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Apresentação

Em 2016, comemoraram-se os 150 anos do postulado das leis de Mendel. Foi em 1866 que Gregor
Mendel publicou, pela primeira vez, os resultados
de sua pesquisa com hibridização de ervilhas
realizada nos jardins do mosteiro agostiniano em
Brno (cidade situada hoje na República Tcheca).
Seu talento em fazer observações sagazes a partir
de um desenho experimental e usar a matemática
está por trás da definição de seus três princípios,
muitas vezes referidos como “princípios da herança mendeliana”.
Em vários momentos desde então, Gregor Mendel
foi homenageado, ignorado, redescoberto, questionado, valorizado, admirado. De todo modo, suas
contribuições importantes para o campo da genética continuam a influenciar os cientistas moder-

genética moderna" foram sentidos por todos nós e
continuarão a ser nos próximos 150 anos.
Este é um bom momento para reverenciar o trabalho de Gregor Mendel. Para tal, temos o prazer de
apresentar o livro Mendel : das leis da hereditariedade à engenharia genética, que reúne contribuições de pesquisadores brasileiros de vários campos
de interesse que mostram o presente estado de conhecimento da genética moderna, relacionando-o
ao legado desse controverso monge.
Agradecimento especial é devido aos editores-técnicos desta obra, Francisco José Lima Aragão e
José Roberto Moreira, pesquisadores da Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia, que conseguiram reunir um conjunto de autores empenhados
em prestar esta pequena homenagem a Mendel.

nos. Desde o melhoramento de plantas, passando
pelo exame de paternidade, até o tratamento de
doenças, os impactos das descobertas do "pai da

José Manuel Cabral de Sousa Dias
Chefe-Geral
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

Prefácio

A forma como os fenótipos das características de
organismos passam de uma geração a outra foi um
enigma para cientistas e filósofos, desde Aristóteles
até Darwin. No século 19, os cientistas conheciam
os espermatozoides e os óvulos, mas não sabiam
explicar corretamente como eles se combinavam
para produzir uma nova geração. A teoria corrente
na época dizia que espermatozoide e óvulo se
combinavam para formar um ser cujas características eram uma “mistura” dos parentais. Mas isso não
explicava como um casal de ovelhas brancas gerava
uma negra. Foi preciso um gênio para solucionar
esse enigma: Gregor Mendel.

fica da época e caiu no esquecimento. De fato,

Há pouco mais de 150 anos, ele observou, a
partir dos resultados de seus experimentos com
ervilha, que organismos herdam características
por meio de distintas “unidades de herança”. Nos
dias 8 de fevereiro e 8 de março de 1865, Mendel
apresentou os resultados dos seus experimentos
(as leis da hereditariedade) em dois encontros da
Sociedade de História Natural de Brno (na atual
República Tcheca). Um ano depois, seu trabalho
intitulado Versuche über Pflanzen-Hybriden (em
tradução livre, Experimentos em hibridização de
plantas) foi publicado nos Anais da Sociedade de
História Natural de Brno. O trabalho de Mendel
recebeu pouca atenção da comunidade cientí-

Em 2016, comemorações por todo o globo ocor-

ao longo dos 35 anos seguintes, sua publicação
foi citada poucas vezes. Uma nova ciência (a
genética) havia nascido, e quase ninguém havia
se dado conta. Os experimentos de Mendel mudaram e continuam mudando o mundo. Embora
seja óbvio que vivemos em um mundo cercado
pelo seu legado, isso nem sempre é percebido
por todos. Os resultados dos estudos da genética
estão presentes nas plantas que são cultivadas,
nos animais que são criados, nos medicamentos e
até nos testes para diagnosticar doenças, detectar
gravidez e investigar paternidade.

reram para celebrar os 150 anos do postulado das
leis de Mendel. A Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) não poderia ficar à margem
dessas comemorações. Além de celebrar essa data a
organização deste livro foi motivada pelo intento de
mostrar como a genética evoluiu e quais foram as
implicações disso para o mundo e para nosso país.
Aqui estão reunidos excelentes cientistas brasileiros para escrever sobre o impacto do trabalho
de Mendel, abordando esse tema da forma mais
ampla possível. O livro inicia com um capítulo em
que consta uma tradução para o português do

artigo seminal de Mendel (publicado em 1866).

cular, a citogenética e a genética de populações,

Nos capítulos seguintes, é traçada uma análise do

entre muitas outras. Assim, vê-se que a genética se

seu legado para a ciência, particularmente para a

expandiu para muito além do estudo da herança

biologia, e para a sociedade.

