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Weismann e a transmissão de caracteres adquiridos: 
 os cientistas podem mudar de ideia

Lilian Al-Chueyr Pereira Martins *

1 Introdução 
Desde a Antiguidade até o final do século XIX, grande parte dos estudiosos, tais como J. B. 
P. M. de Lamarck (1744-1829) e Charles Darwin (1809-1882) considerava que modificações 
adquiridas durante a vida dos indivíduos podiam ser transmitidas aos seus descendentes (Zirkle, 
1946; Martins, 2015). Isso incluía características adquiridas pelo uso ou desuso de partes, órgãos 
ou em alguns casos, mutilações. Além disso, alguns admitiam que os instintos fossem hábitos 
herdados como, por exemplo, no caso dos cachorros treinados como os pointers e retrievers1.

Geralmente o nome de August Friedrich Leopold Weismann (1834-1914) é associado à 
crítica e rejeição à transmissão de características adquiridas e à distinção entre o “germeplasma” 
(“plasma germinativo”) e “somatoplasma” (“plasma somático”) (Martins, 2000, p. 279). 

Ao que tudo indica, no período que antecedeu à morte de Darwin, Weismann aceitava 
a transmissão de caracteres adquiridos, não se posicionando contrariamente a esta concepção. 
Ernst Mayr comentou: “Até a década de 1870 Weismann acreditava na herança de caracteres 
adquiridos. Não está claro o que exatamente contribuiu para a sua mudança de opinião” (Mayr, 
1982, p. 701).  

A partir de 1883, Weismann passou a manifestar algumas dúvidas (Weismann [1883], 
1889)2, que foram se intensificando e sendo acompanhadas de objeções e críticas nos anos que 
se seguiram.  Porém, somente quatro anos depois, ele fez um experimento. Muitas vezes os 
resultados obtidos nesse experimento são interpretados como uma refutação da transmissão de 
caracteres adquiridos.

O objetivo deste artigo é discutir sobre o que teria levado Weismann a questionar a 
transmissão de caracteres adquiridos. Procurará elucidar por que isso ocorreu somente após 
a morte de Darwin quando, inclusive, ele se envolveu em controvérsias sobre o assunto com 
colegas como Herbert Spencer (1820-1903)3 ou George John Romanes4 (1848-1894), por 
exemplo (Churchill, 1978;  Martins, 2004; Martins, R.; 2008; Martins, R. 2010).

O início dos questionamentos de Weismann
Weismann começou a questionar a transmissão de caracteres adquiridos em uma conferência 
sobre a hereditariedade, proferida no ano que se seguiu à morte de Darwin (1883). Como 
estratégia ressaltou o caráter “meramente provisório”5 da hipótese da pangênese de Darwin  
(Weismann, [1883], 1889, p. 78). Esta hipótese oferecia uma explicação para os vários tipos de 
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herança, mas principalmente para a herança de caracteres adquiridos. 
Weismann mencionou que até o momento a herança de caracteres adquiridos não tinha 

sido questionada. Em suas palavras: 

A dificuldade ou impossibilidade de tornar a herança de caracteres adquiridos 
compreensível pelo apelo a alguma força natural conhecida6 tem sido sentida 
frequentemente, mas até agora ninguém tentou colocar em dúvida a existência dessa 
forma de hereditariedade (Weismann, [1883], 1889, p. 80). 

A seguir, procurou explicar este fato, atribuindo-o a duas razões: “Primeiro, foram 
registradas observações que pareciam provar a existência deste tipo de transmissão; e em segundo 
lugar, parecia impossível poder explicá-las sem a suposição da herança de caracteres adquiridos 
porque ela sempre teve um papel importante na transformação das espécies” (Weismann, 
[1883] 1889, p. 80).  

O autor fez alusão a diversos exemplos descritos na literatura como corroborando a 
transmissão de caracteres adquiridos, particularmente os apresentados por Darwin no Variation 
of animals and plants under domestication7. Porém, ofereceu interpretações diferentes e contrárias a 
esta concepção. Por exemplo, com relação à vaca que havia perdido um dos chifres por supuração 
e dado à luz a dois bezerrinhos com o chifre direito rudimentar (Darwin, [1883], 1998, vol. 1, p. 
456), Weismann recorreu à explicação dada por Hansen (Physiologie der Zeugung) que atribuíra o 
fato a uma malformação congênita herdada. Relacionou essa malformação a mudanças ocorridas 
no plasma dos gametas e não no soma8 (Weismann, [1883] 1889, p. 81). 

