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. Gerado, não criado

A vida é feita de células. Por essa razão, a vasta gama dessas viscosas 
bolsas microscópicas é indescritível. Em uma única espécie, a nossa, por 
exemplo, não há um número absoluto, porém, entre os cerca de 50 trilhões 
de células que um adulto pode ter, há centenas de tipos, de astrócitos no 
cérebro às células zimogênicas do estômago. Junto com essa variedade 
vem um sortimento de dimensões. As células mais longas são neurônios 
na espinha, que se estendem até nosso dedão do pé. Se tamanho for docu-
mento, devemos nos voltar para o sexo. Entre as maiores células dos seres 
humanos estão os óvulos, grandes quase o bastante para serem visíveis a 
olho nu. As menores são seus homólogos, os espermatozoides. Mas o que 
lhes falta em tamanho, os homens compensam em número: o homem 
adulto médio pode produzir 0 bilhões de espermatozoides por mês, ao 
passo que as mulheres carregam um número finito de óvulos, liberados 
um a um, a cada mês, dos ovários, da puberdade à menopausa. As mulhe-
res nascem já munidas de todos os seus óvulos, o que significa que nossa 
primeira célula começou a existir dentro de nossa avó. Afora os óvulos, 
quase todas as células são invisíveis a olho nu, e mesmo com microscó-
pio a maioria não parece notável: minúsculas bolhas incolores encerradas 
numa membrana ligeiramente menos incolor, em geral acomodadas num 
caldo desbotado e pouco interessante. No laboratório, congelamos tecido 
e o fatiamos em lascas com menos de um centésimo de milímetro de es-
pessura sobre lâminas de vidro, e as células aparecem comprimidas umas 
contra as outras em densos padrões abstratos. Ou as cultivamos num caldo, 
onde podem ser vistas flutuando como estrelas indistintas num céu de 
um branco-acinzentado. Coramos células em tons de rosa e roxo, e nos 
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últimos anos em verdes e vermelhos fluorescentes, para melhor visualizar 
seu funcionamento interno. Num corpo vivo, porém, a maioria delas é 
opaca como uma água-viva.

Cada tipo de célula é membro altamente especializado de uma comuni-
dade, trabalhando em uníssono com outras para construir um organismo 
plenamente funcional. Cada processo de nossas vidas resulta do fato de 
essas células executarem suas tarefas. Quando você lê esta frase, as células 
musculares em volta dos seus globos oculares se contraem e relaxam para 
controlar o movimento de seus olhos da esquerda para a direita. Agora, 
se você levantar os olhos acima desta página e olhar para alguma coisa à 
distância, um anel de células musculares muda o foco esticando as célu-
las claras nas suas lentes. Você move os olhos sem esforço, mas essa ação 
requer intricada coordenação inconsciente. Fótons de luz passam através 
de suas lentes e atingem as células fotorreceptoras, cones e bastonetes, no 
fundo de seu olho, em sua retina. Ali eles são colhidos e convertidos em im-
pulsos elétricos que se movem velozmente através de neurônios, passando 
pelo nervo ótico até o cérebro, para processamento, percepção e, com sorte, 
compreensão. Cada movimento, cada batimento cardíaco, pensamento e 
emoção que você já teve, cada sentimento de amor ou ódio, tédio, entu-
siasmo, dor, frustração ou alegria, cada vez que você ficou bêbado e depois 
com ressaca, cada machucado, espirro, coceira ou coriza, cada coisa que 
você já ouviu, viu, cheirou ou provou são suas células comunicando-se 
umas com as outras e com o resto do Universo.

