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Frítz Müller e a comyrovação da Teoria de Danvín

Nelson Papavero

Introduçã o
Johann Friedrich Theodor Müller, mais conhecido como Fritz Müller,
nasceu em Windischolz hausen, perto de Erfurt, Alemanha, em 31 de março
de 1822; era filho do pastor protestante Johannes Friedrich Müller e neto
do químico J. Bartholoma us Thomsdorff .
Müller aprendeu as primeiras letras na aldeia de Muhlberg e em
1835 ingressou no ginásio de Erfurt, junto com seu irmão Hermann. Devido
à sua vocação para a matemática e as ciências naturais, ingressou nas
Universidad es de Berlim e Greifswald. Na primeira, defendeu, em 1844, a
tese De Hirudinibus Circa Berolinum Hucusque Observa tis .1 Obteve assim o
grau de doutor em Filosofia. Seus professores foram os zoólogos Lichtenstein
e Erichson, os botânicos Kunth e Hornsbuch, e o fisiólogo Johannes Müller.
De 1845 a 1848, Müller freqüentou o curso de medicina em Greifswald
para poder ocupar o posto de médico de bordo de algum navio que se dirigisse
rumo a países estrangeiros .
Com a revolução de 1848 e a situação subseqüente da Alemanha,
Müller, sua mulher, sua filha e seu irmão, August, com sua respectiva
mulher, decidiram emigrar para o Brasil. Em 20 de maio de 1852,
deixaram Hamburgo no navio Florentina. Na noite do dia 18 de junho,
desembarca vam na cidade de São Francisco, litoral da então província de
Santa Catarina. Vieram ao Brasil para se estabelecer na colônia fundada
por Hermann Otto Blumenau (atual cidade de Blumenau). Ali chegaram
em um domingo, 22 de agosto de 1852.
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Fritz Müller começou a trabalhar como colono, dedicando-se à agricultura
e à construção de sua própria casa. De 1856 a 1867, ensinou matemática no
liceu Provincial na cidade de Desterro, ilha de Santa Catarina, atual Florianópolis.
Em seguida, trabalhou como naturalista para o governo da provincia até 1891,
com um intervalo entre 1884 e 1888; foi contratado como naturalista-viajante
do Museu Nacional do Rio de Janeiro, cargo do qual foi destituído injustamente
depois da proclamação da República no Brasil em 1889.
Pesquisador incansável, no meio de muitos afazeres, sempre
encontrava tempo para fazer investigações e observações impressionantes
sobre história natural. Sua produção foi imensa: de 1844 até 1899 publicou
248 trabalhos em vários países do mundo .
Em 24 de março de 1894, morreu sua mulher, Karoline Tollner, com
quem havia casado em 27 de abril de 1852, pouco antes de vir para o
Brasil. Tiveram dez filhos, nove mulheres e somente um homem - este
faleceu no mesmo dia em que nasceu.
Em 1868, a Universidade de Bonn outorgou-lhe o título de doutor
Honoris Causa e no seu diploma constava a seguinte inscrição:
qui cum scientiam zoologicam et botanicam multis iisdemque gravissimis
observationibus amplificavit tum disquisitionibus imprimis de evolutione
crustaceorum in Brasilia litore institutis doctrinae Darwiniae nova
gravissima que adjumenta attulit.2

Em 1874, foi nomeado membro correspondente da Sociedad Zoológica
Argentina e doutor Honoris Causa da Universidade de Tübingen; em 1884,
membro correspondente da Sociedad Nacional de Ciencias de Buenos Aires
e membro honorário da Entomological Society de Londres.
Fritz Müller faleceu no dia 21 de maio de 1897, em Blumenau, Santa
Catarina. Hoje, sua casa é um museu e nela pode-se ver o modestíssimo
microscópio com o qual fez tantas extraordinárias observações. Um
monumento foi erguido na cidade em sua gloriosa memória.

