
                                                                                                                             

1 INTRODUÇÃO 

 

 Intervenções bem-sucedidas almejando os seres vivos dependem do 

conhecimento de teorias sobre seu desenvolvimento, pois, de outra forma, podem se 

mostrar perigosas ou desnecessárias. Nesse aspecto, a biologia tem deixado a 

desejar, na opinião de alguns pesquisadores, se comparada a outras disciplinas. Por 

exemplo, no domínio da física existem (se realizarmos várias simplificações) dois 

tipos principais de teoria: uma que está preocupada com os princípios de 

organização de vários sistemas físicos, tal como as leis da mecânica (mas em que 

não há qualquer tipo de irreversibilidade ou direcionamento e, portanto, nenhum 

condicionante imposto pelo parâmetro tempo) e outra que impõe condicionantes 

sobre processos dependentes do tempo (em que há uma direção ou mudança 

preferida). A mais familiar desse segundo tipo de teoria é a termodinâmica clássica e 

a imposição, por meio da segunda lei, de assimetria temporal que se super-impõe 

aos processos pertencentes às teorias do primeiro tipo. A física, então, explica o que 

é possível mediante leis universais ou condicionantes. A biologia, por outro lado, não 

possui uma teoria de assimetria temporal no que se refere ao desenvolvimento e 

evolução do ser vivo e não existe, desse modo, qualquer princípio de mudança 

preferida. O que existe, de fato, são explicações históricas para fenômenos naturais, 

que são dependentes de contingências (condições específicas) e não leis. Assim, 

tanto desenvolvimento quanto evolução são concebidos pela biologia de modo a 

negligenciar princípios organizacionais (GOODWIN, 1982).  

 A crítica presente no parágrafo anterior se refere à teoria mais conhecida da 

biologia: a teoria darwiniana da evolução. Essa crítica, no entanto, é intrínseca ao 

pesquisador estruturalista, que minimiza ou até mesmo negligencia o papel da 

seleção natural na história evolucionária. Pesquisadores estruturalistas também têm 

recorrido, mais recentemente, à teoria da complexidade e, particularmente, ao 

trabalho de Stuart Kauffman (apesar de que este autor fornece relevância ao papel 

da seleção natural), que utiliza o formalismo matemático para desenvolver sua 

própria interpretação do processo evolucionário (GRIFFITHS, 1996, RICHARDSON, 

2001). Alguns aspectos desses trabalhos, mais voltados à evolução, serão 

adaptados às especificidades do desenvolvimento. 



                                                                                                                             

O fato de inexistir uma teoria de assimetria temporal para os seres vivos não 

tem desestimulado a pesquisa sobre o modo como um ser vivo deriva de apenas 

uma célula e chega até seu estágio adulto, que hoje aceitamos resultar das inúmeras 

divisões e diferenciações celulares. Avanços significativos na direção do 

entendimento atual ocorreram com a concepção dos estudos citológicos e 

embriológicos durante o século XIX. Esses estudos não apenas eliminaram a teoria 

da pré-formação (no seu sentido tradicional) como também fizeram com que a teoria 

celular fosse adotada por um número cada vez maior de pesquisadores (MOSS, 

1992).   

 Questionamentos sobre o(s) motivo(s) que leva(m) à diferenciação e formação 

de um indivíduo incentivaram os pesquisadores daquele período a conceber teorias e 

projetar experimentos que pudessem responder às dúvidas vigentes. Assim, duas 

importantes teorias emergiram no final do século XIX: a teoria do mosaico e a teoria 

do sistema equipotencial harmonioso. A primeira, defendida por pesquisadores como 

Wilhelm Roux, concebia que a causa da formação do indivíduo estava na divisão 

desigual do material contido nas células. Porque cada célula compartilhava uma 

quantidade e/ou qualidade diferente de material, a diferenciação também era 

desigual. A segunda teoria, sustentada, entre outros, por Hans Driesch, estabelecia 

que a formação do indivíduo era causada por influências ambientais e interação 

progressiva entre as partes em desenvolvimento. Para testar seus pontos de vista, 

ambos trabalharam com ovos no estágio de duas células (blastômero). Roux usou 

ovos de rã e confirmou sua teoria apresentando resultados que indicavam que um 

indivíduo imperfeito resultava da lesão de um dos blastômeros. Driesch utilizou ovos 

de ouriço, mas sua experiência consistia em separar os blastômeros e observar seu 

desenvolvimento posterior, que se mostrou normal para ambos. Como a experiência 

de Driesch pôde ser repetida de modo bem-sucedido em ovos de rã e de outros 

animais, autoridades da época consideraram que os resultados de Roux somente 

confirmavam que o blastômero lesionado mantinha uma atividade residual deletéria 

para o desenvolvimento do animal (GOODWIN, 1982; MOSS, 1992). 

Por causa de avanços na citologia ocorridos durante o século XIX, outros 

pesquisadores foram estimulados a atualizar antigas idéias sobre os seres vivos. A 

conferência da qual August Weismann tomou parte na Universidade de Friburgo em 



                                                                                                                             

1883, já ocupando o cargo de pró-reitor, tornou-se um marco naquela época. Tendo 

escolhido hereditariedade como assunto inaugural, rejeitou a assunção de que a 

transmissão de caracteres adquiridos existia e propôs sua teoria de continuidade da 

célula germe. Uma década após essa data, o suporte experimental fornecido por 

Weismann (e vários colaboradores) acabou por criar uma “maré de mudança” no 

meio acadêmico e derrotar o antigo dogma da herança de caracteres transmitidos 

(FREEMAN, 1974). Mesmo assim, as descobertas do final do século XIX e dessa 

época em diante não conseguiram fazer com que a perspectiva de evolução por 

meio de caracteres adquiridos tivesse sido completamente abandonada. De fato, os 

experimentos que Trofim Lysenko realizou na Rússia no início do século XX (LEVINS 

& LEWONTIN, 1985), assim como os experimentos de privação concebidos por 

Konrad Lorenz (GRAY, 1992), entre outros, indicam que a dicotomia entre 

características inatas e adquiridas continuou, mesmo que de forma sutil, a fazer parte 

da pesquisa científica. 

Se reproduzidos nas experiências de Hans Driesch, os resultados de Wilhelm 

Roux seriam bastante convenientes, pois explicariam as diferenças entre as partes 

de um ser vivo de acordo com uma propriedade inata. Haveria, assim, um caminho 

fácil para explicar seu desenvolvimento. Aparentemente, a dicotomia entre 

características inatas e adquiridas poderia voltar a prosperar graças a Driesch. 

Todavia, o momento histórico não era favorável para isso; pelo contrário, as 

situações apresentadas podem representar o início do que hoje é conhecido como 

programa genético (MOSS, 1992). A problemática divisão entre genótipo e fenótipo, 

que estabelece uma relação de dominância do primeiro para o último (dogma central 

da biologia molecular), parece ter sido estabelecida nessa época, por causa da 

divisão que Weismann propôs entre célula germe e célula soma. O isomorfismo entre 

o par germe/soma de Weissman e o par DNA/fenótipo concebido por Francis Crick 

tem sido apontado por vários autores, já que germe e DNA representam o 

componente contínuo, transmitido entre gerações, enquanto soma e fenótipo 

representam o componente descontínuo (GRIESEMER, 2002).  

Biólogos teóricos e filósofos têm tentado superar essa dicotomia por meio de 

teorias que enfatizam ou a importância de todos os fatores para o desenvolvimento 

ou modelos e conceitos que tornam a aproximação com essa dicotomia 



                                                                                                                             

desnecessária. Algumas versões da teoria dos sistemas desenvolvimentistas e teoria 

da complexidade aparecem como candidatas a preencher esse espaço. Em geral, os 

proponentes da primeira defendem que: (1) apesar de alguma forma previsível, o 

desenvolvimento não é programado e inexiste qualquer vantagem em considerar o 

genoma como um código ou programa que especifica o indivíduo adulto; (2) o 

desenvolvimento não opera sob duas fontes distintas, a saber, uma fonte interna 

(principalmente genes) e uma outra externa (meio ambiente) e (3) existe conexão 

entre várias fontes desenvolvimentistas, que tornam o desenvolvimento sensível ao 

contexto em que ocorre (STERELNY, 2000). No caso da teoria da complexidade, os 

pesquisadores procuram trabalhar sobre números de partes componentes e 

interações entre elas num sistema, buscando encontrar padrões emergentes na 

manipulação desses números (RICHARDSON, 2001). 

Desse modo, os problemas aqui considerados relevantes para o pesquisador 

ou profissional da área das ciências da saúde são: (1) a direção da aparente 

assimetria temporal da função/estrutura dos seres vivos, que tem sido estudada sob 

os termos desenvolvimento e envelhecimento por esses pesquisadores e 

profissionais e (2) o modo como manipular essa assimetria, que exige alguma forma 

de caracterizar o ser vivo e dividi-lo em partes. Em relação ao primeiro item, o 

problema da assimetria temporal após o estágio adulto tem sido mal colocado nas 

ciências da saúde, já que não é o indivíduo, mas preferivelmente o universo, que 

envelhece. A afirmação de que a idade das moléculas que constituem um adulto 

difere daquelas que constituem uma criança é sem sentido, exceto se 

desconsiderarmos o reducionismo ontológico, isto é, a assunção que as mesmas leis 

físicas se aplicam aos seres animados e inanimados (CAPLAN, 1987). Mesmo no 

caso do desenvolvimento, o método indutivo tem parcela significativa no seu 

entendimento, pois nas ciências da saúde ele é representado por julgamentos 

clínicos e estudos de caso.  Portanto, há necessidade de contribuições que tornem 

as explicações sobre o desenvolvimento dos seres vivos menos dependentes de 

contingências e, especificamente, de contribuições que possam dizer se o exercício 

físico é um meio adequado para realizar as manipulações necessárias. 

 

2 OBJETIVOS DO ESTUDO 



                                                                                                                             

 

Este estudo tem por objetivo discutir o problema da assimetria temporal que 

ocorre no ser vivo e se alguma perspectiva que fornece sua caracterização e divisão 

em partes pode tornar essa assimetria manipulável. Apresentar-se-á um modelo que 

descreve como o músculo esquelético e suas células precursoras (células satélites) 

conformam-se dentro da perspectiva considerada mais promissora e o papel do 

exercício físico como meio de manipulação. 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 A direção do desenvolvimento: há uma “seta do tempo” para a biologia?  

 

Durante a introdução, foi discutido que a biologia não possui uma teoria 

própria de assimetria temporal, tanto na escala de tempo desenvolvimentista (uma 

geração) quanto na escala de tempo evolucionária (várias gerações). Portanto, é 

natural recorrer à física para justificar a evolução dos seres vivos. Há, todavia, 

problemas em seguir referenciais de outras disciplinas, principalmente se esse 

referencial estiver relacionado à termodinâmica clássica e o conceito de entropia, 

como ocorre constantemente. Denbigh havia discutido, em artigos publicados 

durante a década de 1980 (DENBIGH, 1982; DENBIGH, 1989), as limitações da 

termodinâmica dentro da biologia. O estímulo para a publicação desses artigos, 

alguns envolvendo críticas e réplicas às respostas de outros autores, foi (a opinião 

de) que esses pesquisadores forneceram interpretações errôneas do conceito de 

entropia e as conseqüências da segunda lei da termodinâmica no domínio biológico. 