Douglas Adams sugeriu certa vez que Terra não era o nome mais 
apropriado para nosso planeta, uma vez que a maior parte da superfície 
não é solo sólido e rocha, mas água. No entanto, se quiséssemos de fato 
nomear o mundo que habitamos com base num traço que verdadeira-
mente o diferencia dos outros cerca de mil planetas que descobrimos, nós 
o chamaríamos de Células. A Terra, de uma maneira única, até onde sabe-
mos, está explodindo de vida, e todos os seres vivos em nosso planeta são 
feitos de células. Tendo em mente que nove entre dez seres que algum dia 
existiram na Terra já estão extintos, o número total das células que havia 
em algum momento é absolutamente inconcebível.
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Essa é uma compreensão muito moderna. A biologia é uma ciência jo-
vem, no máximo com 350 anos de idade segundo qualquer cálculo sensato, 
e apenas 50, em termos de uma visão mais plena e madura, com regras 
abrangentes e universais. A física tem uma linhagem mais antiga. Em 
meados do século XVII, cientistas haviam mapeado áreas do cosmo com 
uma precisão insuperável no futuro. Isaac Newton escrevia um conjunto 
de regras que explicavam por que as coisas se movem como se movem e 
por que podemos nos manter sobre a Terra sem sair flutuando. Mas aque-
las que hoje chamamos de “ciências da vida” estavam muito atrás. A razão 
disso é que o ponto de partida para a maior parte dos avanços científicos é 
olhar para as coisas e descobrir por que elas são como são. Diferentemente 
das estrelas e dos planetas, ninguém jamais tinha visto – ou pelo menos 
identificado – uma célula antes de 673.

Nessa época, a própria ciência estava se formando. Cientistas de alta 
posição social como Newton e Robert Hooke haviam fundado o primeiro 
organismo científico do mundo, a Royal Society. Mas o homem que pri-
meiro perscrutou o minúsculo mundo da célula no nascimento da biologia 
celular não foi um dos prestigiosos cavalheiros de peruca da ciência. O im-
provável início da história da biologia deve ser atribuído a um negociante 
de roupa branca chamado Antonie van Leuwenhoek. 

O negócio de fazer e vender panos estava inextricavelmente associado 
ao desenvolvimento de lentes óticas melhores, pois os negociantes veri-
ficavam a densidade das fibras e a qualidade de seu tecido usando lentes 
de aumento semelhantes a uma lupa de relojoeiro. Van Leuwenhoek era 
um hábil e meticuloso polidor de lentes que trabalhava em Delft, a capi-
tal holandesa dos tecidos. Ele se especializou numa técnica que envolvia 
quebrar um bastão de vidro quente e esmagar as pontas de maneira a 
formar uma bola, mas mantinha segredo sobre esse processo, que fizera 
dele o mais destacado microscopista de seu tempo. As lentes de Van Leu-
wenhoek pareciam na verdade minúsculas gotas de gordura, não muito 
maiores que um grão de pimenta, e ele as fixava em dispositivos portáteis 
que em nada se pareciam com os microscópios que conhecemos hoje. Os 
dele eram lâminas de cobre retangulares, com cerca de 2,5 × 5cm, com 
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um buraco numa extremidade para segurar a rotunda lente semelhante 
a uma conta de vidro. De um lado havia um pino de prata para segurar o 
espécime diante da lente, segurado por um parafuso que podia ser girado 
para mudar o foco. Era a forma globular que dava às lentes de Van Leu-
wenhoek sua qualidade superior.

Pelo menos, essa era a vantagem tecnológica do holandês. Seu outro 
atributo decisivo era uma insaciável curiosidade. Simplesmente, ele gos-
tava de contemplar coisas pequenas através das lentes. Embora eu espere 
que o corte com papel descrito na Introdução seja inteiramente imaginá-
rio, Van Leuwenhoek evocou exatamente o mesmo processo de reparo, 
movido por desenfreada curiosidade. Numa carta publicada em abril de 
673 em Philosophical Transactions, a revista oficial da Royal Society, Van 
Leuwenhoek escreveu: “Diversas vezes esforcei-me para ver e saber em 
que partes o sangue consiste; por fim observei, extraindo um pouco de 
sangue de minha própria mão, que ele consiste em pequenos glóbulos re-
dondos.” Pensamos que ele estava vendo células vermelhas do sangue, e 
esta parece ter sido a primeira observação registrada de células individuais.¹