A Publicação de Für Darwin
Fritz Müller leu o livro de Darwin sobre a origem das espec1es na
tradução alemã de Bronn, de 1860. Decidiu colocar à prova as idéias do
naturalista inglês, aplicando-as a um certo grupo de animais. Como
escreveu no primeiro capítulo de seu clássico livro Für Darwin ( 18 64: 1-2):
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A tentativa de estabelecer uma árvore genealógica, seja para as famílias de
uma classe, seja para os gêneros de uma grande família, ou para as espécies
de um rico gênero, e de esboçar um quadro tão completo e claro quanto seja
possível dos ancestrais comuns e distintos dos grupos mais ou menos
relacionados, poderia oferecer-nos três resultados diferentes .
Poderia suceder, 1 -Que as suposições de Darwin, aplicadas desta maneira,
nos levassem a conclusões irreconciliáveis e contraditórias , a partir das
quais poder-se-ia inferir sua falsidade( ... ).
Poderia suceder, 2 - Que a tentativa fosse bem-sucedida em maior ou menor grau. Se fosse possível, com as bases e o apoio da doutrina darwinista,
mostrar de que maneira os diversos grupos menores e maiores se separaram uns dos outros, desde a forma fundamental comum, e de que modo
adquiriram as particularidad es que os caracterizam atualmente, e quais as
transformaçõe s que sofreram no decorrer do tempo; se fosse possível apresentar uma árvore genealógica, a história primordial, do grupo animal
considerado, livre de contradições internas, então essa apresentação, quanto
mais incluísse as espécies conhecidas e mais profundamen te pudesse descer aos pormenores da estrutura, tanto mais deveria trazer em si mesma a
garantia da verdade e tanto mais convincentem ente ofereceria a prova de
que a base sobre a qual foi edificada não é areia movediça, mas sim algo
mais que um mero 'sonho brilhante' .
É verdade que, 3 -Também é possível, o que de início não poderia deixar de
parecer o caso mais provável, que a iniciativa fracassasse pelas dificuldades
contrárias, sem decidir a questão nem a favor nem contra, de uma maneira
irreconciliavelmente concludente. Porém, ainda que somente fosse possível
chegar a um juízo independente, moderadamen te certo, sobre uma matéria que afeta tão profundamen te as mais altas questões, isto não poderia
deixar de ser considerado uma grande aquisição.

O grupo escolhido Müller foi o dos crustáceos, não somente por ser
abundante e estar à sua disposição no litoral da Ilha de Santa Catarina, onde
trabalhava como professor, mas também porque, para a época, era um grupo
razoavelmen te conhecido do ponto de vista taxonômico. Ademais, as espécies
podiam ser criadas experimenta lmente e apresentavam uma grande variedade
de biologias. Müller realizou então uma série extraordinár ia de observações
e experimento s, descobrindo muitas novidades sobre o desenvolvim ento
embrionário de vários grupos. O resultado foi, conforme declarou no capítulo
li do seu Für Darwin (1864 : 5), que:
Durante o período crucial da dúvida, que não foi curto, em que o fiel da
balança oscilava diante de mim em perfeita incerteza entre os prós e os
contras, e quando todo e qualquer fato conducente a uma pronta decisão
houvera sido bem-vindo, nunca tive o menor problema com quaisquer
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contradições surgidas entre as conseqüências trazidas para a classe dos
crustáceos pela doutrina de Darwin. Pois nunca as encontrei, nem então,
nem depois. Aquelas que acreditava haver encontrado dissiparam-se com
uma consideração mais profunda; ou converteram-se em sustentáculos da
doutrina darwinista.

Für Darwin foi publicado em Leipzig, por Wilhelm Engelmann, em
1864, com 91 páginas de texto e uma densidade incrível de fatos, em sua
maioria novos, e idéias. Müller, pode- se dizer tranqüilamente, foi o primeiro
a criar uma filogenia séria, com base no estudo exaustivo de material
vivo, ao contrário das especulações meramente teóricas e fantasiosas, como

