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RESUMO 

 
As palestras What Is Life?, de 1943, consistiram numa série de 

especulações de um físico, Erwin Schrödinger, laureado com o Prêmio Nobel, 

sobre um tema fundamental de uma área que não era a sua: a naturezada 

vida. Publicadasna forma de um pequeno livro homônimo, tais palestras foram 

lidas amplamente, chamaram a atenção de estudiosos de diversas áreas e 

encontraram correspondência, em grande parte, com a base conceitual da 

biologia molecular da segunda metade do século XX. As ideias de Schrödinger 

não perderam interesse, sendo celebradas 50 e 70 anos mais tarde em 

eventos também intitulados WhatIs Life? 

No presente trabalho procuramos elucidar, primeiro, o que levou 

Schrödinger a escolher esse tema para suas palestras no Trinity College 

Dubline as ideias discutidas nelas.A seguir, verificamos o recebimento dado 

aos conteúdos apresentados pelo físico por seus contemporâneos. Em terceiro 

lugar, analisamos várias das apresentações realizadas por destacados 

cientistas no evento de 1993, visando identificar a relevância das ideias de 

Schrödinger para o desenvolvimento das ciências da vida nesses 50 anos. 

Finalmente, ressaltamos o interesse que tais ideias conservariam20 anos 

depois, tal como refletidas na mídia especializada, e mais particularmente, por 

J.C. Venter, um dos primeiros a sequenciar no genoma humano, na última 

edição das palestras What Is Life?, de 2013, dessa vez com o subtítulo: “A 

perspectiva do século XXI”.  

 

Palavras-chave: Erwin Schrödinger; O Que É Vida?; 50 Anos Após; Ciências 

da vida no século XXI 



	
	

ABSTRACT 

ERWIN SCHRÖDINGER’S WHAT IS LIFE? PATHS IN THE LIFE SCIENCES, 1933-2013 

 

 What Is Life?,a set of lectures delivered in 1943, consisted in 

speculations made by a physicist and Nobel Laureate, Erwin Schrödinger, on a 

subject apparently alien to his field of expertise, namely, the nature of life. 

Published as a small book with the same title, those lectures were widely read, 

called the attention of scholars from many fields of knowledge and found 

correspondence in a large part ofthe conceptual grounds of the molecular 

biology of the second half of the 20th century. Schrödinger’s ideas did not lose 

interest, to the point they were celebrated 50 and 70 years later in scientific 

meetings also namedWhat Is Life? 

In the present study we first sought to elucidate the reasons for 

Schrödinger to have chosen the nature of life as the subject of his lectures. 

Then we investigated the contemporary reception to the ideas discussed in 

them. Third we analyzed several or the presentations made by reputed 

scientists in the 1993 meeting aiming to establish the relevance of 

Schrödinger’s ideas for the development of the life sciences in the course of 

those 50 years. Finally we emphasize the interest such ideas still arose 20 

years later, as reflected in the specialized media and more particularly by 

J.C.Venter, one of the first to sequence the human genome, in the last What Is 

Life?lecture, from 2013, this time focusing on the 21st century perspective.   

 

KEYWORDS: Erwin Schrödinger; What Is Life?;The Next Fifty Years; 21st century 

perspective 
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INTRODUÇÃO 

  

O físico teórico austríaco Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger 

nasceu em Viena em 1887 e faleceu na mesma cidade, em 1961, acometido 

por tuberculose. É conhecido principalmente por ser um dos primeiros 

formuladores da mecânica quântica, para a qual contribuiu com o 

desenvolvimento de uma equação para a função de onda. Por esse trabalho 

ganhou o Prêmio Nobel de Física, em 1933, juntamente com o físico teórico 

britânico Paul Dirac (1902-1984). A equação de Schrödinger, como é mais 

popularmente conhecida, permite fazer previsões sobre a movimentação de 

partículas atômicas (e subatômicas), de moléculas e de sistemas mais 

complexos, como um organismo unicelular.1 

 Além de sua importante contribuição para a mecânica quântica, 

Schrödinger também ganhou destaque entre a comunidade científica com a 

publicação, em 1944, de um breve livro intitulado WhatIs Life? The Physical 

Aspect of the Living Cell (O que é a vida? O aspecto físico da célula viva). 