Colocou em dúvida o valor desse e de outros experimentos, alegando que a maior parte 
dos casos descritos não tinha sido observada diretamente ou mostrada experimentalmente. 
Com relação à herança de mutilações considerou que, apesar de haver descrições que pareciam 
indicar que perdas de dedos, cicatrizes de ferimentos eram herdadas pelos descendentes, seus 
antecedentes históricos eram obscuros (Weismann, [1883] 1889, p. 81). 

No entanto, houve um caso, dentre os mencionados por Darwin, que mereceu uma maior 
consideração da parte de Weismann: os experimentos desenvolvidos pelo médico britânico 
Charles Édouard Brown-Séquard (1817-1894) com porquinhos da Índia, em 1860. Darwin 
havia se referido às contribuições de Brown-Séquard no The variation nos seguintes termos: 

Finalmente deve ser admitido a partir das observações de Brown-Séquard, que os efeitos 
de ferimentos, especialmente quando seguidos por doença, ou talvez exclusivamente 
quando isso ocorra, são herdados (Darwin, [1883], 1998, vol. 1, p. 470)

Consideramos importante comentar um pouco sobre as observações de Brown-Séquard. 
Em 1850, ao fazer experimentos com porquinhos da Índia, ele havia percebido que um tipo de 
epilepsia podia ser induzido em animais que tivessem sofrido lesões no sistema nervoso central 
(na medula espinhal) e que alguns de seus descendentes eram epilépticos. Além da epilepsia, ele 
observou o aparecimento de outros sintomas físicos nos descendentes de porquinhos da Índia 
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que haviam sido submetidos à cirurgia da medula. Esclareceu que a alteração ou disposição 
orgânica geral do sistema nervoso era transmitida, mas não a lesão em si (Brown-Séquard, 
1859; Martins, R., 2008, p. 358). Anos mais tarde publicou um trabalho detalhado sobre 
o assunto (Brown-Séquard, 1875). Constatou que somente os descendentes de progenitores 
que tinham se tornado epilépticos após a lesão de sua medula espinhal ou secção do nervo 
ciático apresentavam a epilepsia. Na maioria dos casos bastava que um dos progenitores sofresse 
a intervenção. Percebeu que a transmissão de características adquiridas ocorria também em 
outros casos, a partir de cortes de nervos (cervical, ciático), como por exemplo, a mudança na 
forma da orelha, fechamento de pálpebra ou ausência de alguns dedos nas patas traseiras.

 Weismann se referiu particularmente aos “experimentos que envolviam a aparente 
transmissão de malformações produzidas artificialmente como, por exemplo, a divisão do nervo 
ciático produzindo epilepsia até a quinta ou sexta geração”, embora Brown-Séquard tivesse 
esclarecido que não eram as malformações ou lesões em si que eram transmitidas aos descendentes. 
Além disso, seus experimentos envolveram muito mais gerações do que as mencionadas por 
Weismann. No caso da epilepsia, Weismann aventou a possibilidade de ocorrência de infecção 
durante o processo, com a passagem de algum tipo de organismo para as células reprodutivas 
(Weismann, [1883] 1889, p. 82). Considerou que esses experimentos deveriam ser repetidos 
tomando precauções quanto a seu número, natureza, controle e submetidos à crítica rigorosa 
(Weismann, [1883] 1889, p. 82). Porém, ele próprio não repetiu esses experimentos na ocasião 
ou posteriormente. Além disso, desconsiderou os resultados obtidos pelos assistentes de Brown-
Séquard ao repeti-los. Posteriormente, na década de 1890, George John Romanes, também 
obteve evidências de que algumas vezes a epilepsia era herdada (Martins, R., 2008, pp. 365-367). 
Essas evidências também não foram levadas em conta por Weismann. 