as feitas por Haeckel.
Darwin leu essa obra em 1865 e escreveu a Fritz Müller em 10 de
agosto desse mesmo ano, inaugurando uma correspondência que duraria
até a morte do primeiro, ocorrida em 1882. Por recomendação de Darwin,
W. S. Dallas fez uma tradução do livro para o inglês, publicada em 1869,
com o título (sugerido por Sir Charles Lyell) Facts and Arguments for Darwin.
A obra já havia sido resumida e criticada por Spence Bate no primeiro
volume do The Record of Zoological Literature, editado em Londres por
Günther, em 1864. Em 1865 , apareceu resumida nos Annals do and
Magazine of Natural History, com o título The darwinian hypothesis supported
by observations on crustacea.
Traduções posteriores foram efetuadas na França (por Debray, em 1893,
Bulletin Scientifique du Departement du Nord) e na Suíça (resumo, 1865,
Bibliotheque universelle et Revue Suisse- Archives des Sciences physiques et naturelles).
A tradução brasileira saiu em 1907-1908, na revista Kosmos, assinada por
"Cryptus" (pseudônimo do zoólogo Alípio de Miranda Ribeiro); outra tradução
em português (com vários erros) foi publicada por Nomura em 1990. Uma
tradução para o espanhol foi dada por Papavero & Uorente-Bousquets (1996).
A biografia, a correspondência e todos os trabalhos de Fritz Müller
foram publicados em cinco volumes editados por seu sobrinho Alfred Müller
entre 1915 e 1921.

Evidência a Favor do Mecanismo Darwinista de Especiação
Vejamos inicialmente qual era a idéia de Darwin sobre a diferenciação
de uma espécie ancestral em populações e espécies descendentes (Papavero
& Llorente-Bousquets, 1994, 1996) .
32
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Suponhamos que uma espécie A, desde há muito tempo adaptada a
um certo lugar, ocupe primitivamente uma área 5 1 (Figura 1) . Essa espécie,
por alguma alteração do ambiente, entraria em dispersão e passaria a ocupar
uma área muito mais ampla, 52 .
Figura 1 - Esquema ilustrativo da idéia de Darwin da diferenciação de
uma população ancestral em populações descendentes, com
posterior competição entre estas e a sobrevivência apenas das
mais aptas
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Imaginemos que essa mesma espécie, entre outros caracteres (e seus
estados), possua os estados e1 de um caráter e e2 de outro. Darwin postulou
que essa população ocupante da área 5 dividir-se-i a em populações
2
secundárias - em nosso exemplo, as populações P , P , P , P , P e P ,
1
2
3
4
5
6
ocupando, respectivam ente, as áreas 53' 54 , 5 , 5 , 5 e 5 . Uma dessas
5
6
7
8
populações continuaria ocupando a área ancestral 5 .
1
Como as populações que não mais estão na área original 5 ficarão
1
submetidas a distintos ambientes; por pressão desses ambientes
(distintos do ambiente 5 1 ), alguns de seus caracteres se transformar ão e
darão origem a novos estados - estados derivados. Algumas dessas
novidades evolutivas serão eliminadas pela seleção natural; outras, por
acaso, conferirão alguma vantagem à população que as desenvolveu ,
fazendo com que se multiplique m mais e que tenham maior êxito na
luta pela sobrevivênc ia .
Suponham os, portanto, que a população P , originalme nte
2
ocupando a área S4 (parte superior esquerda da Figura 1), tenha adquirido
um estado derivado e1', e que a população P , originalmen te ocupando
6
a área 5 8 (parte inferior direita da Figura 1), tenha adquirido um estado
derivado e2'. Todas as outras populações, suponhamo s, inclusive na
área 5 1 , mantiveram os estados primitivos e1 e e2. Admitamos que os
estados el' e e2' confiram uma vantagem seletiva a P e P • Darwin
2
6
postulou então que essas duas populações se multiplicar ão mais,
aumentarão com o tempo sua área de distribuição , entrando em contato
com as populações -irmãs e, em competição com elas, exterminá- lasão, inclusive na área 5 1 •
Imaginemos , em relação à Figura 1, que as populações P e P , graças
2
6
a suas respectivas novidades evolutivas vantajosas, tenham se dispersado
gradualmen te, entrando em simetria com as outras populações restantes.
No final do processo, só restarão as populações P e P , que agora podemos
2
6
batizar de a 1 e m 1 , para aproveitar os nomes postos pelo próprio Darwin
em seu esquema de 1859 (Figura 2). Essas duas populações, a 1 e m 1 , por
sua vez, podem sofrer todo esse processo novamente e assim
sucessivam ente até que tantas diferenças sejam acumulada s pelas
populações rriais recentes, que, em relação às populações ancestrais, a 1 e
m 1 , serão reconhecida s como 'espécies' (por exemplo, a 14 e m 14 no esquema
de Darwin - Figura 2) .
I
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Figura 2 - Digrama de Darwin sobre a divergência dos táxons
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Fonte: Darwin, 18s.9.