Ao sintetizar essas discussões, DENBIGH (1989) explica que a segunda lei não pode 

ser aplicada a sistemas abertos (sistemas [definidos por limites geométricos] que 

permitem a passagem de energia juntamente com as moléculas de substâncias 

químicas) e sistemas fechados (sistemas em que a transferência de energia, exceto 

matéria, é permitida). Apenas sistemas isolados (que não permitem a passagem de 

matéria e energia através de seus limites) e sistemas adiabaticamente isolados (que 

não permitem a transferência de calor e matéria através de seus limites, embora o 

façam em relação à passagem de outras formas de energia) estão sob essa lei, a 



                                                                                                                             

saber, que a entropia do sistema deve aumentar ou, pelo menos, permanecer 

constante. Os dois primeiros tipos podem até mesmo passar por uma diminuição de 

entropia, por causa da passagem de calor ou matéria. O parâmetro a ser 

considerado se refere somente ao tamanho do sistema, que pode ter seus limites 

geométricos arbitrariamente estendidos de modo a satisfazer as condições de um 

sistema isolado ou adiabaticamente isolado, portanto computando um aumento de 

entropia. De outra forma, a diminuição de entropia num subsistema é compensada 

por um aumento equivalente ou até mesmo maior fora dos seus limites. Isso é 

completamente consistente com a segunda lei, de fato menos restritiva sobre o que 

se passa no universo do que largamente concebido em alguns círculos acadêmicos.  

Contudo, o que interessa ao estudioso da biologia não é a termodinâmica 

clássica em si, mas sua provável ligação com dois termos extremamente 

controversos na literatura especializada: organização e ordem. DENBIGH (1989) cita 

um exemplo que opera contra a relação entre entropia e esses termos: uma 

incubadora em que se mantém o conteúdo interno isolado do restante do meio age, 

termodinamicamente, como um sistema isolado ou, pelo menos, adiabaticamente 

isolado. Quando um ovo é colocado nessa incubadora, ele pode seguir dois 

caminhos alternativos: desenvolver-se ou falhar nesse aspecto. Em ambos os casos, 

a entropia do sistema é sempre similar, portanto descartando seu papel na 

diminuição de uma possível organização ou ordem dos seres vivos.  

Exemplos como esse não descartam totalmente o uso dos termos organização 

e ordem pela biologia e áreas relacionadas. No entanto, seus significados deveriam 

ser mais bem definidos, o que não ocorreu até hoje, principalmente no que se refere 

ao termo organização, que passou a ser utilizado por biólogos e bioquímicos desde o 

início da década de 1930. O grupo de pesquisadores que usavam ou discutiam essa 

palavra como um termo técnico incluía, entre outros, autores eminentes como 

Huxley, Cannon, Waddington, Needham e Sherrington. Aparentemente, foi Eddington 

(no domínio da física) quem afirmou, primeiramente, que a organização tem seu 

início na segunda lei da termodinâmica. Sob fundamentos etimológicos e técnicos, 

organização deveria se referir apenas a eventos biológicos e sociais. Na língua 

inglesa, organização não é um substantivo, mas um nome verbal derivado de um 

verbo transitivo ou intransitivo direta ou indiretamente por meio de um adjetivo 



                                                                                                                             

participativo. Assim, organização diz respeito a um processo, não simplesmente a 

um estado ou condição. O ponto essencial, no entanto, é que somente as unidades 

que manifestam (1) especialização ou divisão de trabalho e (2) uma proposta ou fim 

prático comum deveriam ser consideradas organizadas no sentido mais completo e 

primitivo do termo. Evolução no domínio biológico parece ter essa característica. 

(DUNLOP, 1944). 

Organização é uma palavra que ainda mantém apelo sobre pesquisadores e 

profissionais das ciências da saúde porque muitos dos problemas biológicos não 

estão relacionados somente à proliferação celular insuficiente. Então, a formação de 

cicatriz ao invés da regeneração normal no animal acontece principalmente por 

causa da ausência de algum agente orientador durante a regeneração (VRACKO & 

BENDITT, 1972). No caso dos seres humanos, exemplos bem estabelecidos são as 

lesões do tecido nervoso por acidentes (BARNES, 1985) e lesões do tecido muscular 

por causa das distrofias musculares ou isquemia (VRACKO, CUNNINGHAM, 

FREDERICKSON & THORNING, 1988). 

 Ordem é definida por WICKEN (1979) como um conceito estatístico qualitativo 

relacionado a padrões de regularidade exibidos em arranjos ou seqüências de 

objetos, números, qualidades, ou eventos e a improbabilidade relativa desses 

padrões. Ainda segundo o autor, enquanto organização é um atributo físico de um 

sistema e pode tanto aumentar quanto diminuir durante processos irreversíveis, 

processo que levam à desordem não resultam, necessariamente, em 

desorganização. É pouco provável que ordem tenha relevância no domínio biológico 

(MICKULECKI, 1996). 

 Um outro termo usado para tentar definir algum tipo de direção no 

desenvolvimento ou evolução do ser vivo é complexidade. A origem da idéia de 

aumento de complexidade nesses processos é incerta, mas provavelmente foi 

Herbert Spencer, em meados do século XIX, quem forneceu suporte para seu 

estabelecimento, já que reconhecia que o ser vivo começava num estado 

homogêneo e passava, gradativamente, para um estado heterogêneo (FREEMAN, 

1974). Ainda existe um número apreciável de autores defendendo a assunção que 

complexidade é uma quantidade que tende a aumentar no curso da evolução. As 

explicações também variam. Porém, haveria algum motivo porque acreditar que os 



                                                                                                                             

seres vivos escolham a complexidade, mediante o aumento do número de interações 

entre as partes, supondo que uma atividade possa existir por meio dos princípios da 

simplicidade e economia? A teoria evolucionária fornece suporte para a 

sobrevivência de animais que procuram a complexidade ao invés da simplicidade?  

SAUNDERS & HO (1976), por exemplo, respondem afirmativamente, 

argumentando que adições de estruturas ou funções são muito mais prováveis de 

ocorrer do que perdas, já que diferentes partes do ser vivo podem ter co-evoluído. 

Assim, perda de estrutura ou função tem maior probabilidade de tornar a 

sobrevivência do ser inviável. Nesse aspecto, há exemplos na natureza que 

sustentam, parcialmente, a visão dos autores. LIMA-DE-FARIA (1980), embora 

contrário à visão da dupla de autores, cita o caso de plantas que sintetizam 

hormônios sexuais femininos ou hemoglobina, embora essas substâncias não 

exerçam qualquer papel funcional naquelas plantas. Isso indica que uma estrutura 

que toma parte numa atividade em determinada espécie possivelmente passará a 

participar de uma função em espécies que apareçam posteriormente durante a 

evolução.  

MCSHEA (1996), no entanto, especula que, mesmo existindo vantagem em 

ser mais complexo, talvez haja um valor máximo que não seja possível superar. 

Além disso, ele diferencia um componente fortuito (número de pêlos) e um 

componente regular (dedos das mãos) nos seres vivos; apenas o primeiro contribui 

para a complexidade (então, a planta que produz hemoglobina não é mais complexa 

do que a planta que não produz). WIMSATT (1998), por outro lado, têm alertado para 

o fato de que nossas considerações sobre a evolução foram, até o momento, 

realizadas sobre um número não representativo de animais e (principalmente) 

plantas. Os exemplos podem ser exceções ao invés de fazer parte de uma regra. 

 O principal problema com o uso do termo complexidade, no entanto, é a falta 

de uma definição clara em relação ao seu significado (HORGAN, 1995). SIMON 

(1976) cita algumas formas de caracterizar complexidade (ou sua antítese, 

simplicidade): (1) sistemas que possuem muitos componentes podem ser 

considerados complexos em relação aos sistemas que tem um número menor de 

componentes: cardinalidade é uma medida de complexidade; (2) sistemas em que há 

interdependência entre os componentes são (geralmente) mais complexos que 



                                                                                                                             

aqueles que possuem um menor grau de interdependência e (3) sistemas que 

possuem maior conteúdo de informação, medido pelo critério de Shannon-Wiener, 

são mais complexos do que aqueles que contém menor conteúdo de informação (isto 

é, sistemas com componentes idênticos são menos complexos do que sistemas de 

tamanho comparável, mas cujos componentes são majoritariamente distintos). 

Dificuldades surgem quando é necessário comparar dois ou mais sistemas que 

tenham essas características numericamente incompatíveis. Essas dificuldades 

podem ser visualizadas no seguinte exemplo: a comparação entre um sistema com x 

componentes e y conexões com outro que possui y componentes e x conexões 

(dado que x ≠ y). Foi esse o aspecto levantado por LEVINS & LEWONTIN (1985) ao 

afirmarem que: 

 

“The supposed increase in complexity and information during evolution does not stand 

on any objective ground and is based in part in several confusions. First, how are we to 

measure the complexity of an organism? In what sense is a mammal more complex 

than a bacterium? Mammals have many types of cells, tissues, and organ systems and 

in respect are more complex, but bacteria can carry out many biosynthetic reactions, 

such as the synthesis of certain aminoacids, that have been lost during the evolution of 

the vertebrates, so in that sense bacteria are more complex. There is no indication that 

vertebrates in general enter into more direct interactions with other organisms than do 

bacteria, which have their own parasites, predators, competitors, and symbionts. And 

even if we are to accept sheer structural variation as an indication of complexity, we do 

not know how to order it, not to speak of assigning a metric to it. (...) If one starts with 

the assertion that structural complexity has increased, it is possible to rationalize the 

assertion a posteriori by enumerating those features, for example, a very large 

hindbrain, that appear later in evolution and declaring them to be more complex. The 

evident circularity of this procedure has not prevented its widespread practice.” p. 17 

 

Alguns proponentes da complexidade têm assimilado pelo menos as críticas 

referentes à dependência de contingências, realizando esforços no sentido de tornar 

qualquer explicação sobre aumento de complexidade independente delas. Para 

tanto, às espécies é permitido evoluir tanto na direção de maior complexidade quanto 

na direção oposta, pois o resultado final depende da característica de cada espécie, 



                                                                                                                             

não da data do seu aparecimento. BONNER (2004), por exemplo, argumenta que o 

aumento da complexidade nos seres vivos deveria levar em consideração o tamanho 

dos mesmos, porque aumento de tamanho cria novas dificuldades para o ser vivo, 

exigindo especialização ou divisão de trabalho entre suas células constituintes. Há 

casos de espécies que variam tanto o número quanto o tipo de célula conforme as 

condições ambientais. Contudo, um aumento no número de células pressupõe um 

aumento na variedade de células disponíveis, seja no desenvolvimento ou evolução. 

Por outro lado, diminuição no número de células não leva, invariavelmente, à perda 

da especialização celular já alcançada. Embora o trabalho desse autor esteja 

baseado somente em representantes do Reino Protista (algas, fungos e 

protozoários) e Reino Monera (bactérias e cianofíceas), é possível encontrar 

situações análogas até mesmo no filo cordato. Uma ilustração disso é que, durante o 

desenvolvimento, a perda massiva de neurônios ocorrida durante o desenvolvimento 

dos animais costuma ser atribuída à falha dos tecidos periféricos em fornecer 

contatos suficientes com os axônios (PRICE, 1974).  

Certamente, o conhecimento referente à história das teorias sobre evolução 

indica que a idéia exposta anteriormente não é nova, já que Jean B. Lamarck havia 

publicado, no início do século XIX, um tratado em que argumentava que o desfecho 

para o desuso permanente de qualquer órgão é seu desaparecimento (GOTTLIEB, 

1992). O interesse aqui, todavia, é sobre o desfecho que ocorre durante o ciclo de 

vida do ser vivo, não entre gerações. Em outras palavras, é possível que uma 

redução na variedade das demandas sobre o ser vivo, seja por meio da chamada 

especialização esportiva ou adoção do sedentarismo, leve a alterações no número 

de tipos de células e relações adjacentes depois de certo tempo (entre anos e 

décadas)? Existem inúmeros exemplos apontando a ocorrência dessa situação, 

como ilustrado em artigos que descrevem alterações na estrutura/função do aparelho 

locomotor durante o envelhecimento em indivíduos sedentários, como a perda 

preferencial de células musculares esqueléticas do tipo II (PEREIRA & SOUZA JR., 

2005). Entretanto, a questão anterior também precisa ser complementada por outra: 

a diminuição no número de componentes é realmente deletéria para o ser vivo? Isto 

é, essa diminuição não é seguida pelo rearranjo das conexões de modo que o 

sistema, no caso o ser vivo, recupere suas propriedades anteriores ou mantenha sua 



                                                                                                                             

funcionalidade?  