Essa obra foi produzida a partir de uma série de três palestras ministradas no 

ano anterior no Trinity College Dublin, em audiência pública, para cerca de 

400 pessoas.2 

																																																								
1 Moore, Schrödinger: Life and Thought, cap. 6. Esta obra foi adquirida na forma de e-book, 
sem paginação, por isso as citações são referenciadas pelo número/título dos capítulos.  
2 Schrödinger, O Qué É Vida?, 17. Foi utilizada uma tradução brasileira, cotejada com o 
original em língua inglesa, corrigindo quando necessário.   
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O que atraiu a curiosidade dos cientistas, não só de sua área 

específica, foi o fato de um físico teórico se propor a explicar o funcionamento 

da vida a partir de conceitos da teoria quântica. O livro foi amplamente lido, 

despertando o interesse de estudiosos de diversas áreas e influenciando o 

surgimento da biologia molecular e da genética.3 Na expressão do 

matemático britânico Clive W. Kilmister (1924-2010), esse ‘pequeno livro’ veio 

ser considerado como um dos mais influentes na história da ciência.4 Ou 

ainda, de acordo com G. Rickey Weich, “um dos livros sobre os quais mais se 

falou no século XX”5. 

 Para se ter uma compreensão abrangente desses desenvolvimentos, 

é necessáriose estabelecer como e por que as palestras de Schrödinger 

ocorreram, mais em particular, por que escolheu como tema uma das 

questões mais complexas da ciência. Assim, no Capítulo 1 é analisado o 

contexto que levou Schrödinger, um austríaco, a aceitar uma cátedra 

universitária na Irlanda, depois de ter recusado, por exemplo, uma posição 

similar na universidade de Princeton. Igualmente, é prestada atenção 

especial aos motivos que levaram Schrödinger, um físico, a dedicar essas 

palestras a questões biológicas e, mais audaciosamente, a tentar responder 

à pergunta sobre a natureza da vida.  

																																																								
3 Dronamraju, “Schrödinger and Molecular Biology”, 1071; Holliday, “Physics and Molecular 
Biology”, 93. De acordo com Symonds, “What Is Life?”, 223, o que mais chamou a atenção 
dos cientistas ao longo dos anos seguintes foi a caracterização dos genes como ‘cristais 
aperiódicos’, a noção de ‘ordem a partir da ordem’ e, mais particularmente, a ideia de que o 
cromossomo está escrito ‘em código’. Nesse artigo, Symonds faz um breve, mas elucidativo 
esboço do estado do desenvolvimento da genética e da bioquímica na década de 1940.  
4 Kilmister, “Introduction” para Schrödinger: Centenary Celebration.  
5 Welch, “Schrödinger’s What Is Life?”, 48. 
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 Reconhecendo o impacto das ideias de Schrödinger nas ciências da 

vida, algumas personalidades de destaque se reuniram em 1993, novamente 

no Trinity College, para celebrar os 50 anos das palestras originais e discutir 

os caminhos do desenvolvimento futuro da biologia. O evento, denominado 

What Is Life? The Next Fifty Years. Speculations on the Future of Biology 

(Que é a vida? Os 50 anos seguintes. Especulações sobre o futuro da 

biologia), teve a intenção não só de exaltar a figura de Schrödinger, mas, 

como ele, também refletir acerca dos novos rumos nas ciências da vida. As 

apresentações foram publicadas em 1997 pela Cambridge University Press,  

a mesma editora do livro de 1944.6 As discussões nessa ocasião são o objeto 

do Capítulo 2 do presente trabalho, visando compreender a possível 

influência de Schrödinger nas ciências da vida entre a metade das décadas 

de 40 e de 90 do século XX. 