Tratava-se de um modelo puramente teórico. Müller, pela primeira
vez, em Für Darwin, empregou dados concretos que (aparentemente)
ilustravam o esquema de Darwin.
Um primeiro caso referiu-se a uma espécie de Tanais (Figura 3) . Os
machos dessa espécie,
próximos à muda que antecede a maturidade sexual, assemelham-se às
fêmeas, e nessa ocasião sofrem importantes metamorfoses (. .. ). Surgem
então sob duas formas diferentes. Alguns adquirem pinças poderosas,
macrodáctilas e muito móveis, e, em lugar do filamento olfativo único da
fêmea, possuem de 12 a 1 7 desses órgãos agrupados em conjuntos de dois
ou três em cada articulação do flagelo. Os outros mantêm a forma espessa
e curta das fêmeas, mas, em compensação, suas antenas são providas de
um número muitíssimo maior de filamentos olfativos, reunidos em grupos
de cinco a sete. (Müller, 1864: 14)
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Figura 3 - Ilustrações de Fritz Müller dos caracteres de Tanais. (3) Cabeça
da forma comum de Tanais dubius (?) Kr. As cerdas terminais do
segundo par de antenas projetam-se do meio das patas
quelíferas. (4) Boca de Tanais dubius (?) Kr.; I = !abro. (5) Cabeça
da forma mais rara de Tanais dubius (?) Kr. (6) Flagelo da forma
mais rara de Tanais dubius (?) Kr.

6

Fonte: Müller, 1864.

Para Müller, tratava-se de uma só espécie com dimorfismo sexual
masculino:
Seria natural pensar na existência de duas espécies diferentes, com fêmeas
muito semelhantes e machos diferentes, vivendo juntas, ou que os machos,
em vez de surgir sob duas formas bem definidas, fossem variações dentro
de limites muito amplos. Não se pode admitir nem um nem outro caso.
Nosso Tanais vive dentro de algas densamente entrelaçadas, que formam
um revestimento de aproximadament e uma polegada de espessura sobre
as rochas vizinhas das praias. Se se colocar um fragmento de feltro verde
dentro de um vidro com água marinha limpa, as paredes do vaso imediata-
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mente se vêem cobertas por centenas, senão por milhares, desse pequeno
isópode, roliço e esbranquiçado. Dessa maneira examinei milhares deles
com uma simples lente, assim como muitas centenas ao microscópio, sem
encontrar diferença alguma entre as fêmeas ou qualquer outra forma
intermediária entre as duas formas de machos. (Müller, 1864: 15)

A seleção darwiniana, aos olhos de Fritz Müller, explicava claramente
o fato . Iniciada a variação nos machos, somente ficaram, depois do
desaparecimento de outros menos aptos, dois grupos, os olfativos e os
apreensores. Entre os dois grupos, seguia a luta que, segundo Müller, parecia
favorecer os portadores de pinças gigantes, pois existiam mais ou menos
cem destes para cada olfativo. É interessante que, estudando o
desenvolvimento desses crustáceos, Müller pôde polarizar de maneira
irrefutável os estados dos caracteres - a pinça muito desenvolvida e o
número maior de filamentos olfativos são estados derivados, pois não
existem nos machos antes da muda que precede a maturidade sexual.
Outro caso que relatou foi o dos saltões da praia (Orchestia darwini)
(Figuras 4 e 5), com duas formas de pinças no macho, segundo o meio em
que vivem (próximo ao mar ou mais longe, rumo ao interior do continente):
Os machos seriam, indubitavelmente, considerados como pertencentes a
duas espécies bem definidas, se não vivessem no mesmo lugar, com fêmeas
iguais. O fato de haver duas formas de pinças de machos nesta espécie é
igualmente digno de nota, porque a formação das pinças indica que faz
pouco sofreu mudanças consideráveis e que, por isso, tal fenômeno deveria
esperar-se nesta, mais do que em outra espécie (por viver em dois ambientes
distintos) . (Müller, 1864: 17)

Figura 4 - Orchestia darwini
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)

Fonte: Müller, 1864.
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Figura 5 - Ilustraçõ es de Fritz Müller dos caractere s de Orchestia darwini.
(8, 9) As duàs formas de pinças dos machos de Orchestia darwini.
(10) Lamelas coxais do penúltim o par de patas do macho, assim
como a lamela coxal com os três segmento s seguintes do mesmo
par de patas da fêmea de Melita messalina . (11) Lamelas coxais
. do mesmo par de patas de Melita messalina
8

10 d'
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1

Fonte: Müller, 1864.