KAUFFMAN (1990) forneceu reflexões para esse problema ao discutir as 

idéias contidas em seu trabalho Origins of Order. A finalidade desse trabalho era 

descobrir se a ordem vista em sistemas complexos poderia emergir 

espontaneamente. O trabalho desse autor foi influenciado pelo denominado 

programa genético (discutido por MOSS, 1992) e as pesquisas acerca dos genes 

empreendidas por Francoise Jacob e Jacques Monod nos anos de 1960. O suporte 

empírico foi fornecido por simulações em computadores. Desse modo, Kauffman 

considerou que eventos como diferenciação celular dependem apenas do estado dos 

genes – que podem estar ativos ou inativos – e de algum tipo de conexão entre eles. 

Esses referenciais também o levaram à utilização da álgebra booleana para 

desenvolver seu trabalho, já que ela permite criar redes de funções booleanas 

acopladas entre si que podem conter milhares de componentes. Uma assunção feita 

pelo autor é a de que essas redes se aproximam de sistemas reais. Três variáveis 

independentes descrevem as redes: o número de nodos (N), o número de conexões 

por nodo (K), e o número de funções booleanas (P) que constituem os nodos. O 

estado de qualquer nodo booleano, que depende do tipo de estímulo de entrada e a 

função boolena, é um ou zero.  

Durante as simulações, Kauffman variou o número de conexões entre K = N 

(todo componente está conectado a todos os outros) até K = 0 (nenhum componente 

está conectado a outro). A questão específica levantada se referia à possível 

existência de algum padrão típico que emerge nesses sistemas caso a razão entre K 

e N permanecesse constante, independente do padrão de conexão e de escolha de 

funções booleanas (isto é, a organização interna dos sistemas foi negligenciada). 

Surpreendentemente, a resposta se mostrou afirmativa, pois, ao fixar K próximo de 

N, os sistemas exibiram comportamento desordenado e extremamente sensível às 

condições iniciais (comportamento caótico). Quando K foi fixado no valor unitário, o 

comportamento se mostrou ordenado e estável. O resultado mais interessante 

ocorreu quando K foi fixado em duas unidades: nesse caso, a dinâmica do sistema 

podia ser facilmente alterada do regime estável para o desordenado (e vice-versa).  

Esse autor, então, defende ter encontrado uma nova fonte de ordem para o 

desenvolvimento e a evolução das espécies. No último caso, sua descoberta difere 



                                                                                                                             

da ordem que surge por meio da seleção natural, pois esta coloca os seres vivos 

como solução posterior (ad hoc) aos problemas encontrados no meio ambiente, o 

que equivale (em sua opinião) à afirmação que são máquinas acidentais numa 

história evolucionária acidental. Particularmente, o autor acredita que os sistemas 

que estão no limite entre caos e ordem são aqueles que exibem comportamento 

adaptativo visto na evolução das espécies. Esses sistemas, que ele denomina 

complexos, estão numa estreita zona de transição entre os dois amplos regimes 

anteriores e ocorrem até mesmo em outras áreas do conhecimento: química, 

geologia, economia, etc. 

Se aplicadas ao genótipo (as considerações abaixo são fornecidas por 

RICHARDSON, 2001), manipulações sobre redes mostram conseqüências 

interessantes: se há um genótipo com K = 0 e N pequeno, então toda substituição de 

um alelo pode vir a favorecer ou prejudicar a espécie de forma aditiva, já que as 

interações estão ausentes. Se N é grande para o caso de K = 0, o aumento ou a 

diminuição na aptidão será pequeno. As conclusões tornam-se menos óbvias quando 

se usa K = N. Nesse caso, qualquer mudança em um componente altera os demais, 

criando uma situação denominada de ótimos locais. Se N aumenta, então o número 

de ótimos locais aumentará exponencialmente. Porém, dificilmente haverá um ótimo 

global, pois a interação em massa origina condicionantes que estão em conflito e que 

afetam cada gene. Mesmo o melhor genótipo, resultante de pressão seletiva, não 

poderá ser considerado melhor do que um genótipo resultante de chance. O autor 

ainda aponta para duas conclusões importantes: caso o sistema se comportasse 

apenas de modo desordenado e sensível às condições iniciais, não haveria 

possibilidade de existir características hereditárias. Por outro lado, se o sistema fosse 

estável o tempo todo, mutações estariam ausentes e as espécies seriam incapazes 

de evoluir. Portanto, um meio-termo entre esses dois comportamentos deve existir. 

Algumas idéias do trabalho baseado em redes booleanas parecem ter suporte 

empírico na natureza, já que há vários estudos apontando que o número de 

combinações possíveis para satisfazer a condição de funcionalidade de um ser vivo 

(em relação ao genótipo) é amplo. Por exemplo, encontramos na natureza animais 

que podem ter um número de pares cromossômicos completamente díspar, como é 

o caso de duas espécies de cervo, Muntiacus muntjak e Muntiacus reevesi. Elas 



                                                                                                                             

possuem três e vinte e três pares de cromossomos, respectivamente, mas são tão 

semelhantes que foram classificadas dentro do mesmo gênero. Curiosamente, seres 

humanos possuem os mesmos vinte e três pares da segunda espécie. Há ainda 

casos mais extremos, como o das borboletas, que podem se produzidas por meio de 

uma variação ainda maior: entre oito e dezoito cromossomos (LIMA-DE-FARIA, 

1980). 

Se as simulações envolvendo redes booleanas podem ser vistas como uma 

aproximação de todos os processos que ocorrem nos seres vivos (como propõe 

Kauffman naquele trabalho) é questionável, mas pelo menos demonstram que a 

visão de um ser vivo extremamente complexo e dependente de um número 

gigantesco de conexões entre suas partes provavelmente está errada. MARUYAMA 

(1974) já havia demonstrado preocupação quanto a isso ao afirmar que: 

 

“In recent years we have seen use of diversity and demand for diversity in our society. 

But we have not worked out the methods for find symbiotic combinations of 

heterogeneous elements. Suppose individual A has three ways a1, a2, and a3 to 

implement his goal; Individual B has two ways b1 and b2 to implement his goal. There 

are 3 x 2 = 6 different alternative combinations between the two individuals. Some of 

these combinations may be symbiotic, while other combinations may not. (...) Perhaps 

there are individuals who cannot be put into the same network because  no symbiotic 

combinations between them can be found. The selection of symbiotic combinations 

and the selection of networks for each individual require some methodology, which we 

do not yet have. The next phase of the mutual causal paradigm will be to develop such 

methodologies.” p. 108 

 

Até aqui, a resposta possível para as perguntas anteriormente concebidas é 

que a perda de componentes (por exemplo, células musculares) poderia deslocar o 

sistema – ou pelo menos parte dele – do limite entre ordem e complexidade para o 

limite entre caos e complexidade, caso o número K de conexões fosse herdado pelos 

componentes remanescentes. A possibilidade desse tipo de ocorrência no ser vivo 

dependeria, porém, do conhecimento sobre o número de interações, algo difícil de 

determinar. Antes que seja esboçada uma tentativa de situar um exemplo dentro das 



                                                                                                                             

perspectivas apresentadas, algumas informações adicionais são necessárias. 

Primeiro, a organização interna do sistema pode ser importante em definir 

quais componentes e interações são mais passíveis de falha, um aspecto 

aparentemente negligenciado pelas redes booleanas. Por exemplo, em um artigo 

clássico, SPERRY (1945) citou vários exemplos de experimentos e tratamentos 

mal-sucedidos em que pesquisadores ou médicos tentaram alterar a organização do 

aparelho locomotor com o objetivo de fornecer ao animal ou paciente a função 

outrora perdida por causa, respectivamente, de intervenção experimental ou doença. 

Essas experiências se referiam à transferência muscular, em que um músculo flexor, 

por exemplo, tinha sua origem e inserção trocada com um músculo cuja função 

poderia ser extensão. Dos resultados positivos em relação à função, todos foram 

atribuídos à redundância do aparelho locomotor e não à capacidade das estruturas 

periféricas e centrais em reestruturar suas relações. Outros casos, em níveis de 

análise diferentes, podem ser importantes para estabelecer a valor da manipulação 

sobre a organização. Para tanto, um esquema de classificação geral é útil. 

Num artigo anterior, RICHARDSON (1982) sugeriu que há pelo menos três 

tipos de classificação para a organização interna de um sistema, que diferem entre si 

no grau de comprometimento das partes em relação ao todo. O mais simples é o 

sistema equipotencial, em que os elementos são inter-substituíveis (isto é, os 

elementos constituintes podem ser substituídos por outros elementos sem que o 

comportamento observado no sistema seja modificado) e a organização tem pouco 

efeito sobre a função. Todos os sistemas classificados como equipotenciais são 

previsíveis apenas em termos macroscópicos. O sistema equipotencial pode ser 

subdividido em sistemas agregados, em que a organização definitivamente não 

importa (fluxo de fluidos, movimento de uma manada, etc.), e sistemas organizados 

simples, que precisam de alguma organização para exibir função (organização 

burocrática, etc.).  

Sistemas compostos (segundo tipo) estão num nível hierárquico acima dos 

sistemas equipotenciais: a organização tem maior relevância na definição das 

propriedades sistêmicas e os elementos não são inter-substituíveis. Aqui temos 

também uma subdivisão: sistemas componentes e sistemas inter-travados. Os 

primeiros permitem que as propriedades funcionais sejam determinadas isolando um 



                                                                                                                             

componente do outro. Embora a organização dos componentes determine o 

funcionamento do sistema, ela não determina o funcionamento dos próprios 

componentes. No caso dos sistemas inter-travados, a organização determina tanto o 

funcionamento do sistema quanto o funcionamento dos componentes. Em outras 

palavras, um componente do tipo inter-travado somente será capaz de realizar uma 

função dentro de um sistema específico. Isso abre a perspectiva de relações mútuas, 

pois um componente pode estar corrigindo o outro por meio de alças de feedback.  

O mais alto grau na hierarquia é ocupado pelos sistemas integrados, que 

possuem componentes caracterizados pela diversificação e especialização, além de 

dependentes do contexto. Porém, ao contrário dos sistemas anteriores, esses 

exigem subordinação hierárquica em relação ao todo, isto é, componentes trabalham 

em prol do sistema de modo que suas funções não são um efeito colateral. Por 

exemplo, mesmo se descrevêssemos uma relação em que um animal produz 

alimento para um outro que, por sua vez, passa a habita-lo e protegê-lo, não 

poderíamos denominar esse sistema integrado, porque não há nenhum tipo de 

subordinação das partes em relação ao todo. O animal que habita seu hospedeiro é 

livre para deixa-lo quando julgar que a defesa do alimento (ou melhor, um 

subproduto do metabolismo do hospedeiro) pode colocar sua própria sobrevivência 

em risco. 

Embora não seja considerada uma classificação relacionada à complexidade, 

a distinção entre sistemas telomáticos, teleonômicos e teleológicos exige descrições 

gradativamente mais complexas de cada um deles. O’GRADY (1984) coloca que 

uma teoria formulada para explicar um sistema inanimado tem dois componentes 

dirigidos a um fim. O primeiro diz respeito à regularidade do comportamento de 

sistemas físicos por causa das leis universais, que constitui uma atividade 

direcionada a um fim de modo “cego”. Essa é a atividade teleomática. O segundo 

componente se refere ao comportamento do teorizador humano, que não apenas 

tem um fim dirigido como também um propósito. Tal atividade pode ser chamada 

teleológica. No entanto, sistemas biológicos possuem um terceiro tipo de atividade, 

que se encontra entre a atividade teleomática e a atividade teleológica. É a atividade 

teleonômica, que resulta na atividade dirigida a um fim relativo a homeostase e 

ontogenia. Assim, todos os elementos físicos exibem atividade teleomática, mas 



                                                                                                                             

apenas os elementos que compõem um ser vivo mostram atividade teleonômica. A 

atividade teleológica é atribuída somente a alguns sistemas biológicos, como o 

teorizador humano.  