Quanto à herança de caracteres adquiridos pelo uso e desuso de órgãos ou partes, para 
Weismann o desenvolvimento de um órgão ou parte estava relacionado à sua importância para 
a vida do indivíduo. Dependia da ação da seleção natural porque somente os indivíduos que 
apresentassem esse órgão em sua forma mais perfeita poderiam se reproduzir. Ele explicou que 
a perfeição da forma de um órgão não era devida ao exercício durante a vida do indivíduo, mas 
ao fato de “o germe que o originou estar predisposto a produzir um órgão perfeito” (Weismann, 
[1883] 1889, p. 84). 

O experimento de Weismann  
Somente quatro anos após ter feito as críticas mencionadas na seção acima, em outubro de 
1887, Weismann deu início a um experimento envolvendo cruzamentos (Weismann, [1888], 
1889, pp. 431-433). O objetivo desse experimento era trazer esclarecimentos sobre a “suposta 
transmissão de mutilações” já que “aqueles que apoiavam a transmissão de caracteres adquiridos 
não tinham testado sua opinião experimentalmente” (Weismann, [1888], 1889, p. 431). 

Consideramos importante oferecer ao leitor uma descrição mais próxima possível à de 
Weismann, pois geralmente em trabalhos que discutem ou fazem considerações sobre esse 
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experimento (Bowler, 1989, pp. 251-252; Gauthier, 1990, por exemplo) não apresentam 
maiores detalhes sobre o mesmo. 

O material experimental utilizado por Weismann consistia em camundongos brancos 
com caudas cujo comprimento variava entre 10:05 e 12 mm  e que não estavam em processo 
de redução. Ele seguiu as recomendações feitas um século antes por Charles Bonnet (1720-
1793). Bonnet havia sugerido a utilização de ratazanas ou camundongos, pois o comprimento 
de suas caudas era uniforme. Além disso, não havia relatos sobre o aparecimento de caudas 
rudimentares nos mesmos, ao contrário do ocorrido com gatos e cachorros (Weismann, [1888], 
1889, p. 431).  

Esperando obter resultados que negassem a transmissão de mutilações, Weismann iniciou 
o experimento em 17 de outubro de 1887. Utilizou 7 fêmeas e 5 machos.  Após cortar suas 
caudas foi separando-os em gaiolas e observando o resultado dos cruzamentos9. 

Em 16 de novembro nasceram as duas primeiras famílias. Weismann percebeu que os 
descendentes, ao todo 18, apresentavam caudas normais medindo de 11 a 12mm. Esses 
camundongos juntamente com os que nasceram posteriormente foram removidos da 
gaiola, sendo que alguns foram mortos e outros preservados para serem utilizados em outros 
cruzamentos experimentais. 

Na primeira gaiola que continha 12 camundongos da primeira geração, no período de 
14 meses (até 16 de julho de 1889), foram gerados 333 descendentes. Weismann constatou 
que nenhum deles possuía cauda rudimentar ou mais curta que seus parentes que não tinham 
sido mutilados. 

Os 15 camundongos nascidos em 2 de dezembro de 1887 foram removidos para uma 
segunda gaiola. Tão logo puderam enxergar e desenvolveram sua pelagem, tiveram suas caudas 
cortadas. De dezembro de 1887 a janeiro de 1889, esses camundongos produziram 237 filhotes. 
Weismann observou que todos eles apresentavam caudas normais. 

No início de maio de 1888, após terem suas caudas cortadas, 14 filhotes da segunda 
geração foram acomodados em uma terceira gaiola. Weismann observou que nenhum dos 
152 descendentes desses camundongos produzidos até 16 de janeiro do ano seguinte (terceira 
geração) apresentou qualquer anormalidade na cauda. Adotando os mesmos procedimentos, 
em uma quarta gaiola foram produzidos entre 23 de abril e 16 de janeiro 138 filhotes, todos 
com caudas normais, constituindo a quarta geração. A seguir, 13 camundongos foram isolados 
e suas caudas foram amputadas. Entre 23 de abril de 1888 e 16 de janeiro de 1889 essa geração 
produziu 138 descendentes, todos com caudas normais (quinta geração).    

 Em janeiro de 1889, 13 camundongos da quinta geração foram isolados e tiveram suas 
caudas amputadas produzindo 41 descendentes cujas caudas não apresentavam nenhuma 
redução ou anomalia.   