 No entanto, essa não seria a última ocasião em que se ouviria falar em 

What Is Life?. Resenhas da obra continuaram a ser publicadas e, mas 

especificamente, ‘o pequeno livro’ de Schrödinger voltou a ser centro das 

atenções na ocasião do 70º aniversário da palestra original, em 2013. A 

efeméride não só mereceu lugar na mídia, mas foi também comemorada com 

uma terceira palestra, novamente, realizada no Trinity College Dublin e com o 

título What Is Life?. O convidado, dessa vez, foi J. Craig Venter (n. 1946), um 

dos primeiros a sequenciar o genoma humano, dez anos antes.Esses 

desenvolvimentos também são abordados no Capítulo 2. 

																																																								
6 Murphy, & O’Neill, “Introduction” para Next Fifty Years, 7-10. No resto do trabalho utilizamos 
uma tradução ao português da coletânea.  
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Para cumprir os objetivos propostos, foi utilizada a abordagem 

desenvolvida por pesquisadores do Centro Simão Mathias de Estudos em 

História da Ciência (CESIMA/PUC-SP). Brevemente, o nosso objeto foi 

abordado através da superposição de três esferas de estudos. Uma primeira 

diz respeito aos condicionamentos históricos e sociais específicos do tema a 

ser abordado; a segunda, envolve a análise epistêmica interna dos 

documentos referidos ao assunto sob análise; e a terceira, a abordagem 

historiográfica utilizada no estudo, assim como a análise correspondente aos 

trabalhos realizados por outros especialistas, prévios ou contemporâneos.7 

																																																								
7 Alfonso-Goldfarb, “Centenário Simão Mathias”; Alfonso-Goldfarb, Waisse, & Ferraz, 
“FromShelvestoCyberspace”.   
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CAPÍTULO 1 

UM AUSTRÍACO NA IRLANDA EM TEMPOS DE GUERRA 

 

1.1 DE VIENA A DUBLIN 

Em 1933, Adolf Hitler (1889-1945) tomou o poder, o que levou 

Schrödinger a sentir necessário deixar a Alemanha, por conta do seu 

posicionamento político. Na época, ocupava a cadeira de Física Teórica da 

Universidade de Berlin, cidade que era um dos focos principais dos conflitos 

políticos. Em sua biografia do físico, Walter Moore salienta que, em 

conversas mantidas como o físico soviético Abram F. Joffe (1880-1960), na 

ocasião do 7º Congresso Solvay (Bruxelas, 1924), Schrödinger expressou 

abertamente suas convicções antifascistas.8 Esse tipo de manifestação, 

mesmo tendo ocorrido fora do território alemão, era muito perigoso, posto 

que todo aquele que não expressasse apoio total ao regime nacional-

socialista era espionado e interrogado. A situação dos físicos teóricos era 

ainda mais delicada, porque os cientistas de Hitler, em especial os físicos 

Philipp Lenard (1862-1947), ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1905 por 

sua pesquisa sobre os raios catódicos, e Johannes Stark (1874-1957), Nobel 

																																																								
8 Moore, Cap. 8, “Exile in Oxford”.  
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de Física de 1919 por seu trabalho com os raios canais e as linhas espectrais 

no campo elétrico, chamavam a física teórica de ‘física judaica’.9 

Diante dessa situação, alguns físicos teóricos, como por exemplo, 

Werner K. Heisenberg (1901-1976), Prêmio Nobel de 1932 por seu trabalho 

fundacional para a física quântica, se afiliaram ao partido nacional-

socialista.10 Já Schrödinger recusou-se a permanecer no seu cargo na 

Universidade de Berlin, onde tinha assumido a cadeira deixada vaga por Max 

Planck (1858-1947), em 1930, ao ser nomeado presidente da Kaiser-Wilhelm 

Gesellschaft (Sociedade do Kaiser Guilherme, atualmente Max-Planck 

Gesellschaft). Nessa posição, Schrödinger testemunhou todo o processo de 

ascensão do partido nacional-socialista, porém, mantendo-se muito mais 

envolvido em sua pesquisa e outras atividades científicas, do que com a 

política alemã, sem ter a mesma cautela que Heisenberg, quanto a 

expressão de sua opinião sobre o regime. 