No entanto, seria um grande passo numa métrica de complexidade caso 

pesquisadores viessem a descobrir mecanismos de memória e ações seletivas em 

outros tecidos além do tecido neural (por exemplo, estados caracterizados pelo 

aumento de temperatura corporal possibilitam o aumento da atividade enzimática, 

independente de qualquer outro tipo de intervenção, mas o aumento da temperatura 

corporal poderia ser considerado uma decisão das células?). A biologia cognitiva usa 

a metáfora de consciência celular (mas que pode depender de um número mínimo 

de células agregadas) para definir ações realizadas que parecem estar 

hierarquicamente acima do nível teleonômico. Um dos autores que acolheram essa 

perspectiva foi LEGRAND (1997), que a usou para discutir o processo de apoptose 

nas células, também conhecido como morte celular programada. O interesse do 

autor foi discutir por que algumas células tomam a decisão de realizar a apoptose, 

enquanto outras não. É preciso enfatizar que há trabalhos experimentais 

demonstrando que, ao inibir artificialmente a apoptose, inúmeras células que 

deveriam ser eliminadas demonstram desenvolvimento insatisfatório, o que 

compromete as atividades consideradas normais (as funções) em relação ao tecido 

ou ser vivo. A afirmação pode ser bastante discutível, mas parece ser assim por 

causa da idéia de relógio biológico, que será discutida no próximo tópico.  

O termo caos também merece considerações adicionais para o entendimento 

da assunção de que os sistemas adaptativos estão no limite entre caos e ordem. 

Caos é um termo relacionado à teoria dos sistemas dinâmicos. Essa teoria diz 

respeito ao desenvolvimento de equações diferenciais e de diferença e apresenta 

modelos matemáticos que, dependendo do valor dos parâmetros, podem exibir um 

comportamento que tem sido chamado caótico pelos matemáticos. Esse 

comportamento é sensível às condições iniciais, isto é, dois sistemas (no domínio 

matemático, um sistema significa um conjunto de equações que se relacionam de 

algum modo) aos quais são atribuídos valores iniciais infinitesimalmente diferentes 

comportam-se distintamente com o passar do tempo.  Os valores obtidos pelos 

sistemas com o passar o tempo são, contudo, atraídos para uma ou mais regiões do 



                                                                                                                             

espaço de fases (o espaço em que a dinâmica de um sistema dinâmico é estudada), 

denominadas atrações (attractors), embora a combinação recorrente de valores 

obtidos mostre um padrão aparentemente aleatório (HOLT & HOLT, 1993).  

Assim, um sistema que exibe comportamento caótico pode ser confundido 

com outro que exibe comportamento aleatório, caso os valores de ambos sejam 

comparados, visualmente, num gráfico. Porém, há uma diferença muito importante 

entre ambos: o primeiro nunca é composto por mais do que meia dúzia de variáveis 

independentes, enquanto o último conta com um número muito maior (LIEBOVICH, 

1998). Isso significa que o comportamento caótico pode ser visto apenas quando o 

pesquisador utiliza uma teoria que divide o ser vivo em um número bem limitado de 

partes ou estuda uma parte muito reduzida do ser vivo. KAUFFMAN (1990) encontra 

caos em suas simulações porque sua visão de sistemas contendo milhares de 

componentes usa somente três variáveis independentes: número de nodos, número 

de conexões entre os nodos e o tipo de função booleana. Bioquímicos, por outro 

lado, apenas encontrarão comportamento caótico se analisarem uma via ou ciclo 

metabólico por vez. Do contrário, o comportamento sempre se mostrará aleatório, 

porque um grande número de interações precisa ser estudado quando se adota o 

referencial teórico desses pesquisadores.  

O terceiro aspecto a considerar é trazido por MICHOD (1986), que discute a 

relação entre aptidão (fitness) e adaptação. Aptidão é definida como a taxa de 

sucesso evolucionário, enquanto adaptação é definida como propensão a realizar 

duas atividades de interesse geral para o ser vivo: sobrevivência e reprodução. De 

acordo com o autor, existem muitas situações em que aptidão e adaptação não estão 

relacionadas. O principal motivo disso é a existência da reprodução sexual. Para 

fundamentar sua perspectiva, Michod inicia a discussão distinguindo dois tipos de 

evolução: malthusiana e não-malthusiana. O primeiro tipo produz divergência de 

espécies, cada qual adaptada a leves variações no meio ambiente. Espécies mais 

bem adaptadas, mesmo que raras, acabam por aumentar sua freqüência dentro da 

população. No segundo tipo, se encontradas numa densidade baixa, as espécies 

mais bem adaptadas não aumentam sua freqüência. Isso ocorre porque, na evolução 

não-malthusiana, o processo reprodutivo é crítico na determinação da dinâmica da 

espécie. O fato de existir fontes ilimitadas de alimento não altera a situação. Assim, 



                                                                                                                             

uma espécie menos adaptada conseguirá sobrepujar a espécie mais bem adaptada. 

Segundo a teoria do hiper-ciclo (o hiper-ciclo é uma alça em que o RNA1 auxilia o 

RNA2 a replicar-se, o RNA2 auxilia o RNA3, até que o RNAn fecha a alça ajudando o 

RNA1 nessa operação), a época pré-biótica era caracteristicamente 

não-malthusiana, isto é, a taxa de encontro entre proteínas associadas a 

polinucleotídeos que interagiam cooperativamente era dependente da densidade 

numérica num certo volume de fluido. Uma vez que os hiper-ciclos foram 

encapsulados por uma célula, a localização das proteínas e, conseqüentemente, sua 

taxa de encontro, não mais constituiu um problema dependente de densidade. A 

evolução tornou-se malthusiana, até o aparecimento da reprodução sexual, quando a 

característica não-malthusiana novamente emergiu. Já que a reprodução 

populacional é um evento não-linear, populações mais bem adaptadas podem ser 

extintas enquanto estiver em menor número.  

A característica não-malthusiana da evolução pode explicar porque a 

tendência de aumento de complexidade é tão controversa. Porém, KAUFFMAN 

(1990) é um dos autores que creditam à seleção natural a capacidade de extinguir 

sistemas ordenados e caóticos e com isso observar uma tendência em direção à 

complexidade. Se tal tendência está ausente, então é possível que não haja pressão 

seletiva sobre as espécies que estão fora dos limites entre ordem e caos (sistemas 

adaptativos ou complexos). Weismann foi quem primeiro sugeriu que a função da 

reprodução sexual é gerar variação, embora o suporte teórico e empírico para essa 

afirmação seja parco. Muito menos evidente é a afirmação que esse tipo de 

reprodução é adaptativa, já que exatamente o oposto pode ocorrer (MICHOD, 1986). 

No que se refere ao desenvolvimento, o quadro muda drasticamente, pois a 

reprodução celular é realizada assexuadamente. Células precursoras de tecidos (tais 

como as células satélites do músculo esquelético) mais bem adaptadas às 

demandas do ser vivo deveriam aumentar em freqüência com o passar do tempo. 

Em geral, o número de células satélites em músculos constituídos por fibras do tipo I 

é sempre maior que o encontrado em células do tipo II. No que se refere ao rato, 

essa diferença ocorre desde os primeiros dias e persiste durante toda a vida do 

animal (GIBSON & SCHULTZ, 1982). Já que nenhum tecido ou célula é totalmente 



                                                                                                                             

independente um do outro, uma situação análoga à reprodução sexual pode tornar o 

desenvolvimento caracteristicamente não-malthusiano, com conseqüente perda de 

células do tipo II. 

Em geral, o uso do termo seleção natural ocorre no estudo da evolução, mas 

uma tentativa será feita em adapta-lo ao desenvolvimento. Para tanto, utilizar-se-á 

dois conceitos propostos por WALTON (1991): unidade de seleção e base de 

seleção. Para ele, quando alguém se refere a um objeto como unidade de seleção, 

pressupõe-se que é esse o objeto que passará pelo processo de seleção natural, isto 

é, ele possui uma determinada aptidão (fitness) que é intransferível em relação aos 

outros objetos. Por outro lado, se esse objeto possui uma propriedade que aumenta 

a sua aptidão, tanto quanto de outros objetos de uma maneira uniforme, então essa 

propriedade é caracterizada como base de seleção. A seleção natural exige variação 

nas propriedades que influenciam o sucesso na sobrevivência e replicação (variação 

na aptidão), mas isso pode existir nos vários níveis de organização do ser vivo. 

Todavia, a unidade de seleção parece ser possível apenas numa abordagem de 

cima para baixo (top-down). Por exemplo, a afirmação de que um determinado gene 

que aumenta o tamanho do seu mantenedor é a unidade de seleção leva, 

inexoravelmente, à conclusão que os seres vivos que possuem esse gene terão 

maior aptidão, caso o aumento de tamanho seja uma vantagem em seu nicho 

específico. Mas, ao determinar que todos os seres vivos possuidores do gene em 

questão aumentam sua própria aptidão, são esses seres vivos, não o gene, que se 

tornam uma unidade de seleção: o gene é apenas a base de seleção ou propriedade 

que garante uma resposta dos seres vivos em relação ao meio ambiente. Caso essa 

resposta seja compartilhada entre possuidores do gene em questão (como no caso 

de animais que vivem em bandos organizados), será o grupo, não o ser vivo em 

particular, a unidade de seleção. 

Considere, após essas informações, trabalhos envolvendo a técnica de 

transplante de tecido muscular, que tem sido empregada com o intuito de confrontar 

dicotomias criadas por pesquisadores da década de 1960, como é o caso da relação 

entre fatores intrínsecos e extrínsecos na regeneração do tecido enxertado 

(GUTMAN & CARLSON, 1976). Em CARLSON & FAULKNER (1989) foi realizada a 

análise, ao fim de oito semanas, acerca do efeito que um hospedeiro jovem teve 



                                                                                                                             

(uma suposição dos autores) sobre o músculo de um rato idoso e vice-versa. Em 

geral, músculos de ratos idosos enxertados em ratos jovens tiveram desempenho 

semelhante àqueles auto-enxertados em ratos jovens e músculos de ratos jovens 

enxertados em ratos idosos comportaram-se de maneira semelhante àqueles 

auto-enxertados em ratos idosos.  

O mesmo tem ocorrido em pesquisas envolvendo o transplante de músculos 

com distrofia muscular e cultura de células. Por exemplo, SALAFSKY (1971) 

transplantou o músculo tibial anterior de camundongos saudáveis em camundongos 

com distrofia muscular e vice-versa, observando que o hospedeiro que se suponha 

ter uma capacidade de regeneração desfavorável – os camundongos com distrofia – 

não pôde garantir uma relação favorável com o enxerto. O hospedeiro normal foi 

capaz de regenerar ambos, tecido normal e com distrofia. Seguindo essa mesma 

linha, GALLUP & DUBOWITZ (1973) cultivaram tecido muscular esquelético e neural 

conjuntamente. O motivo alegado pelos autores para usar culturas de tecidos 

musculares foi evitar a interferência dos sistemas endócrino e imune nos resultados 

do experimento. Usando camundongos normais e com distrofia leve e severa, várias 

combinações entre tecido muscular esquelético e tecido neural foram cultivadas, 

obtendo-se, na visão dos pesquisadores, resultados de acordo com SALAFSKY 

(1971), já que nas culturas com tecido neural normal os três tipos de tecido muscular 

chegaram a estágios avançados de regeneração (formação dos tubos musculares). 