 Desse modo, em cinco gerações Weismann constatou que todos os descendentes (901) 
de camundongos mutilados artificialmente apresentavam caudas de tamanho normal, sem 
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qualquer redução ou mesmo uma diferença mínima entre os descendentes das primeiras 
e últimas gerações: “As caudas dos progenitores variaram entre 10:05 e 12 mm e nenhum 
descendente apresentou cauda menor que 10:05mm”  (Weismann, [1883] 1889, pp. 432-433). 

 A seguir Weismann passou a discutir se esse experimento “provava” que as mutilações não 
eram herdadas, concluindo que: 

Certamente não, se tomado isoladamente. Se essas conclusões fossem tiradas somente 
a partir desses experimentos sem levar em conta outros fatos, poder-se-ia considerar 
que o número de gerações foi muito pequeno. Poderia ser alegado que provavelmente 
o efeito de mutilações somente apareceria após um maior número de gerações. Poderia 
não aparecer na quinta geração, mas talvez na sexta, décima, vigésima ou centésima 
geração (Weismann, [1883] 1889, p. 433). 

Com relação à última objeção, Weismann procurou uma explicação com base em sua 
teoria da continuidade do plasma germinativo: 

Nós não podemos dizer muito contra esta objeção, pois esses são os verdadeiros 
fenômenos da variação que devem depender de uma mudança gradual e inicialmente 
imperceptível no plasma germinativo, uma mudança que não é visível nos descendentes 
no período de algumas gerações [...] (Weismann, [1883] 1889, p. 488). 

É importante enfatizar que o experimento de Weismann com camundongos brancos 
dizia respeito apenas a um dos tipos de transmissão de caracteres adquiridos mencionados por 
Darwin: a herança de mutilações.  Nesse sentido, concordamos com Shapiro e Sober (2007, p. 
235) de que o experimento de Weismann trouxe evidências de que a mutilação das caudas nos 
progenitores de camundongos (brancos) não foi transmitida aos seus descendentes. Entretanto, 
Weismann não mostrou que não existe herança de mutilações, mas apenas corroborou sua 
inexistência naquele caso específico. Por outro lado, apesar de haver convencido boa parte da 
comunidade científica da época como, por exemplo, Alfred Russel Wallace (1890, p. 440), 
Weismann também não “provou” que a herança de caracteres adquiridos aplicada a outros 
casos não existe. 

Vale a pena comentar que alguns anos mais tarde ao se referir às contribuições de Weismann 
à negação da transmissão de características adquiridas, Wallace não mencionou o experimento 
com camundongos brancos. Ele assim se expressou: 

Certas observações embriológicas referentes aos animais inferiores são tidas como 
trazendo provas diretas desta teoria da hereditariedade, mas elas são muito técnicas 
para serem esclarecedoras para os leitores ordinários. A consequência lógica da teoria 
é a impossibilidade da transmissão de caracteres adquiridos uma vez que a estrutura 
molecular do plasma germinativo já está determinada no embrião. Weismann sustenta 
que não existem fatos que provem que os caracteres adquiridos possam ser herdados, 
embora sua herança tenha sido considerada para muitos autores tão provável a ponto 
de não necessitar de provas diretas (Wallace, 1890, p. 440).
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Wallace, de modo análogo a Weismann considerava que a maior parte dos casos atribuídos 
à herança de caracteres adquiridos podia ser explicada pela seleção natural.   

Considerações finais  
Este estudo levou à conclusão de que apenas as evidências experimentais obtidas por Weismann 
nos cruzamentos com camundongos brancos ou mesmo seus estudos citológicos com medusas 
não são suficientes para explicar sua rejeição à transmissão de caracteres adquiridos. Por outro 
lado, ele não repetiu e nem mostrou as possíveis falhas que comprometessem os resultados dos 
experimentos de Brown-Séquard com relação à transmissão da epilepsia na década de 1880 e 
nem mais tarde, na década 1890. Assim, consideramos que a mudança de atitude de Weismann 
em relação à transmissão de características adquiridas não pode ser explicada pela obtenção de 
evidências empíricas.  