O Estabel ecimen to da 'Lei Biogenética Fundam ental'
Para Fritz Müller, a evolução podia processar -se de duas maneiras :
Os descendentes chegam a um novo termo, afastando -se cedo ou tarde da
forma paterna; entretanto , ainda no caminho de adquiri-lo , passam por
esse caminho sem deixar-se influenciar; então, em vez de parar, avançam
sempre mais. (Müller, 1864: 75)

No primeiro caso, a história do desenvol vimento dos descende ntes
concord ará com a · dos ancestra is somente em certa medida e depois
divergirá . No segundo caso, todo o desenvol vimento dos ancestrai s será
recapitul ado pelos descende ntes e, portanto , o desenvol vimento histórico
da espécie refletir-s e-á em sua história embrioló gica.
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Um exemplo do segundo caso foi ilustrado por Müller com o
desenvolvimento de um anelídeo tubícola. Comentou o grande naturalista:
Encontrei alguns pequenos tubos de vermes nas paredes de um de meus
aquários, cujos habitantes tinham três pares de filamentos branquiais
plumosos e não possuíam opérculo. Por isso, deveríamos referi-los ao gênero
Protula . Poucos dias depois, um dos filamentos branquiais, por um
espessamento de sua extremidade, gerou um opérculo clavado. Agora esses
animais faziam recordar, por seu pendúnculo opercular plumoso, o gênero
Filograna, com a única diferença que este possui dois opérculos. Três dias
depois, durante os quais surgiu um novo par de filamentos branquiais, e
quando o pedúnculo opercular havia perdido seus filamentos laterais, os
vermes haviam- se convertido em uma Serpula . Aqui se apresenta,
espontaneamente, a suposição de que os vermes tubícolas primitivos foram
uma Protula, -que se modificaram depois para melhorar, pela formação de
um opérculo que podia proteger seus tubos contra inimigos intrusos, -e
que os descendentes destas últimas formas, finalmente, perderam os
filamentos laterais do pedúnculo opercular, que haviam desenvolvido como
em seus ancestrais. (Müller, 1864: 77)

A recapitulação, ainda assim, nem sempre é completa. A pressão de
seleção pode fazer com que uma forma larva!, por exemplo, adote "um
caminho mais direto" ou mais curto, eliminando, durante seu
desenvolvimento, várias fases morfológicas herdadas de seus ancestrais:
As formas históricas primitivas preservadas na embriogênese [recapituladas]

apagam-se gradualmente, à medida que seu desenvolvimento se aproxima
de um caminho cada vez mais direto, desde o ovo até o animal adulto, e isto
muitas vezes é falseado pela luta pela sobrevivência que as larvas de vida
livre têm que agüentar. (Müller, 1864: 78)

Segue-se que:
A história primitiva de uma espécie será preservada tão mais perfeitamente
em sua embriogênese quanto maior for a série de estados jovens que
atravessa com passos proporcionais, e tão mais verdadeira quanto menos
o modo de vida do jovem se afaste do dos adultos e quanto menos as
peculiaridades dos estados jovens possam ser concebidas como transferidas
para trás, desde os períodos tardios até os períodos prévios da sua vida, ou
como adquiridos independentemente. (Müller, 1864: 81)

No capítulo XII de seu livro, Müller ilustrou, com seus estudos de
crustáceos, ambos os modos de 'recapitulação'. O camarão Peneus, com
seu desenvolvimento .longo e direto, fornecia a melhor ilustração da história
ancestral dos Malacostraca, e os estados de náuplio e zoea (Figura 6)
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representavam importantes estados ancestrais. Nos outros grupos de
crustáceos, distintos tipos de desenvolvimento, mais ou menos abreviados,
surgiram por pressões seletivas. Então, o autor tentou fazer uma filogenia
dos distintos grupos.
Figura 6 - Ilustrações de Fritz Müller do náuplio (28) e da zoea (29) de
um camarão
28

29

Fonte: Müler, 1864.