À medida que suas habilidades na microscopia aumentaram, Van Leu-
wenhoek começou a observar toda sorte de amostras materiais e de fluidos. 
Depois raspou a substância entre seus dentes e observou as bactérias que 
causam a placa dentária. Nos últimos anos do século XVII, ele se tornava uma 
espécie de celebridade, por sua exploração de um reino microscópico escon-
dido à vista de todos. O rei Guilherme III da Inglaterra e outros dignitários o 
visitaram para observar o que ele tinha visto. Uma investigação, no entanto, 
foi mantida em sigilo: seu próprio sêmen, embora ele tenha declarado em suas 
anotações que a amostra foi adquirida “não profanando pecaminosamente a 
mim mesmo, mas como um subproduto natural de coito conjugal”. Nesse ato, 
no qual talvez seja melhor não nos determos, ele viu os espermatozoides pelo 
que são: células individuais. Descobriu também células na gota d’água de um 
lago local e viu o que hoje chamamos frouxamente de “protistas”: criaturas 
unicelulares que incluem nadadores autônomos e algas.

Van Leuwenhoek foi a primeira pessoa a ver de maneira indubitável 
células vermelhas do sangue, espermatozoides, bactérias e organismos 
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unicelulares não parasitários. A este último grupo ele deu um nome en-
graçado, “animálculos”, e nos anos 670 enviou desenhos de sua descoberta 
à Royal Society em Londres. Os membros da sociedade expressaram ceti-
cismo, em especial porque, quando pediram a Robert Hooke, seu especia-
lista residente em microscopia, para verificar se conseguia ver as mesmas 
criaturas em água tirada do Tâmisa, ele a princípio nada viu.

A expertise de Hooke na observação de coisas minúsculas era sem 
paralelo, tendo ele publicado, uma década antes, um volume sensacional 
e muito apreciado: Micrography: or Some Physiological Descriptions of Minute 
Bodies made by Magnifying Glasses. Raramente um livro ganhou subtítulo 
tão preciso. Ele contém, como seria de esperar, desenhos anotados de 
coisas muito pequenas. O microscópio de Hooke era um simples tubo de 
quinze centímetros com duas lentes e uma esfera de cristal do tamanho 
de uma bola de críquete para ampliar a chama que o iluminava. Muitas 
das imagens geradas por esse kit são agora muito conhecidas, entre as 
quais uma gigantesca página desdobrável com uma pulga e um aterrador 
close-up dos olhos de uma mosca-das-flores, incrivelmente parecido com 
fotos contemporâneas feitas com um descendente quase irreconhecível dos 
instrumentos de Hooke, o microscópio eletrônico. Samuel Pepys adquiriu 
um exemplar de Micrographia e anotou em seu diário ser aquele “o mais 
engenhoso livro que já li em minha vida”.

Ele tinha toda a razão. Mas há uma significativa ironia contida nesse 
magnífico volume. Uma das detalhadas ilustrações de Hooke é de uma 
seção transversal longitudinal de um pedaço da casca de um sobreiro. 
Ali, no meticuloso desenho, estão unidades conjugadas que compõem a 
estrutura total. No texto, Hooke usa o termo “célula” para descrever essas 
unidades. Na realidade, elas são as paredes mortas que outrora abrigavam 
células de sobreiro. Ele escolheu a palavra porque ela provinha do latim 
cella, que significa cubículo, mas observou que estavam cheias de ar, o que 
ajudava a explicar a capacidade de flutuação da rolha. Hooke tinha visto 
os remanescentes de células e os chamou de células, mas nem por um 
instante imaginou que o objeto de suas observações eram unidades vivas 
universais – nem o legado permanente desse nome.
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As células foram descobertas assim. Mas de onde elas vinham e como se 
formavam? Com curiosidade e tecnologia, Van Leuwenhoek havia descer-
rado as cortinas para revelar um reino ainda não descoberto. Contudo, o pro-
gresso era fundamentalmente estorvado por uma ideologia não esclarecida.

A origem das células

A origem das células que Van Leuwenhoek vislumbrava permanecia obs-
cura. As pessoas sabiam, claro, que o intercurso sexual entre um homem 
e uma mulher resultava numa nova vida, mas, talvez porque o sexo em 
geral não fosse pesquisado, uma visão inteiramente fantasiosa da origem 
das células ainda persistia. 