Concordamos com a interpretação presente em Martins, R., 2008 de que a negação da 
transmissão de caracteres adquiridos por parte de Weismann se deveu principalmente à adoção 
de pressupostos teóricos, mais especificamente, sua teoria sobre a herança (Weismann, 1889; 
Weismann, 1893; Robinson, 1970). Podemos acrescentar que Weismann exagerava o papel 
da seleção natural no processo evolutivo. Por meio do que chamou anos mais tarde de seleção 
germinal, ele procurou explicar casos que eram atribuídos à transmissão de caracteres adquiridos.  

Por outro lado, o fato de Weismann ter questionado esta concepção somente após a morte 
de Darwin pode ser explicado pelo respeito à autoridade do mesmo. A herança de caracteres 
adquiridos é parte integrante da teoria de Darwin. Embora considerasse a seleção natural como 
o principal meio de transformação das espécies, Darwin admitia outros meios de modificação 
das espécies como a herança de caracteres adquiridos. Apesar de saber que Darwin aceitou a 
hipótese da pangênese até o fim de sua vida, Weismann utilizou recursos de retórica ao enfatizar 
seu caráter provisório. Provavelmente sua intenção foi amenizar a discordância com o antigo 
líder dos estudos sobre evolução. Nesse sentido, admitiu ter estado durante muito tempo “sob 
a influência de Darwin e que apenas ao enfocar o assunto em uma direção completamente 
diferente foi levado no decorrer de suas últimas investigações a duvidar da transmissão dos 
caracteres adquiridos quando ficou mais fortemente convencido de que esta transmissão não 
existia realmente” (Weismann, [1883] 1889, p. 422).

Como vimos neste artigo, não foram propriamente os resultados das “últimas investigações” 
de Weismann que o levaram a negar a herança de caracteres adquiridos. 

Notas
1. Por exemplo, Erasmus Darwin (1731-1802), o avô de Charles Darwin (Darwin, Erasmus, 1794, vol. 
2, p. 504) e o próprio Darwin (Darwin, [1883], 1998, p. 367).   
2. O ano de 1889 foi o ano da publicação da obra Essays upon heredity and kindred biological problems 
de autoria de August Weismann. Esta obra reúne uma série de conferências ministradas pelo autor em  
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diferentes anos. A tradução para a língua inglesa, revista por Weismann, foi feita por Edward Poulton, 
Selmar Schönland e Arthur E. Shipley. No presente artigo iremos mencionar o ano em que a conferência 
foi proferida entre colchetes [1883] e depois o ano da publicação da obra (1889). 
3. Herbert Spencer atribuía bastante importância à herança de caracteres adquiridos no processo 
evolutivo. A seu ver, vários casos que não eram explicados pela seleção natural poderiam sê-lo pela 
herança de caracteres adquiridos. 
4. Romanes considerava que a herança e caracteres adquiridos desempenhava um papel relevante no 
processo evolutivo e na teoria de Darwin. Em 1890 ele se dedicou a duas linhas de investigação: obter 
uma base empírica para a sua teoria da seleção fisiológica e obter a confirmação da herança de caracteres 
adquiridos (Martins, R., 2006, p. 239).   
5. Embora Darwin se referisse à pangênese como sendo uma hipótese provisória, empenhou esforços 
para corroborá-la e a aceitou até o fim de sua vida.  
6. Nessa ocasião ele ofereceu uma explicação diferente relacionando este tipo de herança a mudanças nas 
células germinativas dos descendentes. 
7. A primeira edição desta obra é datada de 1868. Estamos utilizando a segunda edição revisada publicada 
em 1883.   
8. Em seus estudos citológicos, especialmente em Hydrozoa, Weismann percebera que as futuras 
células germinativas eram segregadas nos estágios larvares iniciais, após poucas divisões celulares até 
que o processo reprodutivo se iniciasse. Desse modo, considerou que não seria possível que influências 
nas demais células do organismo pudessem ser transmitidas aos núcleos das células germinativas que 
tivessem segregado. Haveria uma continuidade do plasma germinativo porque as linhagens das células 
que constituíam o corpo (soma) eram separadas das linhagens das células germinativas (germe) desde o 
início. Consequentemente nada que ocorresse no soma poderia ser comunicado às células germinativas 
ou a seu núcleo (Mayr, 1982, p. 700; Weismann, [1883] 1889, p. 79).
9. Weismann explicou que o período de gestação desses animais era de 22 a 24 dias. 
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