Haeckel utilizou as idéias de Müller, tornando-as pedras angulares
de sua embriologia evolutiva e dando-lhes uma formulação mais precisa e
mais técnica, sem acrescentar nada de essencialmente novo . Ele batizou
tudo isso como 'lei biogenética fundamental' (Biogenetische Grundgesetz)
para distinguir das leis de Meckel-Serres e de von Baer. 3 De início, Haeckel
repetiu, quase literalmente, as palavras de Müller:
A ontogenia, ou o desenvolvimento do indivíduo orgânico, sendo a série
de mudanças morfológicas que cada organismo individual atravessa
durante todo o tempo de sua existência individual, é imediatamente
condicionada pela filogenia, o seu desenvolvimento do estoque orgânico
(phylon) ao qual pertence .

Fritz Müller e a Comprovação da Teoria de Darwin

A ontogenia é a recapitulação curta e rápida da filogenia, condicionada
pelas funções fisiológicas de herança (reprodução) e adaptação (nutrição) .
O indivíduo orgânico (como o indivíduo morfológico da primeira até a
sexta ordem) repete, durante o rápido e curto curso de seu desenvolvimento
individual, as alterações morfológicas mais importantes do que seus
antecessores atravessaram durante o longo e lento curso de sua evolução
paleontológica, de acordo com as leis da herança e da adaptação.
A repetição completa e detalhada do desenvolvimento filético pelo biôntico
apaga-se e abrevia- se por contração secundária, à medida que a ontogenia
luta por seguir um caminho cada vez mais direto; por isso, a repetição
[recapitulação) é tão mais completa quanto mais larga seja a série dos
estados juvenis pela qual passa sucessivamente.
A repetição completa e detalhada do desenvolvimento filético pelo biôntico
é falseada e alterada por adaptação secundária, pois o bion [0 bion é o
indivíduo fisiológico, tal como o 'morphon' é o indivíduo morfológico),
durante seu desenvolvimento individual, se adapta a novas condições: por
isso, a repetição será tanto mais detalhada quanto maior seja a semelhança
entre as condições de existência sob as quais se desenvolvem, respectivamente, o bion e seus ancestrais (Haeckel, 1866: 300).

Agora, portanto, o 'sistema natural' classificatório oferece-nos uma
imagem verdadeira das relações genealógicas dos organismos, e os grupos
• classificatórios menores e maiores correspondem a ramos menores e maiores
da árvore filogenética. Para Haeckel, se a ontogenia é uma recapitulação
da filogenia, devemos esperar encontrar no embrião uma repetição da
organização do ancestral do phylon, em primeiro lugar, logo depois do
ancestral da classe, depois do ancestral da ordem, da família, do gênero,
aos quais pertence. Há, em conseqüência, um triplo paralelismo entre o
sistema natural, a ontogenia e a filogenia (Haeckel, 1866).
Como comentou Russell (1982: 254-25 7):
Observa-se que aqui há implicada uma analogia entre a lei biogenética e a
lei de von Baer, pois ambas afirmam que o desenvolvimento começa do
geral até o especial, que quanto mais primitivo é o desenvolvimento encontramos mais generalizada a estrutura do embrião; ambos afirmam também que a diferenciação da estrutura ocorre, não em uma linha progressiva ou regressiva, mas em várias direções divergentes.
Porém, a analogia entre a lei biogenética e a lei de Meckel-Serres é ainda
mais óbvia, e a semelhança entre as duas é muito mais fundamental. É um
fato significativo que, em sua teoria do triplo paralelismo, Haeckel meramente ressuscitou, em forma evolutiva, uma doutrina amplamente discutida nos anos 40 e 50, particularmente defendida por Agassiz, doutrina que
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deve ser vista como uma extensão ou expansão da lei de Meckel-Serres .
Esta dizia que existe um paralelismo entre o sistema natural, o desenvolvimento e a sucessão paleontológic a( ... ).
A lei biogenética superou a lei de Meckel-Serres e a lei de von Baer porque
reconhecia que a história ancestral da espécie é responsável em parte pelo
curso que toma o desenvolvime nto do indivíduo; que, num certo sentido,
mas nunca da maneira crua suposta por Haeckel, a filogenia é a causa da
ontogenia . Esse pensamento, de que o organismo é, antes de tudo, um ser
histórico, está claro e implícito na idéia da evolução, sendo seu núcleo
essenciaL Se se retira esse elemento da lei biogenética - não é difícil- ela se
torna uma lei da morfologia idealista, que se aplica à evolução considerada
como um processo ideal - como o desenvolvime nto progressivo do
pensamento de Deus dos modelos arquetípicos .

