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HUGO DE VRIES

JUBILEU DE HUGO DE VRIES
(Conferencia commemorativa feita pelo
Professor Bruno Lobo, na Sociedade Brasileira
de Sciencias.)

Não fora o desejo de reunir ás manifestações
da Sociedade Brasileira de Sciencias a homenagem
do Museu Nacional de Historia Natural, manifestações e homenagens prestadas ao sábio professor
Hugo de Vries, certamente teríamos resistido e deixado a outro collega mais autorizado a honra do
elogio critico do grande Mestre hollandez que neste
momento abandona a catliedra, alvo da admiração
do mundo scientilico.

. o de Vries nasceu em Haarlem a 16 de fevereiro de 1848. Estudou em Liège, onde se doutorou
em sciencias em 1870, e depois em Heidelberg e
Wurtzburg.
(1) — D a « Revista ria Sociedade Brasileira dt; Sciencias •>, n. 2, 1918.

Em 1871, foi nomeado professor da Escola Real
de Amsterdam, conseguindo mais tarde, em 1877, o
titulo de privat-docent em Halle. Um anno depois,
em 1878, obtinha o grau de professor extraordinário
de botânica da Universidade de Amsterdam, sendo
promovido em 1880 a professor ordinário do mesmo
Instituto scientifico.
Quem conhece as organizações universitárias da
Europa occidental, sobretudo da Hollanda e Allemanha, não pôde deixar de admirar a rápida carreira
scientiíica de Hugo de Vries. Poucos professores contam em sua fé de officio a passagem, em tão curto espaço de tempo, por todos os graus do professorado,
até attingir a situação mais elevada de regente de
eathedra de uma das mais afamadas e reputadas academias, como seja a Universidade de Amsterdam.
Alludimos a este lacto com o fito de inicialmente
chamar a vossa attenção para o espirito lúcido e
precocemente organizado de quem mais tarde prestava serviços de alta valia ás sciencias, chegando a
formular uma theoria de evolução.

K m u i t o notável cm Hugo de Vries a preoccupação
de estabelecer relações as mais estreitas entre os
diversos centros scientificos, o que fez com que elle
não fosse professor só na Hollanda. Em um meio
novo como o nosso, onde tudo está por fazer e onde se
verifica a mais completa desunião entre os estabe-

lecimentos scientificos, nunca é demais accentuar
esta tendência do sábio naturalista.
A falta de organização universitária m u i t o contrihue. para que domine a indifíerença entre os diversos núcleos de sciencia brasileiros, os quaes vivem
descuidados de tudo que se passa em torno delles.
K bem verdade que, nos últimos annos, dada a nova
reforma do ensino, cuja tendência universitária é
accentuada, já se nota uma forte corrente a favor do
bom entendimento, do qual resultará u m a melhor divisão do trabalho, sendo mesmo digna de referencia
a união que se esboça entre os centros scientificos
brasileiros e os de outras nações sul-americanas.
Hugo de Vries tinha na mais alta conta a união
pntre os núcleos universitários da Hollanda e dos
outros Paizes. Mesmo nesse sentido, não era ello
um tbcorico. A convite da Universidade de Califórnia, atravessou o oceano e fez em Berkeley, em
1904, essa admirável serie de conferencias, com resultados muito apreciáveis não só para a divulgação de
observações, idéas e theorias, como também para a
approximação dos scientistas da America e Europa.
Ainda com o fito de estreitar relações, e de ver
como o botânico hollandez intervém junto dos homens
de sciencia de diversos centros e procura facilitai- a
traducção dos seus trabalhos.

Hugo de Vries é jubilado depois de leccionar
durante í-8 annos. Tratando-se de um scientista do

mais alto valor, pois reúne ao espirito do analyse
uma grande capacidade de synthcse, como está
demonstrado pela fundamentação da theoria da
mutação, que defendeu com tanto vigor, é claro que
esse meio século de trabalho na cathodra vale por
uma obra pessoal, forte e intelligente.
Transmittiu os mais puros ensinamentos, scientiiicos, os que vôm da observação,estudo e convicção;
e varias gerações humanas guardaram a impressão
dessa voz inspirada, desses ensinamentos seguros,
para os transmittirem ao futuro—nessa continuidade
fatal das coisas que não morrem.
K forte a impressão dos que apenas leram a obra
do scientista; imaginae a dos que o ouviram, no
calor de pregar idéas novas e defendel-as da inevitável aggrcssão da critica.
Bastava, pois, a obra da cathedra para elevar
decisivamente de Vries. Mas, foi elle além: — escreveu, gravou as suas investigações, pesquizas e
deducções.
K assim o mundo scientifico pude seguir a orientação do seu alto espirito investigador. K' longa a
sua bibliograpbia, longa mas conhecida inteiramente
do i n u n d o scientifico.
Eis alista das suas prinçipaes publicações, organizada por elle mesmo e constante de suas obras :
- Intracellulare Pangont^is. Jona, 1899.
- Publicações sobro a « Variabilidade flnctuaiite ».
Ueber halbe Galtoncurven. Bcr. ri. d. bot. Gês., 1801, Rd. X I I ,
Hoft 7 — Hot. .Tnarbnek, 1893, V I I , p. 74 — Archiv. Néei'1., 1893,
T. X X V I I I . p. 442.

Eenheid in Verandorlykheid. Álbum der Natuur, 1898 — Hevue
de rtmiversité de Bruxelles, 1898, T. III, p. 5 — University Clironicle,
1898, l, 311.
Alimentiition et Séluction. Vol. Jubil. Socióté biol. Paris, 1899,
p. 11. — Itiol. Centralblatt, 1900, X X . N° 6.
Othoima crassifolia (1,'Othon) Botan. Jaarboek, 1900. \'II, p. 20.
— Publicações sobre a « Mutabilidade ».
Ovor Steriels Maisplanten. liotan. Jaarbook. 1889, I, p. M l .
Steriele Mais ais erfelyk rãs. Bot. .laarboek, 1890, II p. 109.
Siir 1'introduction do 1'Oenothera. Lamarchiana dans lês Pa.ysItas. Nod. K r u i d k . Archief, 189.x V I , p. 4.
Sm1 1'origino expérimentalo (1'uno nouvolh cspice végetaK). Cps.
rs. de 1'Acad. do J'aris, 1900.
Siu- Ia inutabilitéde rOonotlura Umarckiana. Cps. VA. d.i 1'Acad.
de Paris, 1900.
Recherchesexpérimentales sur Forigins dês cspòces. Revue générale de Botanique, 1901, T. X I I I . p. I.
Die Mutationen tiad die Mutationsperioden bei der líiitátoliung der
Arten. Vortragiu der Naturf. Vors., Ilumburg, 1901 Leipsic, Veit&Co.
- Publicações posteriores a 1901.
Spocies and Varieties; Tlioir Orifiiii by Alutation, lit ed.( 1905;
2d od.. 1906; Cbicago, Tbe Open Court Publisliing (Io.
Plant — Breeding. Commciits on tbe Experiments oí Xilssou ai)J
Burbank, 1907. Cbicago. The Open Court Publisbing. Co.
IJôbcr die Danei 1 der Mutationsperiode bei Oeiiotliera I.amarokiana. Bnr d. d. bot. (losellscb., 1905, X X I I I , Holl'8.
Die Svalõfer Methode zur Veredlung landwirtbschaftlicber Kulturgewãchse und ilire Bedeutiing fiir dio Selektionstheorie. Archiv.
tiir líasson-und Gesellschaftsbiologie. 3. Jabrg., Heft 3, 1900.
Elementary Species ín Agricultura. 1'roceedings American Philosophical Soc.ioty, Vol. Xl.V, 1906, April 18.
Aeltere und neuere Seloktiousmetliodo. I.Uolog. Centralblatt,
Hd. XKVJ, Nos. 13-15, 1908.
Die Neiizlichtungen Lutbur Burbanks. Liiolog Coutralbl., I5d .
X X V I , \° 19. Sept. 1906.
- Intracellular Paogenesis. Traduzido do Allomão paio 1'rof. C.
Stuart Gagor. Cbicago. 1910.
— Publicações sobro a "Variabilidade fluct«ante e sobro a mutabilidade".