Por milhares de anos, “geração espontânea” foi o mito mais popular 
sobre a origem da vida. A primeira explicação importante da geração 
espontânea vem de Aristóteles, o não reconhecido pai da biologia. Em 
seu livro Animalia (A história dos animais), escrito em meados do século 
III a.C., ele descreve a gênese de certas espécies:

Assim como com os animais, alguns surgem de animais parentais, de acordo 

com sua espécie, ao passo que outros crescem espontaneamente, e não a 

partir de ascendência aparentada; desses casos de geração espontânea, alguns 

vêm de terra ou matéria vegetal em putrefação, como ocorre com vários 

insetos, enquanto outros são espontaneamente gerados dentro de animais 

a partir das secreções de seus vários órgãos.

Animalia é um livro fascinante, provavelmente o primeiro compêndio 
notável de biologia. Ele está repleto de observações e conclusões sobre uma 
enorme variedade de espécies, algumas das quais são astuciosas.²

Com a geração espontânea, Aristóteles descrevia uma ideia que per-
sistiu até o século XIX, tempo durante o qual dúzias de exemplos se mate-
rializaram. O escritor romano Vitrúvio referiu-se casualmente à geração 
espontânea ao aconselhar arquitetos no século I a.C.:
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As bibliotecas deveriam estar voltadas para o leste, pois seus objetivos exigem 

a luz da manhã: nas bibliotecas os livros são, nesse aspecto, preservados da 

deterioração; as que se voltam para o sul e o oeste são prejudicadas pelo 

verme e pela umidade, que os ventos úmidos geram e alimentam e que, 

espalhando a umidade, deixam os livros mofados.

No século XVI, Ziegler de Estrasburgo explicou a origem dos lemin-
gues dizendo que eles descendiam, em suas hordas, de nuvens de tem-
pestade.³

Na verdade, após as descobertas de Van Leuwenhoek, as mais variadas 
especulações sobre a origem das células e da vida foram propostas, todas 
envolvendo geração espontânea. Na Bruxelas do século XVII, Jean Baptiste 
van Helmont – que se destacou na história como um cientista respeitado, 
o pai da química dos gases – descreveu um experimento em que pôs uma 
camisa suada num recipiente com um pouco de trigo e deixou isso fermen-
tar no úmido porão de seu castelo durante 2 dias. Sabe o que aconteceu? 
A preparação deu origem a camundongos.⁴

É muito fácil zombar da ignorância do passado, e deveríamos ser cau-
telosos em relação a isso. Embora geração espontânea fosse uma ideia 
persistente, ela não é um conceito científico sólido. Todos os exemplos 
inapropriados, em especial quando descreviam a gênese de animais maio-
res, eram fruto de observação incompleta ou malfeita. Poucas questões 
são mais essenciais que a da origem da vida, seja em termos da origem de 
nova vida a partir de vida já existente, seja em termos da origem absoluta 
mais fundamental da vida, ex nihilo. 

Passaram-se quase duzentos anos depois que Van Leuwenhoek viu cé-
lulas pela primeira vez antes que essa ideia fosse derrotada. A rejeição final 
da geração espontânea traz a marca distintiva da boa ciência: observação 
rigorosa e uma hipótese preditiva, testável. Mas ela vem também com o 
selo do puro drama: um elenco internacional e uma generosa porção de 
dinheiro, fama e traição.
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O nascimento da teoria celular

A qualidade dos microscópios aumentou constantemente ao longo dos 
séculos XVIII e XIX, e a popularidade do estudo de coisas pequenas cres-
ceu no mesmo ritmo. Os maiores avanços não vinham da exploração do 
reino animal microscópico, mas da observação de plantas e algas. O fato 
de que as diferentes partes das plantas eram compostas de células ficou 
patente nas primeiras décadas do século XIX, embora não se percebesse 
sua onipresença em todas as coisas vivas. Grande parte desse trabalho 
foi levada a cabo na Alemanha, e os compêndios recebiam nomes que 
descreviam uma série de estruturas observadas: Körnchen, Kügelchen e 
Klümpchen (grânulos, vesículas e bolhas). Embora a descrição de tecidos 
estivesse progredindo, a raiz de sua gênese não estava. Só em 832 o nasci-
mento de células foi descrito pela primeira vez. Um barão belga chamado 
Barthélemy Dumortier observou células em algas se alongarem cada vez 
mais até que surgiu uma parede divisória, e uma célula transformou-se 
em duas. Outros logo reproduziram o trabalho e observaram o fenômeno 
em diferentes algas e plantas.