Na primavera de 1933, uma das primeiras medidas de Hitler foi a 

demissão em massa dos pesquisadores e professores judeus, substituídos 

por seus subalternos não judeus, além do fechamento de editoras ou a 

																																																								
9 De acordo com Cornwell, Cientistas de Hitler, 100, os nazistas Lenard e Stark demarcaram 
entre física teórica, que diziam ser ‘falsa’, e física experimental, para eles ‘a autêntica’, com 
base em motivos de ordem inteiramente pessoal. Esses cientistas foram os líderes de um 
movimento conhecido como Deutsche Physik (física alemã) ou Arische Physik (física ariana), 
oposta aos trabalhos de Einstein e outros físicos teóricos, considerados como os 
proponentes de uma Jüdische Physik (física judaica). As raízes desse movimento se 
originam na obra de Lenard, Deutsche Physik, de 1936; vide Beyerchen, Scientistsunder 
Hitler. 
10 Apesar disso, foi rotulado por Stark, então o presidente da Academia Físico-Técnica do 
Reich, de ‘judeu branco’, conceito que criou para se referir a todos os físicos não judeus 
relacionados com o desenvolvimento da teoria da relatividade e da teoria quântica. No 
volume de 15 de julho de 1937 do periódico da SS, SchwarzenKorps, aplicou esse apelativo 
a Heisenberg. O episódio é relatado pela esposa de Heisenberg, Elisabeth (1914-1998), em 
Vida Política, 48.  
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incorporação ideológica delas.11 Na época, Schrödinger recebeu a visita do 

físico naturalizado britânico, Frederick A. Lindemann (Viscount Cherwell, 

1886-1957), da Universidade de Oxford, que lhe ofereceu o que chamou de 

‘um meio de vida’ nessa universidade. Tratava-se da nomeação como Fellow 

(membro) do Magdalen College, uma das faculdades oxonienses. Com essa 

garantia, Schrödinger saiu de férias no verão de 1933, para não mais 

retornar, enviando sua carta de demissão à Universidade de Berlin. 

Interessantemente, ela não foi aceita, porque esse mesmo ano o cientista 

ganhou o Prêmio Nobel de Física, o que aumentava o prestígio da 

instituição.12 

Em decorrência de sua recente celebridade, Schrödinger recebeu 

inúmeros convites das mais reputadas instituições científicas e acadêmicas. 

Assim, já em outubro de 1934, foi chamado pelo diretor do departamento de 

pós-graduação da Universidade de Princeton, o matemático Luther Eisenhart 

(1876-1965), para ministrar um ciclo de palestras de três meses de duração – 

que não aceitou.13 Numa de suas visitas periódicas a Viena, em 1935, 

Schrödinger aproveitou a ocasião para conversar com um velho amigo, o 

físico austríaco Karl W.F., ‘Fritz’, Kohlrausch (1884-1953), a possibilidade de 

uma cadeira na universidade de Viena ou na de Graz, visando retornar a sua 

cidade natal, que ainda não tinha sido tomada pelos alemães. Uma tal 

oportunidade não surgiu imediatamente e, no interim, no ano seguinte 

Schrödinger recebeu um convite para assumir a cadeira de Física da 

Universidade de Edimburgo, que Charles Galton Darwin (1887-1962), neto do 

																																																								
11 Cornwell, 119-20. 
12 Schrödinger, Fragmentos Autobiográficos, 190.  
13 Moore, “Exile in Oxford”.  
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renomado autor de A Origem das Espécies, estava deixando vaga. Foram, 

assim, iniciadas as tratativas. Schrödinger viajou à Escócia, onde foi 

informado por Galton Darwin acerca das tarefas que deveria cumprir. 

Contudo, o salário era inferior ao oferecido por Princeton, que o físico já havia 

recusado. Para além das questões pecuniárias, finalmente havia surgido uma 

possibilidade na Universidade de Graz, com cátedra honorária em Viena, 

graças aos esforços de um outro amigo, o físico-matemático austríaco Hans 

Thirring (1888-1976), que descobriu o efeito de arrasto de referenciais, junto 

de Josef Lense (1890-1985). De acordo com o biógrafo Moore, Schrödinger 

teria respondido para Galton Darwin que o chamado das montanhas de sua 

terra natal era mais forte, além de que a previdência austríaca pagava o valor 

do salário integral durante a aposentadoria.14 Em seus Fragmentos 

Autobiográficos, Schrödinger observaria, retrospectivamente, que sua opção 

por Graz foi, de fato, muito feliz, porque se tivesse escolhido Edimburgo, não 

poderia ter sido indicado pelo físico-matemático britânico Edmund T. 