Eino zweigipfôlige Variationsourve. Koux'Archiv f u f Entvvicklungsmeclianik der Organismo», 1890'. H, Heft l . — A r « h i v . Néerl.,
1895.
Sur lês courbes Galtoniennes dês monstruosités. Buli. scient.
France et Belgiquc, 1898, T. X X V I I , p. 39o.
Ovcr liot oinkeeron vau halve Galton-curven, Botaniscli Jaarbook,
Gent, 1898, X, p. 27.
Ueber Curvenselectiou bei Chrysanthemum sogotum. Bor. J. d.
but. Gês., 1899, Bd. XVII, Heft 3.
De xaadkweokeryon te Erfurt. Het Ncderlundscli Tiiinbouwblad,
•1891, p. 327. Gladitiliis nanceianus, ibid., V l l í , J a u . 1892.— Tulipa
Greigi, ibid., May 1892.— Caladium ibid., July 1892.— Caladitwn's
vari Alfred Bleu, ibid,. July 1892.-— Dubbele Seringen, ibid., Sept.
1892.— Grootbloemige Canna's I and II, ibid., Dec. 1892.— Amaryllis
ibid., IX, Sept, 1893.
- Publicações sobre as « Torções espiraos ».
Uober die Erbliolikeit dei1 Zwangsdrehung. Ber. d. d. bot. Gês.,
1889. VIU, p. 7.
Eenigo gevallon vau Kleindraai by de Meekrap. Bot. Jaarboek,
Gent, 1891, I I I , p. 74.
Monographie der Zwangsdrehungân. Jahrb, l', \viss. Bot., 1891,
XXIII, pp. 13-206, Plates II-XI.
Bydragon tot de leer vau dou Kleindraai. Bot. Jaarboek, 1892,
IV, p. lis.
Eiue Mcthodt), Zwangsdrehungen aufeusuchen. Ber d. d. bot.
Gês.. 1894, Bd. XII, Heft í.
On Biastrepsis in Its Relation to Cnltivation. Anuais < > f Botany,
1899, XIII, p. 39;i.
- Publicações sobro « Fasciações e outras anomalias ».
Sur nn spadice tubuleux dn Peperoraia niaculosa. Arcliiv Néerl.,
1891, T. XXIV, p. 258.
Over de erfelykhoid dor fasciatiôn. Bot Jaarbook, Gent 1894
VI, p. 72.
Over de erfelykheid van syafison. Bot. Jaarbook, 189o, VII, p. 129.
Krlelyke monstpositeiten in den niilhandel der Bot. Tuinen. Bot.
Jaarbook, 1897, IX, p. 66.
Eon epidemie van vergrooningon. Bot. Jaarbook, 1896, V I I I , p. 6t>
Sur Ia culturc dos inonstriiosités. Cps. rs. do 1'Acad. dês Sc.,
Paris, 1899.

Sur Ia cultores dês fasciatioas dês ospòces aiumolles et bisannuelles. Hevue gónérale de botauique, 1899. T. X I , p. 136.
Ueber dio Abhângigkcit der Fasciatiôn voiu Alcer bei zweijáhrigen
Pflanzen. Bot. Centralblatt, 1899, L X X V I I .
Ucber die Poriodicitât partiollor Variatiouen. Ber. d. d. bot. Gês.
1899, X V I I , Heft 2, ]>. 43.
Ovei 1 het periodisch <i|)treden van anoniallen op nionstreuze
plantei!. Bot. Jaarboek, 1899, X I , p. 46.
Sur Ia póriodicitú dos anomalies dans lês plantes nionstruouses.
Archiv Nóorl., Série II, T I I I .
Over vordubboling van Plivllopodiõn. Bot. Jaarboek, 1893, V,
p. 108.
Uebcr tricotgle liassen. Ber. d. d. bot. Gês, 4902, Bd. XX,
Heft. 2.
— Publicações sobre a « Unidade dos caracteres ».
Adam's Gouden regeu (Cytisus Adami). Álbum der Natuur,
1894.
llybridizing of Moustrosities Journ. Boy. Hortic. Soe., 1899.
Sur Ia fécondation liybride do 1'albumen. Cps. rs. de 1'Acad. de
Paris. 1899, and Bof. Biol CoiHralbl., 1900.
Sur Ia fécondation hybride de l'endosperme chez lê Mais. Hovue
giinérale do botanique, 1900. T. X I I , p. 129.
Sur Ia loi de disjonction dês hybrides. Cps. rs. do 1'Acad de
Paris, 1900.
Das Spaltungsgesetz dor Bastardo. Ber. d. d. bot. Gês., 1900, Bd.
XVIII, Heft. 3.
Ueber orbunglciclie lírouziiiigen. Ber. d. d. bot. Gês., 1900, Bd.
XVIII, Heft. 9.
Sur lês imites dês caracteres spécifiques. Bevue gónérale de
botanique, 1900, T. XII, p. 237.
Tlic Law of Separation of Charactors in Grosso. Journ. Boy.
Hortic. Soe., 1901, XXV, Part. 3.
On Artificial Atavisin. Proced. Amcric. Hortic. Soe., 1902.
La loi do Mendel et lês caracteres constante dês liybridos. Cps. rs.
de 1'Acad. de Paris, 1903.
Amvendung der Mutationslohro auf die Bastardirungsgesetze.
Ber. d. d. bot. Gês., 1903. Bd. X X I , p. 43.
Befruclitung und Bastardirung; ein Vortrag, 1903. Leipsic,
Veit & Co.
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A i n d i v i d u a l i d a d e scientifica de Hugo de Vries
muito cedo se affirmou, dado o merecimento das
suas publicações que encerram matéria de extraordinário valor, evidenciando um grande espirito
de observação, servido por unia intelligencia aguda
e raciocínio prompto.
Teve a felicidade de i n t e r v i r em assumptos da
mais alta importância, não só ern matéria de
biologia vegetal como também de biologia geral,
contribuindo de um modo directo para o estudo
da hereditariedade e sobretudo da evolução das
espécies.
Comprehendeu m u i t o sabiamente que ao naturalista não compete somente, dando provas de
grande paciência e pertinácia, verificar espécies
novas e classiíical-as.
Além desta funcção, tem o papel muito elevado
de observar os seres no seu coiijimcto, estudando a
sua biologia, relações e seriação, não esquecendo as
dependências que se estabelecem entre as diversas
espécies.
Não poderemos em uma simples conferencia
tratar a fundo de toda a obra scientiíica de quem
tanto p r o d u z i u ; mas é possível, prestando homenagem ao Mestre, referir a //teoria de /leredttariedade que tem o seu nome e, em seguida, fa/or
um estudo critico da sua principal creação— a
theoria da evolução por mutações.

K interessante acompanhar um animal ou vegetal que cresce, se desenvolve, aperfeiçoa ou completa.
Inicialmente, existe apenas uma pequena massa
de protoplasma e uni núcleo com os chromosomos
garantidoresdos caracteres dos i n d i v í d u o s geradores
e, consequentemente, da espécie.
Nesta occasião, o ser é constituído por u m a única
cellula, o ovo, que se d i v i d e por cytodiereses successivas c, no fim de certo tempo, st1 apresenta sob
a forma de um agglomerado de cellulas, as quaes
pouco a pouco soffrem o aperfeiçoamento morphologico, consecutivo á especialização physiologica.
Constituem-se os tecidos, preparando-se estes
para exercer diversas fu n ecoes, notando-se o desdobramento do machinismò estructuro-funecional,
que é reunido em uma só cellula nos unicytozoarios.
Appareeem os estados embryonarios primitivos
e surge um organismo muitas vezes representado
pelasommade milhões de grupos cellulares, podendo
a ti'1 pesar varias toneladas, como acontece com os
cetáceos ou com os phanerogamos superiores.
Pois bem: tornado adulto o animal ou vegetal, é
possivel verificar nelle os caracteres da espécie
apesar de mais ou menos modificada pela acção do
meio.