Mesmo sem um modelo de reprodução consistente, o interior das célu-
las começou a ser explorado. A qualidade dos microscópios aumentava, e 
em 83 Robert Brown estudava células de orquídeas.⁵ Nelas ele observou 

“uma única aréola circular, em geral um pouco mais opaca que a mem-
brana da célula”. Chamou-a de núcleo, nome que ela tem até hoje, e agora 
nós a conhecemos como o escritório central para o código genético em 
todos os organismos complexos.⁶

Assim como Dumortier no caso da observação da divisão celular, 
Brown supôs que o núcleo não era universal. Muitos pensavam que a 
divisão era uma forma excepcional de nascimento da célula, e nenhuma 
observação semelhante de fissão fora feita em tecido animal. Como as 
células vegetais são com frequência bem maiores que as animais, o es-
tudo da carne ficou em segundo plano em relação à análise das folhas. O 
núcleo havia sido observado em alguns tecidos animais, particularmente 
células cerebrais; mais uma vez, porém, não se supôs que existisse em 



Gerado, não criado 25

todas as células. Para complicar a questão, as células vermelhas, o tipo 
isolado de célula mais comum em seres humanos, não contêm núcleo: ele 
é expelido durante seu desenvolvimento.

Os nomes mais estreitamente associados à teoria celular em quase to-
dos os compêndios são Schwann e Schleiden. Segundo a história contada 
por Theodor Schwann, o nascimento da teoria celular foi marcado por 
um “heureca”. Schwann e Matthias Schleiden encontraram-se por acaso 
num jantar em 837. Schwann era anatomista, baixote e muito aplicado, 
que por vezes não arredava pé de suas investigações por dias a fio quando 
examinava tecido corporal. Schleiden, botânico problemático e por vezes 
propenso ao suicídio, fora influenciado pela identificação do núcleo levada 
a cabo por Robert Brown. A botânica e a biologia animal eram campos 
separados, muito distantes da unificação que a evolução e a genética iriam 
finalmente permitir. Durante o jantar, os dois discutiram seu trabalho, 
em tecidos animais e vegetais, respectivamente. A conversa deve ter se 
tornado cada vez mais palpitante para os outros convidados à medida que 
a discussão avançava rumo ao núcleo, aquele corpo menor no meio das 
células. Schwann e Schleiden deram-se conta de que o núcleo era igual 
em células vegetais e animais. Correram sem demora ao laboratório de 
Schwann para comparar anotações. Desse momento em diante, a ideia de 
que todos os tecidos vivos eram feitos de células ganhou raízes.

Por mais convincente que seja a lenda, Schwann e Schleiden con-
tribuíram apenas parcialmente para o desenvolvimento de um modelo 
da vida baseado em células, e, sob um aspecto importante, de maneira 
significativamente errada. Grande parte do trabalho demonstrando a 
existência do núcleo fora feita antes deles, e a universalidade das células 
fora sugerida por outros antes de 837. Schwann provavelmente foi o 
primeiro a usar a expressão “teoria celular”, mas, no tocante à origem 
de novas células, ele e Schleiden se equivocaram de maneira significa-
tiva. Ambos descreveram a formação de novas células começando com 
o aparecimento espontâneo de um núcleo nu nos espaços entre as cé-
lulas existentes. Segundo eles, esse núcleo atuava como uma semente a 
partir da qual a nova célula emergiria, como um cristal em crescimento. 
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Embora não tão implausível quanto lemingues celestes, isso ainda se 
assemelhava essencialmente à geração espontânea. 

Nossa compreensão da origem de novas células pode ser atribuída, em 
grande parte, a Robert Remak – um herói esquecido da biologia e uma ví-
tima da política e da raça. Remak era um judeu polonês que passou sua vida 
adulta em Berlim. Para obter o cargo universitário que desejava e merecia, 
teria sido obrigado a trair suas raízes judaicas ortodoxas e a batizar-se, coisa 
que nunca fez. Por meio de sua ciência inegavelmente boa, ele acabou ga-
nhando um cargo de conferencista e mais tarde de professor-assistente na 
Universidade de Berlim, mas seu posto não lhe valia nem salário nem labora-
tório. Compare essa situação com a do biólogo celular Rudolf Virchow, seu 
contemporâneo. Nascido numa abastada família prussiana, Virchow 
era extravagante e bombástico. Acabaria por ser descrito como “o papa 
da medicina” e “o único caso de consumado médico-cientista-estadista de 
nosso tempo”. Ele era seis anos mais moço que Remak, mas ambos foram 
nomeados para a Universidade de Berlim ao mesmo tempo.