Whittaker (1873- 1952) ao seu ex-aluno, Éamon de Valera (1886-1975), que 

o convidaria para um cargo em Dublin.15 

O convite de de Valera, em 1938, não poderia ser mais oportuno, pois 

a Áustria tinha sido anexada pelos nazistas. Como o primeiro ministro da 

Irlanda, de Valera não mediu esforços na fundação do Dublin Institute for 

Advanced Studies (DIAS – Instituto de Estudos Avançados de Dublin), 

inspirado no Institute for Advanced Study (IAS) de Princeton, fundado em 

																																																								
14 Ibid. Esse cargo seria assumido, finalmente, por Max Born. 
15 Schrödinger, Fragmentos Autobiográficos, 190. Sobre de Valera, vide Coogan, “Éamon de 
Valera”; sobre a relação entre de Valera, Schrödinger e o DIAS, vide, McCrea, “Éamon de 
Valera”.  
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1930, que tinha acolhido Albert Einstein (1879-1955) e outros grandes 

cientistas refugiados da Alemanha nazista. A ideia de de Valera era criar um 

espaço comum para estudantes do Trinity College Dublin e da nova National 

University of Ireland.16 Para a cátedra de Física Teórica do DIAS, a primeira 

escolha de de Valera foi o já mencionado Whittaker e o matemático irlandês 

Arthur W. Conway (1876-1950), do University College Dublin. No entanto, 

nenhum dos dois pôde aceitar, devido aos compromissos assumidos com as 

universidades respectivas. Whittaker sugeriu, então, convidar Schrödinger, 

por se tratar de um físico de renome mundial e levando em conta a pressão à 

que devia estar sujeito desde a anexação da Áustria pela Alemanha nazista. 

De Valera marcou um encontro com Schrödinger em setembro de 1938, no 

qual formalizou o convite. O físico austríaco pediu demissão da Universidade 

de Graz e assumiu a direção da Escola de Física Teórica do recém-fundado 

DIAS, longe de sua pátria, mas também livre dos conflitos.17 

Neste ponto é importante ressaltar que a Europa já estava em clima de 

guerra e que a iniciativa de de Valera não seria esperável num tal contexto, 

porque o custo da criação do Instituto era excessivamente elevado, sem ter 

justificação em motivos estratégicos de defesa. Por esse motivo o político foi 

criticado duramente pela oposição, que o acusou de satisfazer sua vaidade 

pessoal, ao invés de cuidar das ameaças militares e econômicas às que a 

Irlanda estava exposta em função da guerra iminente.18 

																																																								
16 Moore, “Wartime Dublin”.  
17 Ibid., “Last Days in Graz”. 
18 Ibid., “Arrival in Dublin”; Murphy, & O’Neill, “O Qué É Vida?”, 10.  
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Nesse sentido, convém observar que o Estado da Irlanda tinha sido 

recentemente estabelecido através de uma nova constituição, em 1937. De 

Valera, o Primeiro Ministro, havia completado sua graduação na Royal 

University da Irlanda, onde teve oportunidade de assistir as palestras de 

matemática ministradas por Conway e de estudar física matemática com 

Whittaker. Além disso, uma das figuras intelectuais irlandesas mais 

renomadas era William Rowan Hamilton (1805-1865), que dentre outras 

demonstrações e princípios, tinha desenvolvido a função h (hamiltoniana), 

que foi o ponto de partida para a mecânica quântica. Na introdução ao projeto 

de criação do DIAS, de Valera exaltou a genialidade de Hamilton e 

manifestou a sua intenção de resgatar a reputação que a Irlanda tinha 

desfrutado no século anterior.19 Esses fatos dão conta dos motivos da 

preferência de de Valera pelos físicos quânticos, assim como por cientistas 

irlandeses ou que possuíssem algum vínculo com o país, no intuito de 

desenvolver uma tradição em ciências exatas, para as quais também ele 

tinha propensão e formação. 