As interessantes pesquizas de Loeb, llerbst, Vau
Duyne, Bardeen, Morgan e muitos outros, sobre a
influencia do meio na morphologia dos seres, demonstram que a forma e o aspecto -do indivíduo
têm, até certo ponto, valor limitado.
A pesar das m ultipias adaptações, existem espécies
que se mantém, solírendo modificações maiores ou
menores; mas, em todo caso, ó fácil reconhecer no
animal ou vegetal que acaba de se constituir o representante de uma espécie que, ha muitos séculos,
vive no nosso planeta.
Deixando de lado os caracteres morphologicos e
fazendo pesquizas sobre a natureza da substancia
que constituo o ser, podemos verificar um facto
interessante, que é a existência no organismo
de uma :albumina especifica, característica da
espécie.
Vemos, portanto, que os attributos individuaes,
os caracteres da espécie, a natureza especifica da
albumina são transmittidos hereditariamentc.
A pequena cellula, que é o ovo, possuo predicados
verdadeiramente notáveis.
Concentremos nossa attenção somente no que
respeita a formação da albumina especifica.
Somos obrigados a admittir que o ser que se
desenvolve pode retirar do meio em que vive o
material necessário á formação da albumina especifica constitutiva de suas cellulas, gosando, portanto, da propriedade de estabelecer uma verdadeira
synthese, presidida por um elemento que faz parte
da chromatina nuclear do ovo, mixto dos chro-

mosomos materno e paterno reunidos após a
amphimixia.
Dadas as conclusões a que temos chegado com
os recursos queasciencia nos fornece, quando houver
necessidade de referir ligações existentes entre indivíduos e espécies, cm todos os graus da evolução,
deveremos de preferencia fazer referencias á albumina, ao protoplasma ou, mais rigorosamente, á
chromatina nuclear, ou directamente aos ehromosomos.
Houve tempo, é bom verdade, em que as referencias de parentesco dos animaes superiores eram
feitas ao sangue: — são do mesmo sangue, são
irmãos, são parentes.
Hoje devemos dizer — são irmãos, a albumina
que entra na constituição dos organismos pertence
ao mesmo typo, pois se constituiu sob a direcção dos
mesmos chromosomos, paterno e materno.
Quer o ovulo, o elemento materno, quer o espermatozoide, o elemento paterno, contêm em seu
núcleo chromosomos que garantem os caracteres
individuaes, o typo de albumina, verificando-se que,
sob o ponto de vista rigorosamente seientifico, existe
real e completa justificativa na expressão bíblica filho das minhas entranhas — que p:'>de ser dita
pelos antepassados, sem distincção de sexo.
Hugo de Vries concorreu de um modo directo
para elucidar todos estes factos por meio de uma
hypothese, hoje em parte modificada, sem que por
este facto seja menor o merecimento de t;u> importante contribuição.
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Todos os biologistas conhecem a hypothese de
Darwin para explicar a hereditariedade, denominada jHitwiuw. Por esta hypothese as cellulas do
organismo, os tecidos que se constituem, apresentam
propriedades especificas graças á presença de pequenas partículas existentes no protoplasma a que
elle deu a denominação de gemmiilas. As variedades
de cellulas que se differenciam no organismo correspondem directamente a outras tantas variedades
de genwiiilaf} existentes no seu protoplasma e que
presidiram á sua especialização.
No eiTibryão, as genimulas se multiplicariam activamente e imprimiriam ás cellulas uma orientação
determinada e em todos os elementos cellulares do
organismo de uni ser, uma vez constituído este, estas
partículas existiriam em seu protoplasma. No correr
da vida de um indivíduo formar-se-iam gemmulas
que seriam transmittidas aos productos sexuaes,
possuindo estes, portanto, elemento representativo
de todos os caracteres anatomo-physiologicos das
cellulas que compõem o ser.
listas pequenas partículas serviriam para orientar a constituição do descendente, presidindo o seu
desenvolvimento. Dahi o nome de pangcncse dado
á hypothese.
Lançada tal hypothese por Darwin, serviu ella de
base para outras tantas formuladas por Nocgeli, Kólliker, Oscar Hertwig, Hugo de Yries e muitos mais.

Ao professor de botânica da Universidade de
Amsterdam coube o mérito extraordinário de formular urna hypothese que, apesar de apoiada na
junii/i-iu'**' de Darwin, desloca as particulas formativas, as gemmulas, do protoplasma para o núcleo,
o que está de accòrdo até com as modernissimas
acquisições no terreno da biologia.
Hugo de Vries imaginou uma hypothese a que
denominou também de //nugenese, mas as particulas
formativas, o elemento activo capaz de transmittir
caracteres individuaes ou da espécie, existem no
núcleo. Todos os caracteres latentes c representados
no organismo de um dado ser estão localizados nos
núcleos de suas cellulas, dizia em 1889 Hugo de Vrics.
Em um elemento cellular, que se d i v i d e , as particulas formativas existentes no núcleo, quesoííreram
uma multiplicação previa por divisão, passam a,
existir em todas as cellulas filhas, que deste modo
apresentam o elemento garantidor dos caracteres
específicos.
Quando uma cellula se difíerencia e adquire o
caracter de um dado tecido, a orientação da especialização é dada pelas particulas que existem em
seu núcleo e foram recebidas do elemento cellular
que lhe deu origem.
O núcleo cellular, pela theoria de Hugo de Vries,
nunca perde as particulas formativas. Estas se dividem, podem sahir deste elemento e emigrar para
o cytoplasma, constituindo a pangenese intracellular,
Por essa hypothese da pangenese, modificada
pelo professor do Amsterdam, a hereditariedade é
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facilmente explicada, pois os núcleos do ovulo e
espermatozoide contêm as partículas formativas
que vão transmittir os caracteres dos progenitores, ficando deste modo garantida a persistência dos attributos morphologicos e biológicos da
espécie.
Quanto á transmissibilidade dos caracteres adquiridos, Hugo de Vries não procura explic;d-a, pois
nega-a.
Esta hypothese serviu t a m b é m a de Vries
para interpretar as iluctuações e mutações das espécies.
Uma partícula formativa poderia, segundo olle,
representar um caracter, mas não imprimil-o. E
preciso que as partículas se multipliquem; e, quanto
maior for o seu numero, tanto mais accentuado
será o caracter correspondente. Variando a multiplicação das referidas partículas, segundo são estas
pouco ou muito numerosas, encontramos indivíduos
com caracteres mais accentuados do que outros,
ficando deste modo justificadas as variações individuaes.
Hugo de Vries chegou mesmo a querer interpretar as mutações, as variações bruscas das espécies,
por elle admittidas, por meio desta hypothese. Quando
ha uma mudança, uma modificação nas particulas
formativas, não quantitativa, mas qualitativa, estas
evidentemente vão agir sobre os elementos cellulares do novo ser, observando-se então caracteres
novos, produzindo-se uma verdadeira mutação da
espécie.

<c Nós sabemos, escreve ainda recentemente Lu-h,
que o crescimento e o desenvolvimento nos animaes
e vegetaes são determinados por uma serie definida,
comquanto complicada, de reacções chimicas successivas, donde resulta a synthese de compostos
definidos, ou de grupos de compostos, taes como
as niir/fi.iias.-»
« As nucleinas, diz ainda Lreb, têm a propriedade
de agir como fermentos ou enzymas na sua própria
synthese. Assim, um t.ypo dado de núcleo continuará
a fa/er a synthese da nueleina da sua própria espécie. É o que determina a continuidade da espécie,
cada espécie tendo, ao que parece, sua nueleina ou
suas substancias nucleares próprias.»
Graças aos chromosomos existentes no núcleo,
os seres soffrcm uma determinada orientação na
evolução e se apresentam na natureza com um cortejo morplio-physiologico e uma constituição chimica, que caracterizam a espécie. Adoptada esta
conclusão básica, quem quizer obter uma espécie
nova tem de produzir modificações nos chromosomos '
que t vão presidir ao desenvolvimento do novo ser.
E bem sabido que vários pesquizadores, com a
insistência maravilhosa dos convencidos e apaixonados por uma idéa, procuram obter, não uma
espécie nova, mas a mudança da -maioria morta ''//>
substancia viva.
Os naturalistas que admittem a evolução natural
acreditam que, em determinada época da trans-
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formação do nosso planeta, foi possível, dadas as
condições especialissimas do meio,essa transmutação,
pois a única differença que existe entre a substancia
que forma os seres e a matéria sem vida é a constituição e disposição mollecular. No passado poderse-ia estabelecer essa mudança na constituição das
molleculas, pois as condições do meio eram inteiramente diversas.
E' bem possível que experimentador paciente
consiga algum dia, collocando a matéria morta em
condições de meio semelhante ás em que ella se encontrava ha milhares de annos, obter esta transmutação. Mas, neste caso, é necessário obter, como
muito bem accentúa o infatigável professor da
Universidade de Berkeley, Lceb, não o protoplasma
simples, mas um conjuncto nuclear, garantia única
para que, agindo elle mesmo como fermento, possa
assegurar o seu crescimento, persistência e multiplicação.
Quando lemos, nos tempos que correm, os
trabalhos referentes á hereditariedade, á persistência
de caracteres das espécies, quando estudamos os
aspectos successivos notados no ser que se desenvolve
e até quando nos elevamos ás ousadas investigações
de biologia transcendente, não é possível esquecer
Hugo de Vries, que, já em 1889, conseguia, modificando a theoria dapangenese de Darwin, imaginada
em 1868, deslocar para o núcleo a sede do elemento
que; atravez ás gerações, opera esse acto, que nos
enthusiasma e impressiona, representado pela transmissão dos caracteres da espécie.