Após cuidadosa observação, Remak rejeitou a geração espontânea 
sob todas as formas, inclusive aquela descrita por Schwann e Schleiden. 
Durante uma década, ele havia estudado todo tipo de tecidos animais, 
inclusive músculo, células vermelhas do sangue e embriões de rã e frango, 
e viu apenas células dividindo-se, sofrendo um estreitamento no meio, 
como um balão apertado por um cinto, até se transformar em duas. Vir-
chow acompanhou o trabalho de Remak, e a cada ano mais se aproximava 
de sua maneira de pensar – a de que as células se formavam unicamente 
por divisão celular. 

Depois, em 854, Virchow declarou que “não havia vida exceto por meio 
de sucessão direta”, e um ano mais tarde traduziu isso num moto latino: 
omnis cellula e cellula – todas as células provêm de células. Apreciado e 
proeminente, ele expôs essa ideia onde pôde, inclusive em seu compêndio 
de sucesso internacional: Die Cellularpathologie. Mas não houve menção a 
Remak em nenhum desses textos. Virchow havia feito uma parte pequena 
do trabalho, mas adotara os grandes esforços do colega sem lhe atribuir 
mérito. Encolerizado, Remak escreveu a Virchow sobre o sumário em latim:
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[Ele] aparece como seu sem nenhuma menção a meu nome. Que o senhor 

se torne ridículo aos olhos dos instruídos, uma vez que não possui nenhum 

conhecimento embriológico especializado evidente, é algo que nem eu nem 

ninguém podemos impedir. Entretanto, caso deseje evitar uma discussão 

pública da questão, eu lhe pediria para reconhecer imediatamente minha 

contribuição.

Por vezes esquecemos que a ciência é feita por pessoas, com todas as 
suas personalidades a reboque. O método científico destina-se a contraba-
lançar todas essas idiossincrasias, e em última análise tende a fazê-lo. Mas 
o devido reconhecimento é um problema perpétuo.⁷

Contudo, Remak – e Virchow, a despeito de seus pecados – havia acer-
tado na mosca. A vida é feita de células, e as células são geradas unicamente 
a partir de outras células. Mas, como um zumbi, a geração espontânea con-
tinuou arrastando-se por aí, tendo sofrido mais um solavanco na França, 
em 860. O homem que finalmente a matou foi Louis Pasteur. Ainda não 
famoso pela técnica de esterilização que leva seu nome, Pasteur, jovem e 
ambicioso, por duas vezes tivera negado seu ingresso na Academia Fran-
cesa de Ciências.

Um experimento realizado por um destacado proponente da geração 
espontânea havia injetado novo vigor à crença em sua existência. Felix 
Pouchet quis mostrar que mofo brotaria do feno, mesmo que o feno, o ar 
e a água usados fossem estéreis. O cientista havia fervido os ingredientes, 
resfriando-os depois com mercúrio líquido. Como que por mágica, apare-
ceu mofo no feno. Desejando esclarecer a questão de uma vez por todas, 
a Academia ofereceu um prêmio de 2.500 francos à primeira pessoa que 
decidisse a questão da geração espontânea. 

Pasteur percebeu a falha, que era o fato de haver uma camada de 
poeira na superfície do mercúrio, que estava produzindo o mofo. Diante 
disso, ele projetou o mais simples experimento imaginável. Sua versão do 
arranjo de Pouchet teria dois frascos contendo um caldo estéril, mas subs-
tancioso, que logo ficaria turvo se exposto à vida microbiana. Um frasco 
foi deixado aberto, ao passo que o outro tinha um gargalo em forma de 
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S projetando-se para um lado. Pasteur imaginou que micróbios alcança-
riam o caldo no primeiro frasco, transportados pelas partículas de poeira 
no ar, mas o pescoço de cisne não permitiria que esses contaminantes 
chegassem ao caldo no segundo frasco. Dias depois, o conteúdo do frasco 
aberto estava turvo, mas o do frasco com pescoço de cisne continuava 
perfeitamente límpido, e assim continuou indefinidamente. Como con-
trole, Pasteur quebrou o pescoço de cisne e observou o caldo turvar-se 
durante os dias seguintes. Ele reivindicou o dinheiro e foi devidamente 
eleito membro da elite científica da França.⁸

