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GreGor mendel

A  té hoje um ar de mistério envolve o nome de Gregor Mendel, o monge 

  que  lançou as bases da Genética. Uma pergunta que muitos fazem 

é: “Qual foi, realmente, a contribuição de Mendel à Genética e por que seu 

trabalho foi ignorado na época?” 

Foi para responder a questões como essa que William Bateson (1861-1926) 
visitou Brünn, no inverno de 1904, à procura de documentos. Por motivos 
desconhecidos, o abade sucessor de Mendel havia queimado todos os papéis 
particulares do monge cientista. Afortunadamente, os documentos oficiais de 
Mendel permaneceram nos arquivos do mosteiro, onde foram posteriormente 
descobertos por um jovem padre, Anselm Matousek.

Quando Bateson visitou o mosteiro, Matousek ainda era um seminarista. 
Tão logo se ordenou, em 1906, Matousek começou a coletar relíquias e ma-
nuscritos relacionados a Mendel. Nesse trabalho teve a colaboração de Hugo 
Iltis, um jovem professor da escola secundária de Brünn. 

O material descoberto por esses dois homens sobreviveu, quase por mi-
lagre, a duas guerras mundiais e às subsequentes instabilidades políticas e 
científicas da então Tchecoslováquia. Hoje se encontra reunido no Mendel 
Memorial Hall,  sob a guarda dos membros do Departamento de Genética 
Gregor Mendel do Museu da Morávia. Ali podem ser vistos os exames escolares 
de Mendel, uma breve autobiografia, anotações feitas na época de estudante 
e suas cartas ao biólogo Nagëli, para citar apenas os itens mais importantes. 

Apesar de tudo o que foi descoberto e preservado, não se tem informação 
sobre as fontes de inspiração de Mendel, nem por que não atraiu o interesse 
de algum outro cientista de seu tempo.

Mendel  concluiu  seus experimentos  com Pisum sativum (ervilha-de- 
-cheiro) em 1863. Ele sabia que seus resultados não eram compatíveis com o 
conhecimento científico da época e que a publicação do experimento isolado 
seria perigosa. Por isso realizou experiências também com outras plantas, para 
confirmar os resultados. Primeiramente, Mendel cruzou o feijão Phaseolus 
vulgaris com Phaseolus nanus e obteve claramente a relação de 3  1 para três 
pares de caracteres contrastantes analisados. Cruzou, então, P. nanus  com 
Phaseolus multiflorus e novamente obteve a relação de 3  1.  Infelizmente 
Mendel não mencionou os números de indivíduos analisados. 

Seus trabalhos com Pisum foram apresentados em duas reuniões da Socie-
dade de História Natural de Brno, em 8 de fevereiro e 8 de março de 1865, mas 
ninguém se interessou em repetir os experimentos. Apesar da falta de interesse, 
a Sociedade solicitou a Mendel que publicasse sua conferência, em 1866. 

Na  primeira  página  do manuscrito  dessa  publicação  está  escrito 
“40 separatadruck”, isto é, quarenta cópias avulsas. Não se sabe se ele enviou 
todas essas quarenta cópias, mas apenas quatro delas foram localizadas até 
agora. Além disso, 150 exemplares do número da revista que continha o referi-
do artigo foram enviados pela Sociedade: doze para endereços locais, oito para 
Berlim, seis para Viena, quatro para os EUA e dois para a Inglaterra. É incrível 
que Mendel não tenha conseguido despertar nenhum interesse na sociedade 
local ou em qualquer das instituições para as quais a revista foi enviada. 
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Na primavera de 1868, Mendel foi indicado abade do mosteiro. Em maio, 

ele  escreveu para  seu  colega Nagëli,  contando a  respeito da promoção: 

“… aconteceu uma virada inesperada em meus afazeres. Em 3 de março, mi-

nha modesta pessoa foi eleita chefe vitalício do mosteiro ao qual pertenço. 

Da modesta posição de professor de Física Experimental, vi-me movido para 

uma esfera que me parece muito estranha, e levará algum tempo e esforço 

antes que eu me sinta à vontade nela. Isso não me impedirá de dar continui-

dade aos experimentos de hibridização, dos quais me tornei tão aficionado; 

espero mesmo poder devotar mais tempo e atenção a eles, tão logo me torne 

mais familiarizado com minha nova posição”. 

Infelizmente, Mendel nunca mais encontrou o tempo livre que esperava, 

e seus estudos sobre híbridos pararam no final de 1871. Os anos subsequentes 
foram muito difíceis, tanto pela teimosia de Mendel em se recusar a pagar 

as novas taxas eclesiásticas do mosteiro como por problemas de saúde. Ele 

passou a fumar demais, cerca de vinte cigarros por dia, e seu sobrinho Alois 

Schindler recorda-se de que a pulsação de Mendel chegava muitas vezes a 120 
batidas por minuto. Em janeiro de 1884, o jornal de Brno, Brünner Tagesbote, 

prestou a seguinte homenagem a Mendel: “Sua morte tira dos pobres um 

benfeitor e da humanidade um grande homem, de nobre caráter, alguém 

que foi um amigo cordial, um promotor das ciências naturais e um padre 

exemplar”. 

Fonte: Robert Olby. Origins of Mendelism. 2. ed. Chicago: The University of Chicago, 
1985. (Tradução e adaptação dos autores.)

orientações de leitura

Para esta Leitura selecionamos e traduzimos um 
trecho do livro Origins of Mendelism, de Robert Olby. 
Nele, o autor tenta (e não consegue) responder a uma 
importante questão: por que o trabalho de Mendel foi 
praticamente ignorado, em sua época? Para ajudá-lo a 
acompanhar o texto, elaboramos o roteiro a seguir.

 1 Leia o primeiro parágrafo da Leitura e confirme as 
metas que o autor tenta atingir em seu texto.

 2 A partir dos parágrafos 2, 3 e 4 da Leitura, responda: 
quem foi o principal responsável pela preservação 
do legado de Gregor Mendel? Atualmente, onde esse 
material está?

 3 Leia o quinto parágrafo da Leitura, onde o autor afirma 
não saber por que o trabalho de Mendel não atraiu o 
interesse de algum outro cientista de seu tempo.

 4 A partir da leitura do sexto e do sétimo parágrafos, 
responda: por que Mendel não publicou logo os resul-
tados de seus experimentos em ervilhas?

 5 Leia o oitavo parágrafo da Leitura. Nele, o autor rei-
tera ser incrível que Mendel não tenha conseguido 
despertar nenhum interesse na sociedade local ou 
em qualquer das instituições para as quais a revista 
foi enviada.

 6 Nos dois últimos parágrafos, o autor relata os anos 
finais da vida de Gregor Mendel. Note que, nas últimas 
linhas do último parágrafo, o jornal da cidade natal 
de Mendel dedicou-lhe um obituário. Seu desafio é, 
a partir das coisas que aprendeu sobre o monge no 
capítulo, dedicar a ele um obituário respeitoso, nos 
moldes do que foi publicado pelo Brünner Tagesbote.
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