Quem estuda a natureza e centraliza esforços
para bem comprehender um phenomeno ou interpretar o aspecto de um ser, apresenta momentos de
grande anciedade e angustia ao verificar, muitas
vezes amargamente, a insuíFiciencia dos nossos
conhecimentos em determinado ramo de sciencia.
Max Verworn, com a tensão nervosa que se
espelha em todos os seus admiráveis escriptos,
chegou mesmo a phrases que são commummente
repetidas e citadas. " Estamos em um falso caminho ? "
-interroga o grande physiologista de lena.
Todo este mal-estar provém da difficuldade de
observar, registar e sobretudo interpretar os plienomenos biológicos na complexidade cm que se
apresentam.
Não se trata só de observar e registar. E necessário interpretar, o que significa a contribuição
do contingente individual. Pensae bem o que isto
representa.
Paixões religiosas, sympathias por determinada
corrente scientifica, anciã de produzir algo de novo,
influencia de amizades pessoaes, tudo isso concorre
para alterar e mascarar pr< (fundamente as conclusões
de um biologista ou critico, ou ainda para perturbar
a apreciação de dados formulados por outrem.
As difficuldádes são múltiplas e os meios de que
dispõe a sciencia até bem pouco tempo eram bem
reduzidos.
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Demais, as causas que agem sobre os seres são
em grande numero, a acção do meio e a reacção
destes as mais variadas e inesperadas.
Comtudo—"os phenomenos succedem-se no
l empo como consequência uns dos outros, formando
uma cadeia sem interrupções, que se estende do
infinito do passado para continuar em um futuro
sem fim", corno muito concisamente escreve Stephane Leduc.
Convém registar que o accôrdo começa em
parte a ser estabelecido, e princípios básicos vão,
pouco a pouco, sendo admittidos-, apesar de toda
a complexidade dos múltiplos problemas que interessam o biologista.

Fazendo excepção de alguns espíritos retrógrados, é possível dizer que boje todos os scientistas
são pela evolução natural.
O principio estabelecido por Larnarck, de que
" todos os seres vivos têm uma origem commwn "
e sobretudo as extraordinárias verificações de Darwin, com. uma documentação verdadeiramente assombrosa, muito contribuíram para que a descendência commum fosse elevada á categoria de uma
verdade inconteste.
Os trabalhos de Darwin fizeram com que a
nova concepção, antagónica ao principio espiritualista, tomasse vulto e conseguisse a divulgação
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rápida que se operou nos últimos 40 annos do século q m - lindou.
K interessante referir o que pensa e como encara Hugo de Vries esta rápida disseminação de
ideias, que de algum modo se chocaram violentamente com os princípios religiosos de que era impregnada a maioria dos nossos scientistas.
Para Hugo de Vries, a t/u-oria da evolução de
Lamarck não ganhou logo terreno, apesar de eminentemente scientifica, "porque faltavam provas"; e,
quanto á "v ido r ia r/i/nda e Inesperada"de Darwin,
diz ainda o botânico hollandez, foi ella devida, de um
lado "á rjiianlidade t/uani illlui liada de provas que
elle olt/rrt' />cfas comparações ", e por outro lado "pela
demonstração da possibilidade de serem, feitas pess experimèntaes sobre a descendência".

Seria fazer injustiça a um grande numero de
naturalistas attribuir somente a Lamarck a tlworia
do /ransfonnis/tio, a Darwin a da selecção natural,
bem como a thcoria das mutações unicamente a
Hugo de Vries.
Raramente em sciencia é enunciada uma theoria
sem que ella se tenha esboçado em numerosos trabalhos anteriores. Muitos trabalham, concorrem
para um dado fim e alguém, com o espirito de synthese e illustração necessária, systematiza a obra
feita e apresenta a concepção apoiada e convenientemente discutida, prompta para receber um nome

por baptismo, que mais tarde consagrará o autor e
a idéa por elle sustentada com documentação mais
valiosa.

A Lamarck cabe o mérito de ter eschematizado e
lançado a theoria do transformismo, já entrevista
nas publicações de Buffon, Erasmo Darwin, Gcethe,
Oken e tantos outros. Para os lamarckistas a influencia do meio e as reacções dos seres contra o meio
constituem elemento básico na evolução. Fazendo os
seres o uso dos orgams sob o impulso das reacções
particulares que constituem suas necessidades, apetites e aspirações, o orgam que trabalha se aperfeiçoa e o ([iie íica inactivo se atropina, apresentando
caracteres que oscillam, graças ao aperfeiçoamento
ou regressão, mas que são transmittidos á prole,
havendo portanto hereditariedade dos caracteres
da espécie.
Esta theoria logo que foi formulada apresentava,
é forçoso confessar, uma fraca base; mas nem por
isso deixou de provocar uma formidável agitação
nos centros scientificos, cujos echos chegam até o
presente.
Lembrae-vos da discussão que se travou entre o
velho Mestre Cuvier e Geoffroy de Saint-Hilaire,
seguida anciosamente pelos scientistas e philosophos
da época, chegando mesmo a impressionar de tal
modo Goethe, que este, aos 81 annos de edade, interveiu no debate, tomando partido em favor do transformismo.

Suscitada a idéa, começou esta a ser systematizada e os scientistas ficaram absorvidos no estudo,
e observação, reunindo todo este monumento de
provas que hoje serve de base á theoria do trans{'ormisnto, modificada, atra vez dos tempos, pela
contribuição de numerosos naturalistas, entre os
quaes convém citar o eminente Darwin.
Este, após urna viagem de circumnavegação,
colheu as mais valiosas provas, não só para documentação da theoria do transformismo, como também
para fundamentar uma nova concepção, hoje denominada dar/vinismo, ou (/teoria da evolução pela
selecçõ,o natural.
E interessante referir de passagem, dada a nossa
situação geographica, a influencia que, sobre o
espirito de Dar\\ in, exerceram as observações por
elle feitas na America do Sul. Diz elle que três classes
de phenomenos o impressionaram profundamente:
successão e substituição das espécies, á medida
que se vae caminhando tio Norte para o Sul;
próximo parentesco entre as espécies que habitam
as ilhas tio littoral da America do Sul c as que
habitam o continente; relações estreitas que ligam
os mammiferos desdentados e os roedores contemporâneos ás 'espécies extinctas das mesmas
famílias.
Lançadas estas duas theorias, o lamarckismo e
o dartoinismo, verificamos durante os últimos annos
o esforço de um grande numero de scientistas para
que as novas ideas vencessem os espíritos impregnados de idéas religiosas.

Spencer, Haeckel, Vogt, Biichner, Cope, Moritz
Wagner, Giard, Dohrn, Fritz Miiller, I vês Delage.
Max Verworn, Lê Dantec, Wallace, Jordan e tantos
outros, muito contribuíram, não só para o aperfeiçoamento das duas concepções, bem como para que
ellas dominassem em sciencia.
Estava estabelecido o principio da evolução pelas
transformações, /v/ns raritu-õi^ Icn/an o adoptada a
theoria da evolução pela selecção imhn-al., persistindo
o mais apto, theorias essas que ainda hoje dominam,
apesar do exagero em que cahiram os néo-lamarckistas e os néodarwinistas, provocando o inevitável recuo, que succedc aos excessos doutrinários.
Em 1901, Hugo de Vries, reunindo documentos
e pró vás, intervém no dei iate, sem querer contrariar
directamente o lamarckisrno e odarwinismo, e propõe
uma hypothese hoje conhecida pelo nome de theoria
da evolução por meio das mutações ou. variações
bruscas, já anteriormente esboçada nos trabalhos do
um grande numero de autores.

Após memoráveis estudos e pacientes observações
sobre a physiologia dos vegetaes, Hugo de Vries
chegou a uma dupla conclusão: — os seres podem
apresentar variações lenias ou fluctuaçòes, com todas
as formas intermediárias, ou soffrer periodicamente
uma variação brusca, uma mutação, que tem, ás
vezes, como consequência o apparecimento de uma
nova espécie.

