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O caminho que o 
pioneiro da genética 
traçou no final do 
século XIX  

Gregor Johann Mendel (1822-
1884), nasceu em Heizendorf 
(Império Austríaco), filho único 
de um humilde casal camponês; 
foi um biólogo, botânico, monge 
agostiniano e meteorologista.  
 
 

A sua vocação científica desenvolveu-se 
paralelamente à sua vocação religiosa. Na sua 
infância revelou-se muito inteligente, devido ao 
contato com a natureza; ainda em criança observava 
e estudava as plantas. 

Após concluir o ensino básico com excelente 
desempenho, o seu professor incentivou-o a seguir 
estudos superiores. Como a sua família não tinha 
recursos financeiros, aos 21 anos Mendel entrou 
para o Mosteiro da Ordem de Santo Agostinho, em 
Brünn, onde foi ordenado padre e, passou a estudar 
teologia e línguas.  

Mendel foi registrado com o nome de Johann Mendel 
e no mosteiro adotou o nome Gregor. 

Em 1851, o seu superior encaminhou-o à Universidade 
de Viena, onde se dedicou ao estudo de biologia, 
matemática e química. Após três anos de estudos, 
regressou ao mosteiro como professor de ciências 
naturais desenvolvendo as suas experiências. 

Mendel realizava o cruzamento entre diversas plantas 
e observava o comportamento de determinadas 
características. 

 

Resumindo
… 

 

De forma geral, as leis de 
Gregor Mendel deixaram um 
legado significativo na 
descoberta da genética 
humana, com conclusões que 
auxiliaram outros 
pesquisadores a desvendar os 
mistérios da hereditariedade. 

Qual a sua 
importância ao 
nível da ciência?
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caracteres dominantes e recessivos, 
cerne de toda a teoria cromossômica 
da hereditariedade. 

A 1ª lei chamada “lei do 
monoibridismo” afirma que, ao 
cruzar dois indivíduos puros 
(homozigotos), todos os descendentes 
serão iguais (uniformes) nas suas 
características. Isso ocorre devido à 
predominância de alguns caracteres, 
uma cópia simples deles é suficiente 
para mascarar o efeito de um 
personagem recessivo. Portanto, os 
filhos homozigotos e heterozigotos 
terão o mesmo fenótipo 
(característica visível).  

A 2ª lei de Mendel, também chamada 
“lei de segregação” o de caracteres, 
afirma que durante a formação dos 
gametas, os alelos (fatores 
hereditários) são separados 
(segregados), de modo que a prole 
adquira um alelo de cada parente. 
Esse princípio genético modificou a 
crença inicial de que a herança é um 
processo apenas de “combinação”, no  

 

qual a prole exibe características 
intermediárias entre os dois pais. 

A 3ªa lei de Mendel ou “lei da 
separação independente” afirma que 
durante a formação de gametas, os 
caracteres para diferentes 
características são herdados 
independentemente um do outro. 

Atualmente, sabe-se que essa lei não 
se aplica a genes no mesmo 
cromossomo, que seriam herdados 
juntos. No entanto, os cromossomos 
se separam independentemente 
durante a meiose. 

O trabalho de Mendel passou 
amplamente despercebido pela 
comunidade científica durante toda a 
sua vida. Até meados do século XIX 
imaginava-se que, se as formas 
alternativas de determinado caráter 
se cruzassem geneticamente, o 
resultado seria uma combinação de 
todas elas. Mendel foi o primeiro a 
demonstrar que não existe herança 
por combinação: os caracteres 
permanecem diferenciados e intactos. 
Mendel, diferente do que muitos 
pensam, não foi o primeiro a estudar 
as questões de herança em 

relação à formação de híbridos, 
entretanto, o seu modelo de pesquisa 
apresentou, pela escolha correta da 
planta, pela própria organização e 
criteriosa seleção feita por Mendel, os 
objetivos finais por ele esperados. 

Dez anos de estudo forneceram-lhe 
dados para criar um sistema de 
contagem dos híbridos resultantes do 
cruzamento das plantas e, com base 
na cor e forma da semente, forma da 
vagem, altura do caule etc., formulou 
as leis relativas à hereditariedade dos  

  

Gregor Mendel 

Quem foi 
Gregor 
Mendel? 
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O que estudou? 
Porquê? 
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Curiosidades  
- Antes do trabalho de Gregor Mendel, muitas hipóteses foram propostas 
para tentar explicar a hereditariedade. A mais conhecida delas é a de que 
existiam pequenos animais no interior dos espermatozoides, que foram 
chamados de animálculos. No homem, essa miniatura ficou conhecida como 
homúnculo. Segundo a hipótese, conhecida como teoria da pré-formação, o 
óvulo seria o local para o desenvolvimento do homúnculo, que apenas crescia 
em tamanho. 

- Gregor Mendel teve uma infância pobre. 

- Gregor Mendel foi incapaz de passar nos exames para se qualificar como 
professor, devido a uma condição nervosa que afetou o seu desempenho nos 
exames. Como resultado desta falha, ele foi enviado para a Universidade de 
Viena, onde começou um estudo formal da biologia. 

- Antes de se tornar um sacerdote, Mendel ensinou física numa abadia. 
Infelizmente, as experiências de Mendel sobre as plantas não receberam total 
apoio da Igreja Católica Romana. No entanto, os seus professores e colegas 
da universidade motivaram-no a continuar seus estudos. 

- No estado de origem de Mendel (Morávia) teve um considerável número de 
colmeias e Mendel interessou-se em como melhorar a produção de mel, por 
isso tentou cruzar várias raças de abelhas em uma tentativa de melhorar a 
produção de mel. 