e da função dos genes, dando origem a uma série

Mendel destacou-se pelo cuidado no planejamento e na execução de seus experimentos.
No capítulo 7 (sobre apomixia), por exemplo,
vê-se que Mendel foi desafiado pelo Hieracium,
uma planta que o “enlouqueceu”. Ele obteve
resultados diferentes dos que havia observado
com as ervilhas. Isso o fez rever seus métodos à
procura por falhas, mas, após 5 anos de estudo,
acabou por considerar que suas hipóteses sobre

de subcampos. Portanto, nesta publicação, busca-se discutir como o trabalho de Mendel, após a sua
redescoberta em 1900, foi fundamental para o melhoramento de plantas, animais e microrganismos
e como isso influenciou a produção de alimentos
no Brasil e no mundo. É também possível ver como
esse processo avançou com as modernas técnicas
de fenotipagem e genotipagem usando ferramentas da biologia molecular.

a hereditariedade poderiam não ser universais.

Mendel morreu aos 61 anos de idade, sem o de-

Essa história mostra o caráter de Mendel, de

vido reconhecimento. Embora seu trabalho fosse

como se valia do rigor científico, da paciência e

brilhante, passou despercebido. Isso nos alerta

da persistência.

para a necessidade de se dar mais atenção à co-

O entendimento dos princípios básicos da herança
dos “fatores” de Mendel levou à descoberta dos ge-

municação dos trabalhos científicos. Consciente
da importância do que havia descoberto, ele es-

nes, da estrutura do DNA e do desenvolvimento da

creveu: “Apesar de eu ter passado por momentos

engenharia genética e da síntese moderna. Todos

difíceis na minha vida, meu trabalho científico me

esses campos estão hoje interligados em áreas do

trouxe muita satisfação, e eu estou convencido

conhecimento como a biologia celular e molecular,

que, em breve, o mundo todo saberá disso. Minha

a bioquímica, a bioinformática, a taxonomia, a

hora chegará” . Este livro é um tributo a esse gênio.

microbiologia, a medicina clínica, o melhoramento
animal e vegetal, a epigenética, a genética mole-

Editores Técnicos
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Capítulo 1

A tradução do artigo seminal
de Gregor Mendel
José Roberto Moreira

Introdução
Na passagem do século 19 para o século 20,
pesquisadores buscavam intensamente uma
teoria que explicasse a herança de caracteres de
organismos. A redescoberta do artigo de Mendel
(1866), publicado na revista Verhandlungen des
naturforschenden Vereines in Brünn, levou à replicação de seu trabalho por Hugo De Vries e Carl Correns
e, finalmente, à criação de uma nova disciplina: a
genética. A empolgação do pesquisador William
Bateson com a redescoberta pode ser evidenciada
na primeira frase de seu artigo de 1902, em que faz
a apresentação da tradução para o inglês do trabalho de Mendel e a defesa de suas ideias:
A determinação exata das leis da hereditariedade
provavelmente trará mais mudança na perspectiva do
homem no mundo e no seu poder sobre a natureza do
que qualquer outro avanço no conhecimento natural
que possa ser claramente previsto (BATESON, 1902, p. 1,
tradução nossa)1.
1

An exact determination of the laws of heredity will probably work
more change in man’s outlook on the world, and in his power over
nature, than any other advance in natural knowledge that can be
clearly foreseen.

Hoje não há dúvida do quanto ele estava correto.
O artigo original de Mendel se tornou um dos
trabalhos científicos mais influentes de todos os
tempos e, ainda hoje, é uma ferramenta importante no ensino da genética e um fértil estimulante para a pesquisa de novos conhecimentos nessa
ciência. A clareza das ideias de Mendel, o desenho
de seu experimento e o encaminhamento de suas
conclusões servem de exemplo de metodologia
científica em livros-texto de genética.
A primeira tradução do artigo de Mendel para o
inglês foi feita por C. T. Druery (PETERS, 1959) e publicada no Journal of the Royal Horticultural Society
em 1901. Logo em seguida, Bateson (1902), que
foi o principal cientista a popularizar as ideias de
Mendel, publicou uma defesa dos princípios da
hereditariedade de Mendel apresentando novamente a tradução de Druery para o inglês, com
comentários e modificações. Essa versão do texto
em inglês geralmente é atribuída a Bateson, ainda
que ele não tenha sido o tradutor.
Até onde se sabe, a única tradução do artigo de
Mendel para o português do Brasil foi feita pela
professora Maria Augusta Querubim Rodrigues
Pereira em 1986. Essa tradução, que foi recentemente republicada pela revista Genética na Escola