Em primeiro logar daremos uma rápida noção
.sobre as /?tícíwoções e, cm seguida, procuraremos interpretar o pensamento do Mestre no que se refere
ás

Uma. grande parte da actividade do eminente
professor Hugo de Yrie- Io i dedicada ao estudo das
fluctuações ou vtrriftrõfx t/radativas ou fi-ii/as, morphologicas ou physiologicas, que v i n h a m de ha
muito impressionando os n a t u r a l i s t a s e servindo
mesmo para justificar conceitos a favor da theoria
do transformismo o selecção natural.
Devemos ao anthropologista belga Quetelet os
meti iodos i m p o r t a n t e s de estudo das /li i d nações, tendo
elle procurado demonstrar que as variações lentas da
maior parte dos caracteres, tanto dos animaes como
dos vegetaes, podem ser consideradas como oscillações no redor de uma média própria a cada
espécie, ou antes, a cada grupo ou variedade de
: i n i a espécie dada.
Gaitou, Poarson, Da.venport, Johansen, Frii/.
Miiller e outros procuraram também estabelecer
os princípios destas variações, formulando regras e
leis. Todos os naturalistas conhecem as pacientes
pesquizas sobre as probabilidades e os estudos estatisticosque a Biometria accumulou nos últimos annos,
que tiveram, na phrase de Hugo de Vries, o característico de methodos mathematicos.
Para o professor de botânica de Amsterdam, a
variação fluctuante é um phenomeno quasi imiversal,
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existindo para todo o indivíduo ou orgam, quer na
forma, quer na dimensão, quer no numero, podendo
ser também de natureza physiologica.
Encerra duas categorias de phenomenos que,
obedecem a leis idênticas e que, consequentemente,
são facilmente confundidos, mas que devemos ter o
máximo cuidado em distinguir, pois tal facto tem
importância na hereditariedade.
Refere-se Hugo de Vries á fluctuação individual
e á parcial. A primeira encerra variações apresentadas pelo individuo e a segunda se limita a
desvios que apresentam < > s orgams do mesmo sor,
comparados a um orgam com caracteres dentro
da média.
As fluctuações, accentua o mesmo autor, só se
produzem em duas direcções; o caracter ou predicado
pôde augmentar ou desapparecer, mas não varia
de outro modo, o que tem para elle uma grande
importância, pois permitte estabelecer a differenciação com as mutações, que variam em todos os
sentidos.
As fluctaações, portanto, são limitadas ao augmento ou diminuição do que já existe, do que já
está representado.
A condição de vida, a acção do meio sobre os
seres, o conjuncto dos factos que agem sobre elles,
produzem uma multiplicidade de caracteres fluctuantes específicos das variações lentas.
Algumas fluctnações são, para Hugo de Vries,
úteis ao animal ou planta, outras inúteis ou até
prejudiciaes.

w

Rhipsalis salioornloides, Sem.

Rhipsalis, salioornioides, Sem.

F. robusta, Lôfgr.

F. delicatula, Lôfgr.
(REDUCÇÃO <[i)

(aEDucçÃo '

Rhipsalis salicomloides, Sem.
F. nodosa, Lôfgr.
(REDUCÇAO

Não insistiremos neste assumpto, um dos mais
interessantes da biologia, boje estudado como especialidade em numerosas instituições scientificas.
Para mostrar a importância pratica destas pesquizas
e observações, basta referir que todos os cultivadores
ou criadores, quando desejam obter melhoria da
planta ou animal, tratam de bem estabelecer a causa
que produz a variação útil, applical-a na pratica e
assim obter animaes mais bellos ou de valor productivo maior, ou vegetaes mais ricos em substancias,
de valor industrial ou de lielleza ornamental mais
completa.
Dizendo que a selecção feita scientiíicamente
encontra base nos estudos sobre as fluctuações, mostraremos a importância de tal assumpto. Infelizmente
para o Brasil, a pobreza do paiz não permittiu,
como acontece em outras nações, que vantagens
praticas fossem tiradas de tão importantes ensinamentos, não existindo campos e estações onde seja
feita a selecção das nossas plantas e das aqui
adaptadas.
Um bom exemplo de flucluação individual é
fornecido pelo Rhipsalis salicornioides, Lem., o
qual foi muito bem estudado pelo nosso illustrado
mestre Alberto Lofgren. Lòfgren descreveu vários
typos correspondentes a/?we£waçõésindividuaes, que
podem ser facilmente verificadas nas preparações
que ternos o prazer de apresentar.
Outro exemplo pôde ser observado nos dois typos
de verão e inverno, de um pequeno insecto que aqui
vos apresentamos, a Earias insulana, Boisd.

Quanto ú variação parcial ella é tão conimum
que nos dispensamos de exempliíical-a.

Já Spencer em 1590, Marchant em 171!), Maupertuis em 1748, Duchesne em 17(51, assignalaram
mutações ou varun-òcs bruscas em varias plantas,
sendo comtudo digno de referencia o esforço de
Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire que, em 1822, fez
o primeiro ensaio para fundamentar uma theoria de,
evolução baseada nessas observações.
Darwin, em cartas endereçadas a Maxwell Masters em 1860, a Camille Dareste em 1869, a Meldola
em 1873, sustentava que os seres podiam apresentar
variações bruscas, ás quaes não ligava grande importância e denominava "sport".
Em 1863, Darwin, em carta ao botânico americano Asa Gray, escrevia: — " Penso muito na
probabilidade de producção de variações súbitas e
profundas que sejam ao mesmo tempo favoráveis o
transmissíveis".
Outros autores, entre os quaes convém destacar
Kolliker, Naudin, Dali, Oswald, Heer, Nilsson, Korschinsky, Bateson e Henslow, sustentaram a possibilidade da verificação, na evolução dos seres, de uma
mutação brusca, sendo os verdadeiros precursores
de Hugo de Vries.
Cabe comtudo a de Vries a honra de, coordenando a nova theoria. apresental-a com um numero

Oenctrifra Lamarcki

Uenotnera ////</••>'

Diversas espécies de " O E N O T H E R A " derivadas segundo Hugo de Vries
da Oenothera lamarckiana
(FIGURAS FSCIIEMATICAS)
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sufficiente de pi-ovas, entre as quaes realçam em
importância as pesqui/as experimentaes systematicas sobre varias espécies, particularmente as feitas
sobre as Oenoíheras, que podem ser apreciadas no
desenho que apresentamos. Chegou de Vries a formular as seguintes leis, que representam o fundamento da sua theoria :
I. As novas espécies elementares apparecem subitamente, sem intermediários.
U. As novas formas apparecem ao lado da fonte principal e desenvolvem-se com ella.
I I I . As novas espécies elementares mostram immediatamente uma constância absoluta.
IV. Algumas das novas descendências são evidentemente espécies elementares, mas outras devem ser consideradas como variedades regressivas.
V. As novas espécies surgem representadas por
grande numero de indivíduos.
V I . As mudanças que duo nascimento ás novas espécies nada têm de cornmnrn com as fluctuações.
VII. As mutações S3 fazem em quasi todas as direcções.
K necessário, antes de especificar, combater a
tendência de alguns naturalistas, entre elles de
Vries, quando consideram que os seres que soffreram uma anilarão ou variarão hrtw.a devam, de
um modo certo, conserval-a atravez das gerações,
dando á mesma um aspecto de immutabilidade que
não existe nos seres cm geral c não podem, portanto, existir nas formas derivadas.
E necessário ainda lazer reservas no que respeita
a ausência de acção do meio no appareciruento das
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variações bruscas. De Vries pensa que o meio
apenas facilita a mutação, nào sendo um factor
primordial.
São conhecidas as experiências de Mac Dougal,
injectando soluções de assucar, saes de potássio e
cálcio, sulfato de zinco, etc., etc., no ovário de certas
plantas e produzindo assim verdadeiras mutações.
Gager obteve também verdadeiras variações
bruscas fazendo agir os raios X c o radium sobre
os óvulos e grãos de pollen justamente da Oenothera.
No qur respeita aos seres microscópicos, deixamos de citar toda uma serie de experiências
e conclusões tendentes a demonstrar as variações
lentas e bruscas a que estão sujeitas, pois o assumpto, como m u i t o bem pondera Artbur Moses,
no seu trabalho sobro variação microbiana, e delicado e de difficil interpretação.
Ainda recentemente, vários pesqui/adores affirmam ter conseguido a mutação de bactérias
appellando para os raios ultra-violeta, os quaes
produzindo uma profunda alteração na morphologia
e biologia dos micróbios, provocam no caso o apparecimento de verdadeiras espécies novas.
Sendo possivel, appellando para os agentes physicos, provocar profundas alterações nos núcleos
dos animaes ou plantas, pouco differenciadas, é
claro que poderemos obter espécies tão modificadas
que podem ser consideradas novas. Não insistiremos
no assumpto, apesar da nossa convicção nessa
matéria.

Quem assim pensa não pode deixar de ligar uma
grande importância á acção do meio em que vivem
os seres, pois acreditamos que os agentes externos
exercem sobre os mesmos uma acção decisiva.