Entretanto, houve alguns casos em que as culturas contendo tecido neural de 

animais com distrofia chegaram aos mesmos estágios de regeneração das 

combinações envolvendo apenas tecido neural normal, assim como houve alguns 

casos em que as culturas com tecido neural normal não foram capazes de levar (até 

mesmo) o tecido muscular normal a esses estágios. GALLUP & DUBOWITZ (1973) 

trabalharam com animais adultos, mas PETERSON & CRAIN (1972) já haviam 

alertado que, quando cultivado de forma isolada, o tecido muscular desse tipo de 

cultura quase não mostra sinais de regeneração. Há necessidade, portanto, da 

presença de tecido neural para que isso ocorra. Por outro lado, tecido muscular fetal 

exibe, mesmo isolado, estágios mais avançados de regeneração in vitro.  

A interpretação dos resultados anteriores é laboriosa, porque esses 

experimentos sempre resultaram em uma ou outra exceção. Já que em todos a 



                                                                                                                             

relação entre tecidos homólogos ocorreu em certo grau, a idéia de auto-organização 

de Kauffman tem algum apelo. Não é possível dizer se a densidade e / ou variedade 

celular – que equivaleria a N, K e P – promoveu as diferenças observadas, mas essa 

hipótese é plausível dentro da perspectiva anterior. Entretanto, a diferença entre as 

células adultas e fetais somente pode ser explicada por uma mudança na 

organização interna da célula. Existe algum tipo de co-evolução (ou 

co-desenvolvimento) que torna as células musculares cada vez mais dependentes de 

outras células com o passar do tempo, isto é, condicionantes aparecem 

paulatinamente.  

A existência de condicionantes é considerada essencial para que uma 

estrutura mostre algum tipo de função. PATTEE (1971), por exemplo, usou a 

contraposição entre um punhado de moléculas de água e um relógio para 

argumentar que o sistema constituído pelas moléculas de água é muito mais 

complexo que um sistema constituído, por exemplo, pelas engrenagens de um 

relógio, porque aquele não possui tantas restrições quanto este. Complexidade, na 

definição de Pattee, se refere aos graus de liberdade das estruturas. Assim, o autor 

sugere que uma massa homogênea (no caso da água) comportando-se como se 

tivesse livre arbítrio não guarda qualquer semelhança com seres vivos. Esses, por 

outro lado, devem exibir um número muito maior de restrições que qualquer máquina 

construída pelo homem (de fato, muito mais que o relógio) para realizar o que 

chamamos de funções. Esse raciocínio é pouco trivial, talvez até mesmo paradoxal, 

porque impõe limitações sobre algo que a biologia popular percebe ser quase 

ilimitado.  

As discussões anteriores serão complementadas relacionando as informações 

expostas acima ao caso das células satélites, com descrições de algumas 

características relevantes nesse tipo de célula. 

Células satélites foram descobertas por meio do trabalho pioneiro de 

Alexander Mauro, quando esse autor identificou, em preparações do tecido muscular 

esquelético, o que pareciam ser células localizadas entre a lâmina basal e a 

membrana muscular esquelética (MAURO, 1961). Daquela época até o presente, a 

importância dessas células para a funcionalidade do aparelho locomotor tornou-se 

manifesta, pois vários estudos também mostraram que são as únicas que retém a 



                                                                                                                             

capacidade mitótica, que falta às células musculares esqueléticas já formadas 

(COSSU & BIRESSI, 2005). Um fato que também corrobora para essa suposição é a 

perda de funcionalidade dos músculos esqueléticos dos portadores de distrofias 

musculares: já que a perda é gradual, foi proposto que as células musculares 

pertencentes aos períodos embrionário e fetal são substituídas, com o passar do 

tempo, pelas células satélites (COSSU & MOLINARO, 1987; COSSU & BIRESSI, 

2005). Assim, células satélites são responsáveis pela hipertrofia (mediante sua fusão 

à célula muscular existente) e regeneração do músculo esquelético durante o 

período pós-natal (HELLIWELL, 1999). 

Aqueles que trabalham com embriologia descrevem o aparecimento das 

células musculares esqueléticas em levas de um tipo mais ou menos definido entre 

os períodos embrionário e fetal. Acredita-se que a primeira leva, designada primária 

ou embrionária, origina as células musculares do tipo I, enquanto a segunda leva, 

denominada secundária ou fetal, resulta nas células musculares do tipo II, (BIRESSI 

& COSSU, 2005). Algumas das células da segunda leva parecem se fundir com as 

células da primeira leva, mas não é conhecido o motivo que possibilita a escolha de 

um dos dois caminhos – diferenciação ou fusão – alternativos (COSSU & 

MOLINARO, 1987). Deve-se notar, porém, que há disputa se a estabilidade do tipo 

de célula (quanto às características funcionais) surge antes ou após a invasão do 

tecido neural sobre a região das células musculares. A crença de que cada leva 

possui uma característica inata origina-se da observação do conhecido padrão 

mosaico do músculo adulto, que ocorre porque as células da primeira leva são 

envolvidas pelas células da segunda leva. Adicionalmente, trabalhos envolvendo a 

retirada do tubo neural braquial de embriões de aves antes que os nervos periféricos 

penetrassem o membro ou aqueles em que a asa em desenvolvimento foi 

transplantada para locais cuja inervação originaria outro tipo de fibra não impediram 

a especialização das células que é normalmente observada (KELLY & RUBINSTEIN 

1986).  No entanto, sabe-se que a proporção dos tipos de fibra se altera entre o 

período pré-natal e aquele que corresponde à idade adulta do animal (GIBSON & 

SCHULTZ, 1982).  

Pesquisadores também apontam que a população de células satélites é 

heterogênea. Explora-se a possível existência de pelo menos duas populações de 



                                                                                                                             

células satélites: uma seria ativada somente após um trauma significativo, ao passo 

que a outra seria ativada apenas quando a solicitação mecânica sobre o músculo 

fosse alta o suficiente para exigir o aumento do volume da célula, possível mediante 

a fusão de células satélites com células musculares já existentes (COSSU & 

MOLINARO, 1987). Seguindo essa hipótese, intensidade e freqüência diária da 

atividade física seriam capazes de provocar diferentes resultados nos indivíduos 

praticantes.  

Não obstante, um fato recentemente descoberto é a variação no tipo de 

divisão das células satélites. Quando elas passam por mitose, resultando numa 

célula-mãe e uma célula-filha, três destinos são possíveis de acontecer: (1) ambas 

as células entram no estado inativo, aumentando a reserva de células precursoras; 

(2) ambas as células entram no processo de crescimento ou regeneração muscular, 

diminuindo a reserva de células precursoras e (3) uma célula mantém-se inativa 

enquanto seu par entra no processo de crescimento ou regeneração do músculo, 

sem alteração na reserva celular. Nos dois primeiros casos, as duas células estão 

em contato tanto com a lâmina basal quanto com a membrana da célula muscular 

(divisão simétrica ou planar). No terceiro caso, a célula comprometida com a 

inativação permanece em contato apenas com a lâmina basal, enquanto a outra 

célula estabelece contato somente com a membrana da célula muscular (divisão 

assimétrica ou perpendicular). Sabe-se que aproximadamente noventa por cento das 

divisões são do tipo simétrico e que o tipo de estímulo afeta a freqüência de divisões 

simétricas versus assimétricas.  (COSSU & TAJBAKHSH, 2007). Já que essa é uma 

descoberta recente, experiências ainda estão limitadas ao trabalho dos 

pesquisadores oriundos da pesquisa básica. Assim, a contribuição do exercício físico 

para cada um desses tipos de divisão e comprometimento é desconhecida, mas 

merece consideração: no camundongo, pelo menos, o número de células satélites 

diminui gradativamente com o passar dos meses, chegando a desaparecer em várias 

células. Esse fenômeno ocorre em épocas diferentes para um músculo (sóleo) com 

predominância em células do tipo I – em aproximadamente dois anos e meio – e 

outro (extensor longo dos dedos) predominante em células do tipo I – em 

aproximadamente um ano. Inicialmente, capacidade de proliferação, diferenciação e 

fusão das células satélites in vitro são mais afetadas em animais idosos, embora não 



                                                                                                                             

desapareça. Isso ocorre mesmo se a densidade celular inicial for equivalente àquela 

utilizada em culturas de animais jovens e o meio de crescimento, mais rico em 

fatores de crescimento. Porém, dois aspectos precisam ser estressados: (1) o déficit 

para aquelas capacidades entre células satélites desses animais perdura apenas 

durante os primeiros dias em cultura e (2) nas culturas de células musculares 

(células musculares cuja lâmina basal e células satélites residentes não foram 

separadas), a diferença entre a capacidade proliferativa das células satélites de 

animais jovens e animais idosos não é muito evidente (SHEFER, VAN de MARK, 

RICHARDSON & YABLONKA-REUVENI, 2006). Essa situação é parecida ao que 

ocorreu no experimento de CARLSON & FAULKNER (1989), pois o meio de 

crescimento é praticamente igual (os soros usados não tem homogeneidade, mas 

isso não torna um meio pior que o outro) para todas as culturas de células e o 

aproveitamento das moléculas depende totalmente das células. Aparentemente, não 

é envelhecimento, mas dependência a palavra-chave a ser explorada. 

Desse modo, situar as células satélites dentro da classificação de sistemas 

proposta por RICHARDSON (1982) pode esclarecer seu grau de dependência em 

relação às outras células e tecidos. Para tanto, a descrição de um conjunto de 

experimentos em culturas de tecidos musculares realizadas durante os anos de 1960 

é um ponto de partida adequado: nessa década foram realizados diversos 

experimentos envolvendo a cultura de vários tecidos de uma mesma espécie e um 

mesmo tecido de várias espécies num mesmo recipiente de cultura. Num desses 

experimentos, YAFFE & FELDMAN (1965) observaram que a fusão entre células 

precursoras do músculo esquelético de diferentes espécies de mamíferos (portanto 

geneticamente dissimilares) ocorria com relativa freqüência. Por outro lado, a fusão 

entre células de mamíferos e de aves era muito menos freqüente. Todavia, ainda 

assim era muito mais comum do que a fusão entre células precursoras do músculo 

esquelético e células musculares cardíacas de uma mesma espécie (nesse último 

caso, as fusões praticamente inexistiam). Ou seja, parece que o sistema integrado, 

se existente, é representado principalmente pela origem tecidual, não pela origem 

genética. Porém, o caso da hipertrofia e regeneração do músculo é bem mais 

complexo, pois o tipo de sistema em que a célula satélite está não corresponde ao 

sistema em que jaz a célula muscular. Células satélites são sistemas equipotenciais, 



                                                                                                                             

mas os tubos musculares que são formados por meio da fusão das células satélites 

devem ser classificados como sistemas compostos, porque a posição dessas células 

nessa estrutura influenciará suas características futuras. A célula muscular passa a 

constituir um sistema integrado quando se considera sua relação com o tecido neural 

numa fase já diferenciada, haja vista o trabalho de PRICE (1974), citado 

anteriormente. Não obstante, sem a presença de um axônio para inervar a célula 

muscular, ocorre atrofia e degeneração dessa célula (COLMAN & LICHTMAN, 1993). 

O mesmo parece acontecer com outros tecidos e órgãos do ser vivo, já que a 

rejeição que observamos em transplantes de órgãos acontece em um nível de 

organização que exige a inclusão de outros tecidos (BELLANTI, 1978). Porque os 

transplantes são possíveis quando o sistema imunológico é reprimido, segue que o 

componente é substituível e não permanece no nível hierárquico referente aos 

sistemas integrados. 