A melhor descrição do destino final dessa ideia obstinada foi feita pelo 
próprio Pasteur: “Nunca mais a doutrina da geração espontânea se re-
cobrará do golpe mortal desferido por esse experimento simples”, e “os 
que pensam de outra maneira foram iludidos por seus experimentos mal- 
realizados, cheios de erros que eles não sabiam como perceber nem evitar”. 

Essas são palavras ásperas, mas verdadeiras. Milhares de anos de su-
perstição biológica foram varridos por esse traço essencial da ciência: o 
experimento. E, com aquele frasco com gargalo em forma de pescoço de 
cisne, a teoria celular ficou completa. Como todas as grandes teorias, ela 
é uma fusão de ideias baseadas em observação e confirmadas por experi-
mentação. É também um dos grandes pontos de interseção da biologia. O 
trabalho de dezenas de homens e centenas de anos de investigação sobre 
a matéria de que a vida é feita resume-se em duas frases:

) Toda vida é feita de células.
2) Células só surgem por meio da divisão de outras células.

Essa teoria tem profundas implicações, como todas as grandes teorias. 
Ela abarca toda a vida, uma descrição simples, mas abrangente, dos inúme-
ros habitantes da Terra viva. Mas, como já sabemos, há trilhões de tipos 
diferentes de célula. No caso das células vermelhas do sangue, por exem-
plo, aquelas encontradas nos seres humanos são diferentes o bastante até 
daquelas de nossos primos primatas mais próximos para que não possam 
ser trocadas sem graves consequências. Quando começamos a considerar 
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uma espécie tão distante da nossa como as galinhas, descobrimos, como 
fez Remak, que as células vermelhas de seu sangue de fato contêm um 
núcleo, diferentemente das nossas. A primeira grande ideia mostrou que a 
diversidade da vida na Terra estava engastada na magnífica variedade das 
células. A segunda mostrou como essa diversidade surgiu.

Mudança ao longo do tempo

Por volta da mesma época em que Schwann, Schleiden, Remak e outros 
observavam como as células se comportam, do outro lado do canal da 
Mancha um pai de família bastante jovem refletia sobre seu longuíssimo 
ano sabático. De maneira lenta e meticulosa, Charles Darwin reunia uma 
argumentação esmagadoramente convincente descrevendo como as cria-
turas evoluem. A evolução, a ideia de que as espécies não são imutáveis, já 
era aventada no século XIX. Mas o processo pelo qual as espécies mudam 
era desconhecido. Darwin passara cinco anos viajando milhares de milhas 
a bordo do HMS Beagle, recolhendo espécimes do outro lado do mundo. Ao 
voltar, casara-se com a prima Emma Wedgwood. Os dois eram netos do 
magnata da cerâmica Josiah Wedgwood. O casal estabeleceu-se em Down 
House, Kent, e, livre de pressões financeiras, Darwin começou a cinzelar 
uma esplêndida ideia. Em 859, após anos de intensos esforços científicos 
e pessoais, ele publicou A origem das espécies.⁹ Nessa obra, propunha a se-
gunda teoria da grande unificação da biologia, uma teoria que descreve o 
processo pelo qual ocorre a evolução.1⁰

Em contraste com os microscopistas na Europa, Darwin estava inte-
ressado sobretudo em animais inteiros, o mundo macroscópico. Ele ob-
servou que, quando comparamos indivíduos em qualquer população, há 
uma diversidade natural no tocante a qualquer característica física. Essa 
variação é o meio pelo qual esses indivíduos podem ter uma vantagem 
competitiva sobre outros. Numa população imaginária de tamanduás, um 
animal dotado de língua ligeiramente mais comprida que a de seus con-
temporâneos pode ser capaz de devorar mais cupins suculentos, ficando 