Recentemente, vários são os botânicos que têm
contribuído de um modo directo para demonstrar
que a variação brusca é um processo de evolução.
Mac Dougal, no Jardim Botânico de New-York,
fazendo pesquizas parallelas ás de Hugo de Yries,
empregando as mesmas espécies, obteve um certo
numero de mutações não observadas nas culturas
feitas em Amsterdam.
Blaringhem, em França, diz ter observado mais
de dez casos de mutação.
No que respeita aos animaes, vários são os casos
observados de alteração brusca de caracteres, os
quaes podem ser considerados verdadeiros factos
confirmativos da tbeoria de Hugo de Vries. Lembrae-vos dos bois sem cornos do Paraguay, dos
cães basscts, de certas variedades de carneiros e dos
múltiplos typos de aves.
Entre os animaes inferiores os casos de variação brusca de caracteres são relativamente
communs.
Alguns coleopteros americanos, pertencentes á
família dos Chrysomelideos, género Leptwotarsa,
apresentaram mutações verificadas e assim consideradas por Towor.

O nosso eminente Mestre L. Bouvier, do Museu
de Historia Natural de Paris, chegou á conclusão
de que um pequeno camarão .de agua doce, do.ge"
nero.Ortmannià, pôde, por.mutação e v o l u t i v a , dar
nascimento a outro género Alyn, crustáceo distincto, sobretudo pela 1'órina das pinças, conclusão
esta confirmada por. E. Bordage nas pesquizas
feitas em unhnaes dos mesmos géneros da Ilha da
•Reunião.
Além dos casos citados, existem outros que
podem evidentemente ser encarados talvez como
, verdadeiras m u tacões.
Exarninae estas duas llores da nossa Vlclorla
reyia, Lindl., cultivada no Hortodo Museu Nacional.
Hoelme colheu em Matto-Grosso exemplares de sementes de uma única capsula. Cultivando-se esses
exemplares no nosso Horto Botânico, sem que houvesse forma intermediária, surgiram espécimens
.sem nenhum aculeo.
S.erá o caso de u m a variação '.brusca? K ue.cessaria a observarão prolongada de varias gê.rações para decidir deste facto.
O <-}t/ftxt'/niJi linrbnliim Lindl., estudado por
Hoehne, soffre uma grande variação, apresentando
alguns exemplares de flores com "o callo do ápice
do lnl>i'l!/t Icrcitienfr tricuspideido <' » d n- base Irifurcado, com os rumos bastante lom/os c <i;/ndos'\
ao passo que outros exemplares, provenientes de
outra zona de Matto-Grossò, tem "o callo da base
a/>t'iin* levemente lobulado, nât> nllltit/indo os lóbulos
lateraes mais de i/ni l erro do comprimento do

Flor de Victoria regia, Lindl., completamente desprovida de aculeos
(RliDUCÇSo '/'t)

Flor de Viotoria regia, Lindl., rica em aculeos
(REDUCÇÍO '/*)
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central, e o callo do ápice do labello simples em
forma de tromba, sendo entretanto nas demais
partes inteiramente eyual, ou quando muito, um
pouco mais claro ou escuro", segundo a descripção
de Hoelmc.
Ao esforçado botânico Hoehne, cuja ausência
do Rio de Janeiro é certamente momentânea e que
presta, neste momento, valiosos e tão revelantes serviços ao meu illuslrado amigo Arthur Neiva, em
S. Paulo, devemos uma nova espécie — o Catasetum
inconstans, Hoehne, que apresenta uma variação tão
grande nas flores que ora vos mostramos que,
a seguirmos o critério da Flora de Martius, teríamos de constituir três espécies differentes.
Muitas vezes o naturalista, como no caso presente, diante de typos morpliologicos e de caracteres
biológicos de uma ou varias espécies fica em duvida,
hesitando ao estabelecer parentescos ou differenças.
Deixemos de lado o Catasetum e pensemos, para
exemplificar, um pouco no que se passa com a cobaya (Ctirea porcellus, L.) e a preá (Cavea aperea,
Erxl.). Em 190(>, Miranda Ribeiro procurando esclarecer o parentesco que existe entre a preá e a
cobaya, fundamentado nas observações de Nehring,
que no Jardim Zoológico de Berlim obteve o cruzamento entre a cobaya e a preá proveniente da
Argentina, < • experimentos de Eduardo Siqueira, o
inesquecível preparador do Museu Nacional, feitos
com a preá do Brasil, apesar de exame minucioso do
material, evidenciou toda a dificuldade destas interpretações e a impossibilidade de se chegar, sem o
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auxilio do tempo, da observação prolongada, a conclusões categóricas.
Examinae não só os caracteres da preá argentina, brasileira, da cobaya, e dos productos de
cruzamento aqui expostos, para os quaes chamo a
vossa attenção.
Vede as diíTerenças morphologicas dos indivíduos
puros e os caracteres da prole. São duas espécies
differentes, como consideram os zoologos, ou duas
variedades da mesma espécie? No que respeita á
prole, portanto, são hybridos ou mestiços?
É interessante recorrer para os recursos que a
sciencia actualmente nos fornece, com o fito de resolver estes casos. A doutora Wollmann, sob a
direcção de Krauss, no Instituto Bacteriológico de
Buenos-Ayres, appellou para a anaphylaxia e demonstrou que existe completa analogia entre a albumina da cobaya e da preá argentina.
Possuindo vários exemplares vivos de preás
argentinas, preás brasileiras, cobayas e productos
de cruzamento, tivemos opportunidade de fazer o
estudo comparativo no que respeita não só a reacção
anaphylatica, como também .â reacção das precipitinas, chegando á conclusão que existe grande
analogia entre a albumina de todos esses animaes.
Apesar do grande cuidado com que verificámos as
reacções anaphylaticas, não foi possivel verificar
alteração alguma nos animaes quando injectávamos
a albumina do outro, após o preparo prévio. No
que respeita a reacção das precipitinas, apesar da
grande sensibilidade dos soros precipitantes em-

pregados c dos recursos de tecbnica, para que a reacção se evidenciasse o mais possivel, só encontrámos
variantes mínimas que podem correr por conta das
raças e muito menos accentuadasqueasassignaladaS
quando se trata de espécies differentes.
Destaspesquizas, somos ohrigadosa concluir que,
ou se t r a i a da mesma espécie, ou de espécie tão
próxima que a sciencia, a i n d a não possuo meio de
verificar a differença entre as albuminas especificas.
Wollmann procurou l a m b e m estabelecer pela
reacção a n a p h y l a t i c a as relações de parenlescoentre
a preá argentina e a viscacha (Lot/olis cuvieri),
chegando a estabelecer o p r ó x i m o parentesco entre
essas duas espécies, morphologicamente ião distantes, como podeis f a c i l m e n t e v e r i f i c a r pelos exemplares que vos apresento.
As pesqui/as feitas por Nutíall, Uhlenhut e
outros, no que respeita a animaes, e Friedenthal, no
q u e respeita a vegetaes, mostram a importância
deste meio de pesqui/a ião sensível e de resultados
Ião demonstrativos.
Ainda, boje é possivel verificar, por meio das
reacções anaphylaticas, q u e a albumina q u e eonslitue a espécie h u m a n a não mudou de 5.000 annos
para cá, pois as pesqui/as feitas por Hanselman,
Ricliet, Mcyer, Dervieux e outros, empregando
extractos de músculos de múmiaegypcia, mostram
identidade da albumina que constituía o corpo
huuia.no dessa época e o corpo do homem actual.
Pois bem, a a l b u m i n a de duas espécies consideradas distinctas pelos /oologos não pôde ser iden-
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tiíicada por processo tão sensível, tornando-se ainda
necessário para tal conseguir aperfeiçoar a teclmica
corn o recurso que a sciencia dará e o futuro nos
fornecerá.
*
E' interessante verificar si observações paleontologicas permittem reconhecer nas transformações
observadas nos animaes fosseis, atra vez das épocas
geológicas, variações bruscas ou mutações.
C. Depéret procura estudar a questão sob este
aspecto e assegura que, " limitando-se aos factos
estrictamente observáveis, não se poderia dizer que
a paleontologia fornece, no actual momento, um
só facto liem demonstrado de salto, uma só serie
de mudanças bruscas que permitiam explicar a
divergência de dois géneros, de duas famílias e,
ainda menos, de duas ordens de animaes fosseis".
O mesmo autor, comtudo. admitte factos que
podem dar á theoria da mutação ao menos um certo
grau de probabilidade.
« Falíamos, diz elle, da tendência intermittente
que apresentam os ramos de seres a produzir, em
certos momentos da sua evolução regular, numerosas variações que gyram em torno do typo principal, variações a que alguns paleontologistas denominam simplesmente variedade, emquanto outros
(e em maior numero) descrevem como espécies
distinctas.»
Diz mais que esses períodos de crise alternam
com outros de relativa calma, durante os quaes o