 

3.2 A estrutura temporal dos seres vivos: 

 

Um dos pontos abordados por GOODWIN (1982) se referia ao fato da sua 

visão estruturalista ser um representante mais apropriado para explicar o 

desenvolvimento e a evolução dos seres vivos. No entanto, o autor citou que uma 

importante contingência também é relevante para seu trabalho e de pesquisadores 

que compactuam com seu ponto de vista. Essa contingência diz respeito ao 

surgimento de espécies terrestres que, aparentemente, descendiam das espécies 

aquáticas. Já que o meio aquático é capaz de amortecer muitas das variações 

climáticas que ocorrem, naturalmente, no meio terrestre, algum tipo de mecanismo 

deveria passar a fazer parte dos animais que habitavam (e ainda habitam) a terra. 

Porque a previsão de algumas dessas variações pode ser essencial para a 

sobrevivência, um certo tipo de oscilador biológico teria se desenvolvido em animais 

terrestres. 

O autor supracitado se refere, de fato, aos possíveis mecanismos de medida 

de tempo adotados pelos animais. É importante, assim, conhecer um pouco mais 

sobre tais mecanismos para medir tempo, seja este físico ou biológico. O mecanismo 

geral dessa medida é conhecido como relógio, e a definição do seu significado, pode 



                                                                                                                             

ser esta que segue: 

 

“How does a time-measuring system work? Such a system ultimately moves. (...) A 

movement, however, with certain characteristics. A common feature of a clock is 

regularity, but it is doubtful whether this is essential. The movement can be linear or 

cyclical. (...) This movement itself does not measure time. But because it proceeds in 

time, we – an entity outside of that particular moving system – can use this movement 

for measuring ends. In principle all moving systems can be used as clocks, provided that 

a time-standard is present of course (...) and the act of “measuring“ is strictly dependent 

on a measurer, who is not connected to the system in casu, and uses it. (...) The clock is 

used to measure time and according to the results of this measuring the activities of the 

measurer are arranged. The connection between clock and activities is thus indirect. 

VAN LAAR, 1970, p. 103 

 

Ainda, uma parte muito importante dentro da definição geral de relógio diz 

respeito à estrutura desse mecanismo que é visível ao observador, já que: 

 

“We have to consider whether this distinction is esssential or not. (...) (T)his problem is 

highly relevant to the ideas about biological clocks. Often certain parts of the organism 

are denoted as “hands”, which are dependent on a “primary moving system’ within the 

organism. The latter system is also called “clock” in literature, but in fact it is to be 

compared to what we here call “inner clockwork”. 

In human-made clocks clockwork and hands belong to the same moving system. The 

hands are fully and directly connected to the inner part of the system. We could say that 

their function is to facilitate the task of the observing measurer. (...) 

The hands are to be considered at best as a subsystem. Their function concerns the 

time-signalling.” VAN LAAR, 1970, p. 104 

 

Curiosamente, apesar da importância que a medida de tempo carrega em 

relação aos seres vivos, a pesquisa sobre ritmos biológicos apenas se desenvolveu 

de forma sistemática a partir do século XX. Antes disso, existiam somente registros 

esporádicos, como a experiência com plantas do astrônomo francês De Mairan, que 

data do século XVIII, considerada (geralmente) pioneira nessa área (CAMBROSIO & 

KEATING, 1983). O boom na pesquisa sobre ritmos biológicos durante o século XX, 



                                                                                                                             

além de aumentar o número de estudos, também tornou propício o aparecimento de 

visões divergentes dentro dessa área de pesquisa. Isso, no entanto, foi uma 

conseqüência lógica dos problemas abordados por esses pesquisadores, pois a 

concepção de relógio como modelo para o ser vivo (demonstrando assim alguma 

similaridade com aquele mecanismo), difere muito da concepção da existência, 

internamente ao ser vivo, de um relógio, que agora é visto como um objeto 

pertencente a ele. Além disso, problemas referentes à concepção do próprio relógio 

emergem, pois, se para um mecanismo desse tipo construído pelo ser humano a 

discriminação entre relógio e ponteiros pode ser irrelevante, no caso de um relógio 

biológico não, porque interferir sobre o mecanismo de demonstração pode não ter 

qualquer efeito sobre aquele responsável pela medida de tempo (VAN LAAR, 1970). 

Por exemplo, CARREL (1931) costumava utilizar a variação no tempo cronológico 

para a cura de feridas (padronizadas) em diversos indivíduos como parâmetro de 

envelhecimento. Indubitavelmente, esse exemplo é bem claro quanto à 

representação de um ponteiro. Contudo, o que pode ser dito sobre o (atualmente) 

chamado encurtamento dos telômeros, que é usado não apenas como indicativo de 

envelhecimento, mas também para determinar um ‘mecanismo de tempo biológico‘? 

Atribuir função a certa estrutura do organismo dessa forma parece ser precipitado.  

Assim, definiram-se, desde a década de 1950, dois grupos antagônicos: 

aqueles que defendiam a hipótese do relógio biológico endogenamente regulado e 

outros que suportavam o papel regulador do meio ambiente sobre esse mesmo 

relógio. Não obstante, dentro do primeiro grupo houve uma cisão, já que alguns 

passaram a argumentar que, internamente ao ser vivo, existem algumas partes 

especiais (em geral, pesquisadores apontam que um pequeno par de núcleos do 

hipotálamo – núcleo supra-quiasmático – causa a ocorrência de diversos ritmos 

diários) que funcionam como relógio, enquanto o restante defendia que o ser vivo 

era, ele mesmo, organizado como um relógio, começando pelas células até níveis 

hierárquicos superiores (VAN LAAR, 1970).  

Muitos dados foram produzidos por esses grupos, que efetivamente 

defendiam serem evidências da veracidade de suas respectivas hipóteses. Já que 

expoentes da área costumam publica-los postulando que os méritos das suas 

respectivas abordagens são indiscutíveis, há necessidade de estabelecer 



                                                                                                                             

referenciais teóricos para que a análise e a avaliação desses artigos passem a ser 

frutíferas. Autores como CAMBROSIO & KEATING (1983) afirmam haver certa 

insuficiência epistemológica de alguns pesquisadores dos ritmos biológicos, o que 

teria contribuído para tornar a área confusa. Por exemplo, o estudo dos ritmos 

biológicos já fora considerado um complemento útil em relação ao conceito de 

homeostase (cuja importância surgiu dos trabalhos de Bernard e Cannon). Porém, 

desde a década de 1970 houve tentativas (principalmente por parte de 

pesquisadores como F. Halberg) de abandonar essa união mediante a elevação da 

(neste momento) denominada cronobiologia até o status de disciplina, como se fosse 

uma nova biologia. 

Quais as evidências obtidas pela pesquisa dos ritmos biológicos de uma forma 

geral? Como discutido por VAN LAAR (1970), é algo difícil de ser respondido, já que 

encontramos na pesquisa dos ritmos biológicos a utilização dos três pontos de vista. 

A análise do trabalho de um dos expoentes da área que não seguiu a via da 

cronobiologia pode ser um ponto de partida (mais especificamente, o artigo de 

revisão de MOORE-EDGE [1986]). Nesse artigo, o autor defende a utilização de dois 

conceitos: homeostase reativa e homeostase de previsão. O primeiro se refere 

simplesmente ao conceito de homeostase descrito em trabalhos como o de Cannon, 

pois aborda a tentativa do ser vivo alterar o valor de alguma de suas variáveis 

fisiológicas em direção à normalidade (provavelmente do indivíduo em questão). O 

segundo reflete o fato de que, sob certa periodicidade externamente imposta (no 

caso, o ciclo relativo à luz e à escuridão), o ser vivo passa a regular suas variáveis 

fisiológicas de modo estereotipado. No entanto, ao contrário do que sugere a 

expressão homeostase de previsão, o referencial teórico não permite que o 

organismo planeje suas ações: elas dependem totalmente das pistas ambientais. 

Também confunde aquele que procura definir exatamente a vertente, dentro dos 

ritmos biológicos, que o autor sugere para os seres vivos: ora regulam suas variáveis 

(homeostase reativa), ora seguem as pistas ambientais (homeostase de predição). 

Não obstante, no último caso, parece que o autor hesita entre considerar o 

organismo ativo ou reativo (apesar de reativo de uma forma especial). Deve-se 

enfatizar, contudo, que não se está negando o uso de vários referenciais teóricos 

para explicar os diferentes desdobramentos de um mesmo fenômeno. Entretanto, a 



                                                                                                                             

preocupação de MOORE-EDGE (1986) em esboçar seus limites parece não ser 

suficiente, exceto quando defende que a homeostase reativa é um caso especial da 

homeostase de predição. Assim, não há direcionamento das pesquisas, pois parece 

que todas as opções – ser um relógio endogenamente regulado, ser um relógio 

regulado de modo exógeno ou conter um relógio endógeno – são válidas, embora 

nenhuma explique completamente o comportamento dos seres vivos. 

A dificuldade em estabelecer um dos pontos de vista como o mais importante 

também esbarra no aparente planejamento bem-sucedido dos experimentos. 

Considerando pesquisas anteriores, MOORE-EDE (1986) citou o fato de que, se o 

padrão de consumo de potássio for alterado mediante o aumento na sua 

concentração por infusão no período noturno ao invés do período diurno, a taxa de 

excreção urinária não acompanhará essa alteração. Conseqüentemente, 

perturbações indesejáveis (arritmias) podem ser facilmente visualizadas por meio do 

eletrocardiógrafo. Assim, a existência de um ou mais relógios internamente 

regulados recebe evidência. Porém, pesquisas em que animais enclausurados em 

jaulas à prova de som e iluminadas de modo constante precisavam acionar uma 

alavanca para receber alimento refuta aquela visão: apesar da ocorrência de um 

retardo entre cada mudança de horário (realizada pelos pesquisadores) e a 

adaptação dos animais, a mudança no comportamento relativo à busca de alimento 

sempre acontecia. Além disso, exames realizados após cada adaptação ser 

completada demonstraram que não apenas o comportamento de acionar a alavanca 

nos horários certos mudou, como também toda a preparação do sistema digestivo 

para receber o alimento. Desse modo, a visão de um relógio regulado externamente 

também recebe evidências.  

A resposta para a união dessas visões, caso isso se mostre viável, não pode 

ser fornecida neste trabalho, mas alguma teoria que não dependa de exemplos - que 

até se contradizem em vários casos – é necessária.  

Em relação à pesquisa voltada para o exercício físico, a preocupação com 

tempo surgiu, recentemente e de forma inovadora, por meio do trabalho de Tim D. 

Noakes. Esse autor tem criticado severamente os testes de esforço que visam 

avaliar a condição do atleta. Ele argumenta que os resultados desses testes realizam 

uma previsão pobre daqueles obtidos pelos atletas durante as competições, 



                                                                                                                             

principalmente porque impedem o indivíduo de planejar sua estratégia num 

referencial de tempo e intensidade adequados (NOAKES, 2008). Sempre que um 

atleta é avisado sobre a duração da atividade, sua performance aumenta com o 

passar do tempo, resultando num aumento exacerbado nos instantes finais do 

exercício. No caso do indivíduo não ser avisado sobre quanto tempo terá de se 

exercitar, sua performance diminui gradativamente. Esses resultados têm sido 

usados para refutar a existência de fatores limitantes ligados ao exercício físico e 

estabelecer que todas as partes envolvidas na atividade podem operar 

cooperativamente de modo a evitar falhas catastróficas em alguma delas (St CLAIR 

GIBSON & NOAKES, 2005). 

A importância em discutir tempo, como demonstrado nos exemplos anteriores, 

se deve ao fato que a decisão de tornar o ambiente imprevisível pode alterar a 

chance de sobrevivência do ser vivo, já que a funcionalidade dos seus mecanismos 

(fisiológicos, bioquímicos) é díspar mesmo num período (relativamente curto) de 

vinte e quatro horas (HALBERG, 1983). Pesquisadores dos ritmos biológicos 

geralmente definem os períodos de tempo em que certos mecanismos estão mais ou 

menos ativos para advogar o melhor momento de executar tarefas triviais como 

ingestão de alimentos ou exercício físico (HALBERG & HALBERG, 1980), mas 

existem pesquisadores que defendem a chamada variabilidade de estímulos para 

aumentar as chances de sobrevivência do animal.  