- Mendel estudou matemática, física, ética, filosofia e pedagogia na 
Universidade de Olomouc em 1841, antes de entrar no mosteiro agostiniano 
em Brno. 

- Mendel era mais famoso por prever o tempo. Durante 27 anos Mendel fez 
um registro diário da velocidade do vento, direção do vento e precipitação. 
Os seus registros meteorológicos são preservados no Instituto 
Hydrometerological. No fim da sua vida Mendel interessou-se por manchas 
de sol, ele estudou-os cuidadosamente e tentou ligá-los aos padrões 
climáticos. 

- Mendel morreu em 1884 de Nefrite (inflamação nos rins). 

Gregor Mendel dedicou-se ao 
estudo do cruzamento de 
muitas espécies: feijões, 
chicória, bocas-de-dragão, 
plantas frutíferas, abelhas, 
camundongos e principalmente 
ervilhas cultivadas na horta do 
mosteiro onde vivia analisando 
os resultados 
matematicamente, durante sete 
anos. 

Apesar de ter começado a sua 
pesquisa usando ratos, 
posteriormente mudou para 
abelhas e plantas, decidindo-se 
por fim pelas ervilhas de jardim 
como seu sistema modelo 
primário. 

Mendel realizou as suas 
experiências utilizando a 
ervilha de jardim, Pisum 
sativum, como um sistema 
modelo. Plantas de ervilha 
compõem um sistema 
conveniente para estudos 
genéticos e ainda são estudadas 
por alguns geneticistas 
atualmente. 

Gregor Mendel escolheu as 
plantas de ervilha para realizar 
as suas experiências, porque 
eram mais baratas do que 
qualquer outra planta e porque 
o tempo de geração delas é 
muito curto e tem muitos 
descendentes. Os filhos eram 
importantes, pois muitas 
experiências eram necessárias 
para formular as suas leis. 

Ele também os escolheu pela 
grande variedade que existia, ou 
seja, as de ervilhas verdes, de 
ervilhas amarelas, de vagens 
redondas, entre outras. 

A variedade era importante 
porque era necessário saber 
quais as características que 
poderiam ser herdadas.  

 

Para realizar as suas 
experiências, ele usou as 
plantas que foram chamadas 
por ele de puras. Essas 
linhagens caracterizavam-se 
pelo fato de serem fruto de 
autofecundação por várias 
gerações. 

Além disso, plantas de ervilha 
autofecundam-se. Mendel 
tirou vantagem dessa 
propriedade para produzir 
linhagens puras de ervilhas: 
ele auto fecundou e selecionou 
ervilhas por muitas gerações 
até que ele consistentemente 
produzisse uma prole idêntica 
aos pais (por exemplo: plantas 
sempre baixas).  

Plantas de ervilha são também 
fáceis de cruzar ou reproduzir 
de maneira controlada. 
Transferindo-se o pólen das 
anteras de uma planta de uma 
variedade até o carpelo de uma 
planta madura de outra 
variedade. Para prevenir que 
estas se autofecundassem, 
Mendel exaustivamente 
removeu todas as anteras 
imaturas das flores das plantas 
antes do cruzamento. 

Ana Beatriz, aluna da Escola Básica Padre Alberto Neto, 9ºC 

Para obter plantas puras, ele 
realizava a autofecundação e 
analisava os descendentes, que 
deveriam possuir a mesma 
característica da planta que os 
originou. Mendel realizou 
diversas experiências com 
ervilhas a fim de demonstrar 
os mecanismos de 
hereditariedade. Ele resolveu 
utilizar as ervilhas porque 
incluem um rápido ciclo de 
vida e a produção de muitas e 
muitas sementes. 

Como as ervilhas eram tão 
fáceis de se trabalhar e 
prolíficas na produção de 
sementes, Mendel pôde 
realizar vários cruzamentos e 
examinar muitas plantas 
individuais, garantindo que os 
seus resultados fossem 
consistentes e precisos. 

  

 
 

O que é que Gregor 
Mendel descobriu? 

O que descobriu Mendel que 
revolucionou o mundo da 
biologia? 
“Os meus estudos científicos têm me proporcionado 
grande satisfação e eu estou convencido que não 
demorará muito para que o mundo inteiro reconheça os 
resultados de meu trabalho.” – Gregor Mendel 

Por muito importantes que as suas 
descobertas tenham sido, 
permaneceram praticamente 
ignoradas até começos do século XX 
(embora tivessem estado 
disponíveis nas maiores bibliotecas 
da Europa e dos Estados Unidos), 
sendo publicadas somente no início 
do século XX, anos após sua morte.  

Gregor Mendel é considerado o pai 
e/ou pioneiro da genética, pois 
descobriu imensas coisas relativas à 
hereditariedade. Devido aos seus 
persistentes estudos e experiências 
com ervilhas, a genética avançou e 
hoje temos uma infinidade de 
artigos e pesquisas nessa área que 
são úteis para o entendimento da 
vida. 

A partir das suas experiências 
concluiu que os filhos herdam 
características dos seus pais por 
meio dos genes. Quando da 
fecundação do óvulo pelo 
espermatozoide, há a formação do 
zigoto que carrega informações 
genéticas do pai e da mãe. Os filhos 
herdarão dos pais apenas 1 gene de 
cada característica, podendo ocorrer 
a manifestação apenas da 
característica dominante. 

 

 

 

Gregor Mendel 

 

Pisum sativum 

Fecundação 
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