ramo segue regularmente o seu desenvolvimento:—
"é assim que as Ammonitas, do género Xfii/nayria,
mostram, na época Kimmeridgiana, nos calcareos
de Crussol, uma verdadeira explosão de formas
múltiplas que contrasta com a pobreza das variações
do mesmo ramo durante o Oxfordiano e o Sequaniano".
No mesmo grupo, cita ainda a brilhante floração
da família das Pulche/Àideas, em época Barremiana,
de que ha poucos representantes nas camadas precedentes.
«Podemos ainda indicar na mesma ordem de
idéas, o bello desenvolvimento, na época Miocenea,
dos Ouriços do género Clypeastre e dos Mulluscos
da família dos Pectinideos, grupos que, além de
representantes de pequenas dimensões, dão poucas
espécies na primeira metade dos tempos terciarios.
Os Vertebrados apresentam também factos análogos: — a brusca expansão dos Iclitliyosaurios no
Lias, dos Rithonom,orphos na Greda branca, dos
Dinosaurios Saaropodes no Jurássico superior, a
multiplicidade dos ramos dos Lophiodon no Eocenio
médio, dos Palaeotheraun no Eocenio superior, dos
Antílopes no Miocenio superior, dos Cervidcos no
Pliocenio recente, etc., indica nestes differentes
grupos momentos de vitalidade n u i i f " intensiva, que
estão de pleno accôrdo com a hypothese d u m a divergência mais ou menos brusca dos seus numerosos
ramos. »
Cope attribue um papel principal á variação
brusca na evolução dos seres nas (''poças u-cologicas
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do nosso planeta. S. Woodward e Dollo pensam do
mesmo modo.
Sem querer alongar esta lista, diremos de um
modo geral que quasi todo paleontologista admitte
a theoria das mutações de Hugo de Vries.

seria inteiramente inadequado; porque a idéa da rapidex, não exclue a de continuidade".
Felix lê Dantcc, o irreductivel lamarckista, diz
que t;i! theoria chamada das mutações ou das variações brusca* é a negação do transformismo, por
mais paradoxal que pareça o asserto.
« A theoria das mutações ou variações bruscas,
escreve elle, apresenta um certo interesse sob o ponto
de vista da explicação da variedade das formas
animaes ou vegetaes. »
Não nega a importância duma particularidade
apparecida por acaso no curso da evolução de uma
espécie; si ella se conservar nas gerações posteriores
representará urn papel importante. Crê que uma
mutação fortuita pôde fornecer ao indivíduo "um
novo instrumento para seus funccionamentos ulteteriores", intervindo tal mutação como factor da
transformação da espécie.
«Si negacs, continua lê Dantec, com de Vries,
a possibilidade da acquisição de caracteres de adaptação pelo funccionamcnto, sereis obrigados a
admittir que todas as particularidades de estructura
coordenada, desde as simples, como as articulações,
até as complexas, como a posição vertical e os
instinctos superiores, appareceram pela primeira
vez por acaso.»
Giard, um dos Mestres desse extraordinário
núcleo de scientistas que é a Sorbonne, amigo de
Hugo de Vries e enthusiasta da sua obra, assim se
exprime a respeito da theoria ckis mutações: —
" Examinando de perto a questão e penetrando no

Lançada em Biologia nina hypothese, logrando
gozar esta foros de theoria e, sobretudo, obtendo o
successo que conseguiu a theoria das mutações, é
natural que se procure saber o que sobre ella dizem
alguns naturalistas de nomeada.
E sempre embaraçante citar opiniões alheias
sobre determinada interpretação scientifica, pois ao
ouvinte arguto pôde parecer que as citações têm por
fim evitar o enunciado de opinião própria, ou visam
orientar desde logo o auditório a receber ou repellir
a idéa sustentada.
Citando outras opiniões sobre as mutações, além
das referidas ao correr da nossa exposição, temos cm
vista dar uma noção da impressão que as pacientes
observações do botânico bollandez causaram no
mundo scientifico.
Rabaud que 6 cm França o biologista a que se
deve a critica mais forte e penetrante sobre as
interpretações de Hugo de Vries, d i / — " n ã o ha
mutações a oppôr ás fluctuações ".
E. Bordage escreve : — "A descontinuidade não
seria sinão apparente na mutação e o nome de evolução por salto que se dá algumas vezes a esta ultima

— 40 —

fundo das coisas, é-me impossivel achar na tlleoria
das mutações alguma coisa mais do que um útil
complemento das doutrinas lamarckianas c darwinianas de variação c o n t i n u a . . . emquanto que as
flutuações podem ser comparadas a movimentos
graduaes de oscillação duma parte e d'outra duma
posição média, as mutações representam outros
tantos estados de equilíbrio estável, entre os quaes
não se podem estabelecer passagens continuas".
O apoio de Giard, apesar de dado com restricções, encheu de satisfação a Hugo de Vries,
tendo este convidado o professor da Sorbonne para
escrever o prefacio da traducção franer/.a do seu
trabalho sobre as espécies c variedades, o que não
chegou a effectivar, dada a sua morte, não deixando o professor de Amsterdam a ou trem este
mister, julgando-se na obrigação de escrever elle
mesmo tal prefacio, no qual accentúa a importância
da opinião do notável scicntista franco/, favorável
ás mutações.
Blaringhem, enthusiasta de Hugo de Vries e
traductor do seu trabalho acima citado e de observações pacientes sobre as mutações, escreve: —
" Em menos de 10 annos assisti á metamorphose
de mais de 20 typos de plantas e, si não recolhi
documentos decisivos sobre todas essas mutações, é
que o tempo e o espaço necessários ás culturas me
faltaram; parece-me provado que não foi a raridade
das mutações, mas a difficuldade do seu estudo
que fez com que os naturalistas se descuidassem
delias".
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Henri Bergson, referindo-se á tbeoria de Hugo
de Vries, escreve:—"A tlleoria que cllc crca de
suas experiências é do mais alto interesse". E logo
adiante:—"Não ousaremos tomar partido entre
esta hypothese e as das variações insensíveis. Demais, é possível que uma e outra encerrem uma
parte da verdade".
E' também interessante saber corno um grande
pensador encarou a possibilidade dos seres variarem
bruscamente: - - Nietzsche admittc "excepcionalmente as mutações", julgando comtudo que "a
evolução lenta é a regra na natureza".

Em matéria de evolução, quando queremos encarar de frente e sem evasivas os vários problemas
biológicos, com toda a complexidade do seu cortejo,
é natural que o nosso espirito se sinta momentaneamente abalado pelo desanimo de tudo abranger e
dizer, empregando palavras que crystallizem a verdadeira interpretação do que se passou, existe ou se
formará no reino vivo.
Hypotheses e theorias são sustentadas por pesquizadores e naturalistas de extraordinário valor,
possuindo cada interpretação um grande numero de
adeptos. Os factos em que cilas se basearn estão ahi,
podem ser facilmente examinados, podemos calmamente observal-os. As diificuldades, porém, são
múltiplas e não insistirei sobre as mesmas, pois
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todosvos que estudam um pouco estes problemas
vivem anelados por uma conclusão simpliíicadora.
É necessário comtudo, como preoccupação inicial, reagir contra as generalizações. Todas as vezes
que um naturalista quer generalizar uma theoria de
evolução e encaixar nella todo este grande complexo
que é o reino vivo, pretendendo tudo explicar e interpretar, ó lógico, é do esperar, que erros sejam
commettidos.
Pensemos um pouco. K incontestável que a theoria da evolução pelo transformismo,as modificações
que lentamente surgem e se perpetuam atravez
da hereditariedade, nunca encontrou terreno mais
solido, mais bem organizado do que agora.
Quasi lodosos scicntistas,clara ou veladamente,
são transformistas, chegando mesmo Felix lê Dantec
a dizer que "fez darwinismo com uma alma do lamarkiano inconsciente". Veriíica-se em sciencia e
no caso presente o que o Visconde de Avenel accentúa, com a mordacidade elevada que emproai
nos seus escriptos, no que respeita ao christianismo:
"Houve tempo cm que muitos se diziam christãos
sem o serem, ao passo que boje muitos crentes,
adeptos do christianismo, não o confessam ".
Póde-sc dizer que todos os ensaios feitos para
destruir a concepção de Lamarck serviram em
grande parte para firmar ainda mais a sua theoria
de evolução.
Não seriamos nós quem negaria que a theoria de
selecção de Dar\\in, sem ser fundamental e básica,
sem encerrar no enunciado toda a complexidade do
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problema da evolução, e um facto e encerra uma
das mais extraordinárias concepções biológicas. A
selecção natural pôde ser facilmente verificada e
nenhum scientista poderá negar o importante papel
que representa na evolução e perpetuação das
espécies.
O que, porém, não é possível ó antepor o darwinismo ao lamarckismo, pois aquelle representa
apenas uma modalidade, um dos meios pelo qual nós
explicamos a evolução das espécies na natureza,
atravez dos tempos, vingando c persistindo os mais
aptos e mais bem organizados, accurnulando caracteres de aperfeiçoamento e, após numerosas gerações, chegando mesmo a constituir novas espécies.
Quanto ao néo-darwinismo c ao néo-lamarckismo, os exageros e as conclusões forçadas a que
têm chegado os seus adeptos muito concorrem para
levar o descrédito a assumpto de tanta monta e estabelecer confusão inútil e prejudicial.
Todas as vezes que o nosso espirito indeciso não
comprehende, não consegue explicar ou interpretar
um facto observado no reino vivo, não devemos
appellar para a simplificação ou para a imaginação,
e sim expor lealmente a duvida, deixando que outrem
mais autorizado e possuindo documentação mais
completa resolva o caso.
No «pie respeita á theoria das mutações de
Hugo de Vries, estamos convencidos de que ella não
deve ser anteposta á theoria das transformações
lentas. Devemos encarar as mutações como um dos
processos de evolução, não o único, servindo mesmo