O termo variabilidade, contudo, não é isento de problemas. Provavelmente, 

isso ocorre porque o estudo da variabilidade não possui muita tradição na pesquisa 

Como argumentado por WILLIAMS (1958): 

 

“Certainly, one of the drives which has impelled many workers in the biological and 

related sciences to neglect, comparatively, the deviations which we consider as 

possibly crucially important is the desire to make generalizations. Without 

generalizations and laws science cannot exist. From the standpoint of developing a 

science of biology, it seems extremely desirable to formulate valid generalizations that 

will encompass all humanity, all mammals, or all members of any biological group. 

Actually, in the human-centered sciences directly related to medicine, there appears to 

be a strong tendency to focus attention on “normal man”, a being about whom 



                                                                                                                             

generalizations can be made. Almost any treatise which one may find dealing with the 

subjects of physiology, biochemistry, pharmacology, or physiological psychology is 

concerned almost wholly with normal man and his reactions. The subject of the 

significance of variation is most often neglected entirely, and it would appear not to be 

regarded as important.” p.6 

 

 Apesar de aparecer atualmente em muitas publicações da área biológica, 

variabilidade tem sido empregada de forma dúbia: bioestatísticos estabelecem uma 

relação de equivalência entre esse termo e desvio-padrão, enquanto aqueles pouco 

afeitos à disciplina usam essa palavra até mesmo para retratar propriedades de um 

objeto que se inserem tão somente em escalas nominais. Variabilidade também 

parece retratar (principalmente) eventos temporais, não estruturas, embora essas 

também pudessem ser caracterizadas desse modo. Além disso, a importância da 

variabilidade para o organismo tem sido postulada, não propriamente discutida, 

talvez pela natureza matemático-estatística de muitos trabalhos. Por causa disso, 

não justifica a crença de que o termo variabilidade está vinculado a alguma teoria, 

porque ele é apenas suportado pelos dados que atestam uma freqüência alta de 

casos: a superioridade funcional está correlacionada à variabilidade numérica (por 

exemplo, veja PINCUS & GOLDBERGER 1994). Em outras palavras, quem fornece 

suporte para o uso da variabilidade como ferramenta diagnóstica na pesquisa dos 

profissionais de saúde é o método indutivo, cujas limitações estão bem descritas 

(PEREIRA, 1998). 

Outro problema referente à variabilidade de estímulos é este que segue: 

quando se aplicam estímulos a um ser vivo, a convenção é utilizar tempo cronológico 

para afirmar se aquele é constante ou variável. Porém, há uma falha nesse 

raciocínio, porque um estímulo cronologicamente constante pode ser biologicamente 

variável (BOXENBAUM, 1986; HALBERG & HALBERG, 1980). Por exemplo, se um 

estímulo aplicado ao músculo cardíaco de um animal for repetido dia após dia num 

mesmo horário, é pouco provável que seja, de fato, constante, pois não há meio de 

garantir que os mesmos processos estejam ocorrendo todos os dias. Grosso modo, o 

pesquisador pode ter aplicado o primeiro estímulo no momento da despolarização 

dos átrios, enquanto o segundo foi aplicado no instante em que os ventrículos 



                                                                                                                             

passavam pela despolarização, e assim por diante.  

Porém, existe a possibilidade de que o estudo tenha sido ‘planejado‘ para 

fornecer esse tipo de resultado, se levarmos em consideração a exceção descrita no 

estudo e o modelo de ambiente em malha grossa e malha fina que foi proposto por 

Richard Levins e discutido por WINSATT (1980). Nessa perspectiva, argumenta-se 

que a variabilidade do ambiente não é absoluta, mas dependente das características 

do animal. Por exemplo, se alguém pudesse projetar um ambiente tal como um 

tabuleiro de xadrez, com quadrados somando cem metros de área, além de 

temperatura baixa em todos os quadrados da cor branca e temperatura alta em todos 

os da cor preta, então a variação de temperatura sentida por um animal dependeria 

da espécie a qual ele pertence: um grande mamífero sentiria essa variação como 

uma média, enquanto um inseto nem chegaria a cruzar o primeiro quadrado. Desse 

modo, o pesquisador que pretende testar a utilidade da variabilidade de estímulos é 

desafiado a descobrir em que ponto um estímulo passa a ser capaz de alterar 

parâmetros do sistema (biológico), não apenas suas variáveis.  

 

3.3 Modelo de assimetria temporal para o músculo e células satélites: 

 

O modelo proposto tem as seguintes características: células satélites são 

consideradas sistemas equipotenciais, pelo menos inicialmente. Há quatro 

combinações possíveis de células satélites: (1) células satélites comprometidas na 

regeneração dividindo-se assimetricamente; (2) células satélites comprometidas na 

regeneração dividindo-se simetricamente; (3) células satélites comprometidas no 

crescimento/hipertrofia dividindo-se assimetricamente; (3) células satélites 

comprometidas no crescimento/hipertrofia dividindo-se simetricamente. Não é 

conhecido se há algum limiar de intensidade e/ou freqüência do exercício físico 

capaz de alterar, de modo determinado, mas não probabilístico, o destino de cada 

célula. No primeiro caso (determinado), o exercício realizado de forma monótona 

poderia diminuir a população de células drasticamente. Mas isso somente ocorreria 

se essas células estivessem continuamente isoladas. Então, algum tipo de 

mecanismo de feedback que informa o status da reserva de células existe e fica 

comprometido com o passar do tempo.  Porém, não é este sistema equipotencial, 



                                                                                                                             

mas o sistema integrado, quem determinará a completa exaustão da célula satélite. 

Ele deve incluir, além do músculo esquelético, vários órgãos, como fígado e medula 

óssea. O tipo de exercício físico realizado pode influenciar o conjunto de ótimos 

locais que possibilita que as células musculares do tipo I tenham mais longevidade 

que as células musculares do tipo II. Isto é, situações análogas à evolução 

não-malthusiana podem ser criadas dependendo da intensidade e freqüência do 

exercício físico. A alteração no número de células musculares altera as propriedades 

do agregado, que pode receber um número de conexões maior durante algum tempo 

e passar a se comportar de modo imprevisível, deteriorando sua situação até a 

extinção da célula. 

 

4 Discussão 

 

4.1 Imprevisibilidade 

 

Toda pesquisa possui um viés filosófico que é consciente ou 

inconscientemente assimilado pelo pesquisador (PEREIRA, 1998). Assim, a 

observação depende daquilo que o paradigma escolhido tende a definir como 

observável. Por exemplo, MARUYAMA (1978) descreve minuciosamente aquilo que 

ele considera os quatro mais influentes (já que não são exaustivos nem mutuamente 

exclusivos) paradigmas usados na ciência. Já que a maioria das teorias está apoiada 

sobre três paradigmas mais remotos, existe uma tendência espontânea em concluir 

que operam na natureza de uma forma muito mais persistente. Esses três 

paradigmas são: 

(1) paradigma homogêneo ou hierárquico – defende a existência de um fluxo 

desprovido de reciprocidade na natureza: uma causa é unidirecional a seu respectivo 

efeito, apesar de que o efeito pode apenas ser determinado da causa por meio de 

(geralmente) uma certa probabilidade. O ‘método científico’ consiste em estabelecer, 

nesse caso, a distribuição de probabilidade em relação ao efeito quando há uma 

causa (ou causas) hipoteticamente especificada, dependente dos limites de precisão 

das observações. É por esse motivo que as pesquisas enquadradas nesse 

paradigma necessitam das ferramentas da análise estatística poli-variada, tais como 



                                                                                                                             

análise de fator, análise de correlação, análise de regressão, etc. No paradigma 

hierárquico, resultados diferentes sempre serão causados por condições iniciais 

diferentes. Se as condições iniciais são idênticas, qualquer diferença no efeito é 

atribuída a um erro do pesquisador no controle de alguma variável independente. 

(2) paradigma evento-independente (processos fortuitos) – advoga um 

universo que está decrescendo e se tornando cada vez mais homogêneo. Além 

disso, as partes componentes desse universo não interagem. Desse modo, qualquer 

estrutura estará sempre caminhando na direção de um estado de menor 

probabilidade para um de maior probabilidade.  

(3) paradigma dos estados similares (homeostasis) – difere do anterior porque 

os elementos individuais podem interagir, apesar dessa interação ter por finalidade 

um re-equilíbrio dos desvios ocorridos na estrutura. Os únicos comportamentos que 

podemos observar em estruturas como essa são do tipo cíclico, já que condições 

iniciais distintas (isto é, diferentes estímulos aplicados à mesma estrutura) levam a 

resultados finais iguais. A fisiologia desenvolvida por Cannon foi influenciada por 

esse paradigma, que ainda hoje a serve (SULLIVAN, 1990). Deve-se notar, porém, 

que esse paradigma não defende, obrigatoriamente, homogeneidade. É possível 

também defender heterogeneidade, porque equilíbrio nesse contexto significa 

manutenção da estrutura inicial, embora não haja garantia que ela possa ser 

mantida. 

A revisão de literatura neste documento aponta que a pesquisa fundamentada 

nesses três paradigmas não é totalmente adequada para resolver vários problemas, 

gerais ou específicos, que fazem parte da rotina do pesquisador ou profissional das 

ciências da saúde (embora muitos outros possam ser resolvidos). Assim, um 

paradigma diferente precisaria ser adotado. 

Este paradigma é denominado por MARUYAMA (1978) de paradigma da 

morfogênese. Sua virtude é o fato das interações entre seus componentes 

individuais poderem levar a amplificações das diferenças, não ao status quo. Nesse 

paradigma, duas estruturas idênticas podem partir de estados iniciais quase idênticos 

e seguir caminhos completamente distintos, por causa das interações ocorridas. Mais 

importante, ao passo que uma estrutura concebida sob o paradigma dos estados 

similares pode impedir a perda de informação somente através da redundância e 



                                                                                                                             

alças de feedback negativo, o paradigma da morfogênese sugere a possibilidade de 

que padrões complexos possam ser produzidos por meio de regras simples de 

interação. Assim, a quantidade de informação necessária para descrever o padrão 

gerado pode ser maior do que aquela que descreve os padrões de interação.  

 O paradigma da morfogênese pode ser importante para solucionar uma 

situação que ocorre com freqüência nas ciências da saúde: a imprevisibilidade dos 

resultados finais em relação às pessoas que passam por algum tipo de manipulação 

no esporte e educação física. Há vários relatos de atletas que passam por uma “má 

fase” e conseguem, algum tempo depois, se destacar na mesma modalidade. A 

pesquisa científica não está imune ao que acontece fora dos seus domínios, já que o 

projeto de pesquisa clássico conta com o seguinte roteiro: um grupo controle e um ou 

dois grupos experimentais comparados entre si no início e fim do experimento. 

Pesquisadores alegam que a pesquisa assim estruturada é suficiente para afirmar 

que o resultado final aconteceu por causa do que o pesquisador fez e não apesar do 

que o pesquisador realizou (MICHELS, 1982).  

Suponha, no entanto, um exemplo imaginativo: as trajetórias de dezenas de 

esferas lançadas ao ar são filmadas quadro a quadro e, num mesmo instante, ocorre 

que todas elas alcançam a mesma altura em relação a um mesmo referencial no 

solo. A duração da filmagem não ocorre nem muito tempo antes, nem muito tempo 

depois da posição coincidente. Até onde cada esfera conseguirá chegar? Físicos 

argumentariam que várias condições iniciais devem ser definidas para que se 

obtenha uma resposta exata. Porém, dado que as teorias ligadas à biologia 

descrevem o ser vivo de forma complexa, a definição dessas condições é 

extremamente difícil. 

