado simétrico, sem suspeitar que esse fato deva corresponder a alguma forma 
simétrica da distribuição desses gametas de cada tipo, ou seja, um resultado simétrico, 
sem suspeitar que esse fato deva corresponder a alguma forma simétrica da distribuição 
desses gametas nas divisões celulares que os produzem (Bateson & Saunders, 1902, p. 42).

Bateson e Saunders aceitavam a concepção mais comum do final do século XIX, de que o 
núcleo celular dos gametas era o repositório dos caracteres hereditários. Porém, não entraram 
em maiores detalhes sobre o assunto.

Considerações Finais   
A presente análise mostrou que a maioria das publicações de Saunders, no período considerado, 
está vinculada a Bateson e que seu nome aparece sempre em segundo lugar. As contribuições 
oferecidas dizem respeito à confirmação dos princípios de Mendel em diferentes organismos; 
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à investigação e apresentação dos desvios dos mesmos; à determinação de sexo em vegetais e à 
introdução de uma nova terminologia. 

Sem ter acesso a outras fontes como correspondência ou cadernos de laboratório fica difícil 
caracterizar o escopo das contribuições de Saunders: se ficaram restritas apenas à execução dos 
experimentos com cruzamentos e à identificação e descrição dos fenômenos encontrados ou se 
envolveram também a explicação dos mesmos ou a proposta de novas terminologias. Esperamos 
futuramente ter acesso a fontes que possam trazer esclarecimentos sobre alguns desses pontos. 
Além disso, pretendemos analisar os estudos feitos posteriormente em que Saunders atuou sozinha. 

No entanto, qualquer que seja o aspecto para o qual Saunders trouxe maiores 
contribuições no período, seu nome merece ser lembrado como um personagem importante 
no desenvolvimento do programa de pesquisa mendeliano.

Saunders conseguiu uma posição na academia em Cambridge bem antes de Bateson. É bem 
possível que a experiência obtida em seu trabalho com Bateson tenha contribuído para o seu 
amadurecimento como pesquisadora, estabelecimento profissional e reconhecimento por seus pares.  

Consideramos que não por uma questão de gênero, mas por uma questão de mérito, o 
nome de Saunders deveria figurar com maior destaque ao lado de Bateson, Punnett e outros 
pesquisadores mencionados na presente pesquisa.
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Notas
1. Esta tradução foi feita por C. T. Druery e publicada no Journal of the Royal Horticultural Society 
em 1901. No Mendel´s principles of heredity; a defence, Bateson reproduziu a tradução de Druery com 
algumas modificações.  
2. Bateson e Saunders empregaram neste relatório a expressão “leis de Mendel” grafada entre aspas 
(Bateson & Saunders, 1902, p. 13) conforme  reproduzimos neste  artigo. 
3. 3  Em 1902, Bateson já utilizava o termo “fator” [factor] (Bateson & Saunders, Reports to the Evolution 
Committee of the Royal Society. I., 1902, p. 11). Ele passou a empregar a palavra fator [factor] de forma 
frequente em seus trabalhos a partir de 1905 para se referir àquilo que se encontrava no interior dos 
gametas e que era responsável pela transmissão das características hereditárias (Bateson, Saunders & 
Punnett, Reports to the Evolution Committee of the Royal Society III, 1906, p. 3, p. 7, p; 31; Bateson, 
Saunders &. Punnett, Reports to the Evolution Committee of the Royal Society IV, p. 8, p. 10). 
4. Erwin Clarence McClung (1870-1946) investigou a espermatogênese de gafanhotos e propôs uma 
hipótese que relacionava a presença do cromossomo X (que ele chamou de “acessório”) à determinação 
de masculinidade. Bateson considerou essa relação importante (Martins, 1999, p. 254; Brito, 2004, p. 9)
5.  Castle acreditava que o sexo era herdado de acordo com os princípios de Mendel, mas não fazia 
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nenhuma relação com os cromossomos. Para ele, o indivíduo dioico seria heterozigoto possuindo 
fatores para ambos os sexos, sendo que um seria dominante e outro recessivo. Assim, no macho o fator 
fêmea seria recessivo e na fêmea o fator macho seria recessivo. Além disso, Castle adotou a hipótese da 
fertilização seletiva, ou seja, o óvulo poderia atrair e selecionar o tipo de espermatozoide dependendo das 
circunstâncias, já que segundo ele, não existiria a possibilidade de formas puras. 
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