de complemento á tlieoria da s transformações lentas,
sendo possível explicar por meio delias a falta muitas
vezes verificada de elos da cadeia que se eleva dos
seres mais simples ao homem ou ao phenerogamo
superior.
Não devemos generalizar^ mas também não é
possível <{ue os inimigos da //teoria da* mutações de
Hugo de Vries excluam este processo de evolução,
Quem procura examinar cuidadosamente a doc u m e n t a r ã o e ds factos em que se apoia a theoria
do transíormismo encontra uma serie interminável
de provas a favor do enunciado. E hem verdade que
o mesmo não acontece com a theoria do eminente
botânico hollandez a quem neste momento prestamos
a nossa homenagem. Por que m o t i v o a verificarão
da mutação brusca é relativamente difficil?
Imaginac uma m u t a ç ã o operada no "seio da
floresta. Colhido o m a t e r i a l , este será classificado
como uma espécie nova, som que figuro o menor
vestígio, o r n a i s leve argumento a favor da theoria
das mutações. E' beni verdade que a mutação é
muitas vezes verificada por um caracter fortuito:haja vista o caso da laranjeira da Bahia, considerada
por alguns como verdadeiro caso de mutação, só hoje
assignalada e tornada conhecida graças á delicia
do fructo.
Demais, em muitos paizes, como tem acontecido
até hoje no Brasil, impera a necessidade de concentração da attenção dos botânicos e zoologos nas classificações das espécies encontradas, sem que sobre
muito tempo para o estudo de physiologia vegetal

ou animal. Só acompanhando o desenvolvimento
dos seres e observando-os em gerações succesivas é
que se torna possível a verificação das mutações.

Á semelhança do que tem acontccid< > com oui rãs
theorias, é natural que lenhani surgido alguns scientistas que, de exagero em exagero, chegam a sustentar, negando o transformismo, a evolução lenta,
que as novas espécies se c o n s t i t u e m somente graças
ás mutações bruscas.
Quasi não é necessário mostrar a improcedência
deste modo exclusivista pelo q u a l é encarada a
evolução dos sores.
Acreditamos ser possível, diante dos lados assignalados por um grande numero de botânicos e
alguns /oologos, que novas espécies podem constituir-se á custa de u m a mutação de uma variação
brusca, som que o meio externo tenha acção directa ;
mas nem por isso deixaremos ( |r considerar as transformações lentas, sob a acção dos agentes exteriores
e consecutiva reacção dos seres, como sendo o processo gorai polo qual surgem novas espécies.
Ainda recentemente pudemos e x a m i n a r exemplares de animaes do Mar Vermelho, que se t i n h a m
lentamente encaminhado a trave/ do longo Canal de
Suez, em direcção ao Mediterrâneo, e outros que
vinham deste mar e ganhavam o primeiro.
É interessante assignalar as variações que vão
apparecendo, graças ás condições inteiramente di-
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versas nos dois meios. Si as condições variam
muito, havendo um deslocamento de meio, nós temos
na natureza a prova de que novas espécies surgem
pela inevitável adaptarão.
Felizmente, é possível fornecer no momento a
documentação do que é affirmado pelos adeptos do
transformismo.
Examinae este pequeno peixe, a Pimelodclla
transitoriaMir. Rib., e comparae-o com o' Typhlobagrus kronei Mir. Rib. O Typldobayrus fcronei, estudado e clescripto por Miranda Ribeiro, o nosso
sábio zoologo, nenhum chromatophoro apresenta,
é inteiramente apigmentado, notando-se ainda o
completo desapparecimento dos olhos. São duas
espécies distinctas.
Ainda recentemente, Eigenmann frz uma revisão dos dois géneros e pronunciou-se de um modo
decisivo neste sentido, confirmando as conclusões
de Miranda Ribeiro.
Pois bem, o Typhlobagrus /tronei, o ceguinlm,
não é mais do que a I^imelodella transitória, depois
do ter passado um numero incontável de gerações
na, caverna do Iporanga, em S. Paulo.
A acção do meio e as exigências do organismo fizeram com que desapparecessem os olhos
e a coloração da pellc c com que surgisse um
aperfeiçoamento do appnrelho táctil, extraordinariamente desenvolvido em taes animaes, capaz de
guial-os na escuridão, facilitando o aprisionamento
dos pequenos vermes do q u e se utilizam como alimento.

Pimelodella transitória,

Mir.

Rib.°
(flAMANHO NATURAL)

Typhlobagrus kroney, Mir. Rib.°
(TAMANHO NATURAL)

— 47 —

Basta este exemplo' para demonstrar que o
meio pôde agir sobre os indivíduos, fazendo com
que estes, afim de que não se estabeleça um desequilíbrio que tornaria a vida impossível, sofíram
modificações não só morphologicas, como também
biológicas, provocando lentamente e no f i m de
muitas gerações o apparecimento de sOres tão
diversos que podem constituir espécies distinctas,
como acontece com o Typlílobayrutu* a Pimelodetta
citados c outras espécies que conheceis perfeitamente.
Em compensação, nos s<Vrs que vivem no
mesmo meio surgem bruscamente, sem formas intermediárias, alguns que differein fundamentalmente
cios outros, justificando o modo de pensar do nosso
eminente Mestre Professor Hugo de Vries.

Todos os scientistas prestam neste momento
homenagens a que tem direito o Professor Hugo
de Vries.
O Brasil, devedor ú líollanda de tantos benefícios que vêm sendo prestados desde o tempo colonial, não fica extranho a esta prova de solidariedade
scientifica que encerra uma manifestação universal.
Os nossos scientistas que solfreram a benéfica
influencia do biologista e botânico que, durante
48 annos, por meio de obras c lições, concorreu
para o progresso e illustração da humanidade, trans-
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mittindo numerosos ensinamentos, acompanham
com reverencia e respeito a jubilação do venerando
ancião.
E, quando o Mestre, encanecido pelo labor e
fatigado pelas numerosas cogitações de interesse
para a sciencia, no mez de maio que se approxima,
não sentir mais a necessidade de comparecer á cathedra que tanto honrou e dignificou; quando Hugo
de Vries, afastado da legendária Universidade de
Amsterdam, já estiver na calma Haarlem, cercado
pela encantadora natureza da Hollanda, nessa época
com os campos cobertos e bordados de tulipas
rubras, já no recolhimento c suavidade de uma velhice que succedeu a uma vida productiva, então,
pensará talvez, e muito tristemente, que se operou
uma mutação na intelligencia c.instinctos dos indivíduos que cercam sua Pátria, inundando de sangue
a terra e tingindo de vermelho as aguas, quando
esse sangue é tão necessário e útil ao desenvolvimento e valorização do mundo, e ainda encerra
os vestígios de antigos parentescos, estabelecidos e
affirmudos na identidade da albumina que nelle
existe, elemento que une e irmana os homens na
mesma espécie zoológica.
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