Ao se referir à reprodutibilidade experimental, um pesquisador pode estar 

expressando uma entre três alternativas: reprodutibilidade das condições materiais, 

reprodutibilidade das perspectivas teóricas e reprodutibilidade dos resultados 

(RADDER, 1992). Todavia, somente o primeiro tipo de pode ser indubitavelmente 

replicado, pois o estudo de sistemas não-lineares tem mostrado que não há uma 

conexão logicamente necessária mesmo entre determinismo e previsibilidade dos 

resultados (HOLT & HOLT, 1993). Não há como negar que reprodutibilidade é um 

aspecto importante na biologia. Sabe-se que os mecanismos de reprodução da 



                                                                                                                             

célula são estruturados de modo a cometer o menor número possível de erros 

(MICHOD, 1986). A bem-sucedida síntese entre a teoria de seleção natural 

formulada por Darwin e a teoria de hereditariedade concebida por Mendel, que 

resultou na ampla desaprovação da perspectiva que defendia que a evolução 

operava em saltos, garante que reprodutibilidade é comum em alguns processos 

vitais (VAN BALEN, 1988). Outros processos, contudo, não parecem ter o mesmo 

comportamento visto durante a reprodução celular. 

BERNARD-WEIL (1997), por exemplo, tem identificado várias situações (que 

ele cunhou com o nome homeostase patológica) em que os resultados iniciais de 

uma terapia promissora são revertidos depois de algum tempo, tornando a medida 

de sucesso problemática. Nesses casos, se a origem de um problema de saúde é 

atribuída à produção excessiva de uma certa substância inflamatória, inibir sua 

síntese com o uso de drogas pode ter efeito contrário, mediante a perda de 

sensibilidade dos receptores que garantiriam a inibição, ou aumento da produção de 

outras substâncias inflamatórias. Em relação à célula muscular, costuma-se relatar 

que muitas doenças crônicas são acompanhadas pela perda de massa muscular e 

as intervenções, isoladas ou compostas – hormônios anabólicos e suplementação 

alimentar – não mantém os bem-sucedidos resultados iniciais (TISDALE, 1997).   

 Assim, referenciais teóricos baseados no paradigma da morfogênese 

precisam ser desenvolvidos na biologia e ciências da saúde, sob o risco de haver 

dúvida se o que acontece por causa do que o pesquisador fez não ocorreu, de fato, 

apesar daquilo. 

 

4.2 Transformação da complexidade em simplicidade 

 

Pelos motivos expostos na revisão, complexidade tem sido considerada um 

novo engodo, assim como foram as tentativas anteriores de tentar encontrar 

respostas simples para problemas abrangentes (MICKULECKY, 1996; HORGAN, 

1995). Estudiosos da complexidade têm por objetivo tentar resolver um problema, 

que poderíamos definir como uma variável dependente, por meio do estudo de um 

número limitado de variáveis independentes. Assim, realizando poucas medidas, 

qualquer pesquisador seria capaz de sugerir uma intervenção, por exemplo, para 



                                                                                                                             

melhorar o desempenho de atletas, auxiliando-os a permanecer mais tempo na 

carreira esportiva com resultados significativos. Embora a idéia seja inicialmente 

sedutora, estudiosos da complexidade parecem não compreender que, mesmo 

alcançando uma definição universal para complexidade, sua visão ainda continuará 

sendo reducionista, já que apenas um fator – perda de complexidade – é implicado 

como causa do problema (ADDIS, 1972).   

Além disso, o que esses estudiosos parecem sugerir é algo que proponentes 

da cibernética já fizeram no passado. KAUFFMAN (1990), por exemplo, atribui à 

cibernética grande parte da inspiração obtida na realização de Origins of Order. 

Alguns estudiosos da complexidade parecem estar buscando um tipo de variável 

independente capaz de responder sobre todas as facetas de um indivíduo, não 

somente a dimensão biológica. A realidade é, no entanto, completamente diferente, 

porque muitos deles continuam a lidar isoladamente com moléculas, tecidos e órgãos 

da mesma forma que os criticados biólogos moleculares (MICKULECKY, 1996). 

Kauffman parece ser uma das exceções, mas é difícil encontrar isomorfismo entre 

suas simulações e sistemas reais. 

Uma medida de complexidade que prometia fornecer respostas para todas as 

questões é atribuída à geometria fractal. O termo fractal foi cunhado por Bernoit 

Mandelbrot para designar um tipo geométrico que não pode ser definido segundo 

conceitos tais como ponto, linha, ou qualquer outro conceito básico da geometria 

euclideana.  O uso desse conceito geométrico na pesquisa biológica tem se 

espalhado desde então (por exemplo, TSONIS & TSONIS, 1987). SHENKER (1994), 

no entanto, argumenta que a apreensão do conceito de fractal é mais difícil do que o 

conceito de linha. Uma linha é algo impossível de visualizar, porque qualquer marca 

num papel, por menor que seja, possui área e profundidade, mas essa dificuldade 

pode ser superada se a linha é vista como um conceito limite. No caso dos fractais 

isso não é possível, pois, apesar de também existirem apenas como objetos num 

espaço abstrato, têm detalhes infinitos (denominados complexidade infinita) dentro 

de um volume finito que não podem ser vistos como um conceito limite. Ainda, 

qualquer tentativa de atribuir às formas naturais uma origem fractal é falha, porque é 

preciso escolher um ponto específico do processo de iteração para que o algoritmo 

forneça a imagem correta da forma natural. Se qualquer outro ponto do processo de 



                                                                                                                             

iteração do algoritmo for utilizado, não fornecerá uma imagem condizente com a 

membrana ou tecido que pareceram, anteriormente, terem sido originados por meio 

do algoritmo fractal (dado que a distância para o objeto e o grau de aumento 

permaneçam constantes). 

A tentativa de reduzir processos complexos a algoritmos simples, como no 

caso do desenvolvimento do ser vivo, não é nova nem exclusiva dos estudiosos da 

complexidade. MAYNARD SMITH, BURIAN, KAUFFMAN, ALBERCH, CAMPBELL, 

GOODWIN, LANDE, RAUP & WOLPERT (1985) citam o caso de algumas plantas 

(girassol, pinheiro, entre outras) cujo padrão de ramificação pode ser aproximado 

pela série de Fibonacci, em que o termo atual é uma soma dos dois termos 

anteriores (por exemplo, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...). Aparentemente, esse 

algoritmo confere às folhas da planta determinada distribuição para que todas 

possam usufruir a luz solar de maneira ótima. No caso dos fractais, não há uma 

explicação para a sua existência, o que torna seu uso como ferramenta diagnóstica 

um problema de inferência (veja, por exemplo, TSONIS & TSONIS, 1987). 

As críticas acima, contudo, não desencorajam a busca por referenciais 

diferentes, por exemplo, da bioquímica, que não explica porque vias e ciclos 

metabólicos manipulados podem gerar isolamento ou propagação dos efeitos locais. 

 

4.3 Escalamento 

 

Um aspecto não coberto na revisão, mas que aparece aqui por ser uma 

vertente da pesquisa estruturalista, é a questão do escalamento (scaling), 

aparecendo na literatura especializada sob o termo alometria. Todavia, estudar 

alometria significa trabalhar com diferentes métricas. Escalamento, por outro lado, 

diz respeito à comparação entre objetos. Comparações têm sido vitais para a 

realização de experimentos na engenharia, já que sua execução depende de dois 

fatores: custo e segurança (LANGHAAR, 1951). Desse modo, modelos devem ser 

construídos antes que o mesmo ocorra com o protótipo (o objeto em dimensões 

reais) imaginado. Se existente, submeter o protótipo a quaisquer intervenções pode 

ser perigoso na ausência de um modelo. Quando se trata de pesquisas com seres 

humanos, o uso de técnicas cruentas somente é possível, na maioria dos casos, em 



                                                                                                                             

sistemas modelo, que são representados por outros animais, pelas máquinas 

construídas pelo ser humano ou, ainda, por estruturas matemáticas (DiSTEFANO & 

LANDAW, 1984). Embora a engenharia seja uma das áreas tecnológicas que melhor 

desenvolveu a construção de modelos, não parece ser o referencial mais adequado 

para a comparação ou modelagem na biologia, pois sua aplicação depende de 

isomorfismo entre protótipo e modelo (por exemplo, ser humano e rato, 

respectivamente). Em outras palavras, ambos os sistemas deveriam ser análogos, 

compartilhando, assim, um modelo matemático comum ou isomórfico. O último termo 

fornece significado à comparação entre dois objetos matemáticos: dois sistemas 

formais que podem parecer distintos e ainda assim permanecer matematicamente 

equivalentes (ROSEN, 1983).  

Externo ao espaço abstrato da matemática, um engenheiro que queira testar a 

adequação de um protótipo real – por exemplo, uma aeronave – deve criar um 

modelo de dimensões muito menores, mas que precisa ter similaridade geométrica 

em relação ao protótipo. Quando é dito que um objeto possui similaridade geométrica 

em relação ao outro, significa que um deles foi construído segundo um algoritmo 

(conjunto de instruções) que resultou na mesma forma de seu par, embora seus 

tamanhos possam diferir (grosso modo, uma bola de basquete tem a mesma forma, 

mas difere do tamanho de uma bola de tênis). Aqui existe correspondência 

ponto-a-ponto entre pontos oriundos do modelo e seu respectivo protótipo; na 

terminologia geométrica, esses pontos são denominados homólogos. Similaridade 

geométrica é importante para que esse profissional possa inferir similaridade 

cinemática (partes homólogas jazem em pontos e tempos homólogos para ambos, 

protótipo e modelo), similaridade dinâmica (partes homólogas do modelo e protótipo 

experimentam forças similares) e, finalmente, similaridade funcional através dos 

testes em seu modelo (LANGHAAR, 1951). É interessante notar que, seguindo essa 

regra para os seres vivos de modo rigoroso, até mesmo a comparação entre gêmeos 

idênticos é comprometida, pois basta que um órgão como o coração ou uma artéria 

como a aorta tenha formas diferentes para que previsões como durabilidade do 

tecido e distribuição de substâncias pelo corpo sejam distintas para cada um deles 

(BOXENBAUM, 1986). 

Restrições acerca do tamanho e forma dos animais (e também das plantas) 



                                                                                                                             

parecem ser a primeira limitação à variedade passível de ser encontrada em termos 

de tipos de células e espécies animais. Essas restrições são denominadas 

condicionantes pelos biólogos desenvolvimentistas, apesar de que alguns desses 

estudiosos costumam estender essas restrições além do domínio do tamanho e 

forma (AMUNDSON, 1994). As conseqüências da falta de uma teoria que diga 

respeito ou torne o escalamento dispensável pode ser vista em artigos de revisão 

sobre treinamento esportivo, em que a aplicação das pesquisas realizadas em 

atletas amadores não pode ser estendida para os atletas de elite (por exemplo, 

LAURSEN & JENKINS, 2002). 

 

5 Conclusão 

 

Julga-se que o presente trabalho pode fornecer as seguintes conclusões: 

 

(1) Há necessidade de empreender pesquisas cujos referenciais teóricos estejam 

fundamentados no paradigma da morfogênese; 

 

(2) Fenômenos que podem ser explicados com auxílio desse paradigma 

provavelmente dependem de condições iniciais que precisam ser estabelecidas; 

 

(3) A assimetria temporal observada nos seres vivos está ligada a modificações no 

número de componentes e conexões. As modificações na estrutura/função 

observadas nem sempre ocorrerão de maneira gradual: o sistema pode sofrer 

alterações em seus ótimos locais, gerando isolamento e/ou relações imprevisíveis 

com outros componentes; 

 

(4) Já que os referenciais usados nas ciências da saúde geralmente exigem a 

manipulação de diversas variáveis, tornando essa tarefa difícil ou mesmo 

contraditória, idéias análogas as que KAUFFMAN (1990) propôs merecem ser 

desenvolvidas, embora também considerando a organização interna do ser vivo. 
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