Continua dizendo Russell (1982 : 257-259):
Em sua Generelle Morphologie [1866] Haeckel havia reconhecido que a
ontogenia não é nem uma recapitulação completa, nem inteiramente uma
recapitulação detalhada da filogenia; admitia, seguindo Fritz Müller, que o
curso verdadeiro da recapitulação era freqüentemen te modificado por adaptações larvais e fetais. Com o tempo, foi forçado a insistir mais e mais neste
ponto e, finalmente, em suaAnthropogenie [1874a], e em seu segundo trabalho sobre a teoria da Gastrea [1874b], havia chegado a uma distinção entre
caracteres palingenéticos e caracteres cenogenéticos, bastante utilizada por
escritores subseqüentes .
A distinção pode ser feita seguindo as próprias palavras de Haeckel [no seu
trabalho sobre a história da criação]: Aqueles processos ontogenéticos que
podem ser atribuídos, de acordo com a lei biogenética, a uma forma ancestral
independente desenvolvida completamente num período anterior, e transmitidos desta por herança, obviamente possuem importância primária para o
entendimento das relações causais-fisiológicas; por outro lado, aqueles processos ontogenéticos que surgem subseqüentemente, através da adaptação às
necessidades da vida embrionária ou larval, e que, de acordo com isto, não
podem ser considerados como repetições da organização de uma forma ancestral independente anterior, pode claramente ter, para o entendimento da história ancestral, somente uma importância secundária e bastante subordinada.
Aos primeiros chamei palingenéticos, e aos segundos cenogenéticos .
Considerado sob esse ponto de vista crítico, o todo da ontogenia encontrase sob duas partes principais: a primeira, palingênese, ou 'história epitomizada'
(Auszugsgeschichte), e a segundà, cenogênese, ou 'história falseada'
(Falschungsgeschichte). A primeira é a epítome ontogenética verdadeira; a
segunda é exatamente o contrário, um ingrediente forâneo novo, uma
falsificação ou ocultamento do atributo da filogenia' (Haeckel, 18 75 : 409).
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Para que fossem definidos que processos eram palingené ticos ou
cenogenét icos, Haeckel valia-se da anatomia comparad a.
Na realidade, Haeckel insistiu muito mais nos casos regulares, em
que aparentem ente a ontogenia recapitula a filogenia, deixando quase
esquecido o ponto principal defendido por Fritz Müller, de que a história do
desenvolv imento dos descendentes concordar á com a dos ancestrais somente
em certa medida e depois divergirá. 4
Foram muitas as contribuiç ões de Fritz Müller à teoria darwinista .
Sua obra, Für Darwin, desenvolvida em ambiente primitivo, sem biblioteca
adequada, equipamen to e recursos, tornou-se um marco para a consolidação
da teoria Darwin em todo o mundo.

Notas
"Sobre as sanguessug as observadas até agora nas cercanias de Berlim" .
"O qual ampliou por meio de importantís simas observações a ciência zoológica e
botânica, e também pelas pesquisas baseadas na evolução dos crustáceos do litoral
brasileiro, baseadas na nova e importantís sima doutrina de Darwin, em cujo apoio
veio" (Tradução livre) .
Para as leis de Meckel-Serres e von Baer , ver Papavero & Llorente-Bou squets (1995) .
Para uma visão mais ampla das idéias de Haeckel, especialmente da sua lei biogenética
fundamenta l e das tristes conseqüênci as que teve em pedagogia, educação, psicanálise
e até na guerra do Vietnã, é preciso ler o luminoso ensaio de Gould (1978).
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