A intenção de de Valera com a criação do DIAS era bastante clara: 

consolidar o novo Estado da Irlanda não só através de uma nova 

constituição, mas também mediante o resgate dos valores nacionais a partir 

da educação e do conhecimento. Essa cultura de apreço pelas ciências não 

poderia ficar restrita ao ambiente acadêmico, mas precisava ser difundida 

entre a população em geral. Por isso, como uma das exigências impostas 

aos diretores das escolas do DIAS, eles deveriam ministrar uma palestra 

pública anualmente, para as quais eram convidados todos os cidadãos de 

																																																								
19 Moore, “Dublin Institute for Advanced Studies”.  
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Dublin. Foi a partir de uma dessas apresentações, que precisou ser 

distribuída ao longo de três dias devido à densidade de seu conteúdo, que foi 

elaborado o livro What Is Life?20 

Embora o convite para a cátedra na Escola de Física Teórica do DIAS 

fosse feito a Schrödinger em 1938, ele considerou que o Instituto dublinense 

ainda não estava “no ponto”. Por esse motivo, só se mudou para a Irlanda, 

com a família, em setembro de 1939, quando começava a Segunda Guerra 

Mundial.21 No primeiro encontro com o Conselho Administrativo, em 21 de 

novembro, Conway indicou Schrödinger para a direção da Escola, sendo a 

proposta aprovada unanimemente.  

Para quem chegava de um país recém anexado pelos nazistas, a 

Irlanda se afigurava como um lugar nada ruim para se viver. Em sua 

autobiografia, Schrödinger descreve o período que passou em Dublin como 

“maravilhoso [...] Em nenhum outro lugar poderíamos ter passado pela guerra 

sem ser tocados pelos nazistas22”. No entanto, a Irlanda não passou ilesa 

pela guerra. Antes do Natal de 1940, algumas bombas atingiram uma cidade 

vizinha a Dublin, embora sem vítimas fatais. Em 3 de janeiro de 1941, três 

pessoas morreram ao ser atingidas por bombas alemãs perdidas, e a 

sinagoga principal de Dublin foi destruída. Em abril, um ataque surpresa a 

Belfast, na vizinha Irlanda do Norte, matou 500 pessoas. Além desses, os 

inúmeros ataques à Inglaterra eram noticiados, deixando todos apreensivos. 

Numa carta ao seu amigo, Hermann K. H. Weyl, ‘Peter’ (1885-1955), um 

																																																								
20 Ibid., “What Is Life?”. 
21 Schrödinger, Fragmentos Autobiográficos, 191. 
22 Ibid. 
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importante matemático alemão, então no IAS de Princeton, Schrödinger 

manifesta-se preocupado e deprimido: “Não tenho nenhuma esperança. 

Passei do limite do desespero”23.  

Outro problema que agravava o quadro de emergência no país era a 

escassez de alguns produtos, como consequência da estratégia de guerra 

nazista. Os submarinos alemães interceptavam os navios que faziam o 

transporte de diversas mercadorias, inclusive alimentos. Por isso, o açúcar, a 

manteiga e o chá foram racionados. Ainda mais grave era a falta de 

combustíveis, principalmente carvão e óleo diesel, que não era 

disponibilizado para carros particulares. A alternativa era utilizar taxis ou 

ônibus, que paravam às 22:00h. Carruagens começaram a circular e muitas 

pessoas passaram a andar de bicicleta. Essa, por sinal, era uma prática com 

a qual Schrödinger já estava familiarizado, sendo conhecido por percorrer 

diariamente o trajeto de 6 km de sua casa ao trabalho de bicicleta, sob 

qualquer condição meteorológica, vestindo, quando necessário, roupa à 

prova d’água. Em soma, todas as dificuldades em Dublin eram ínfimas 

comparadas às situações por ele enfrentadas em Viena no período posterior 

à Primeira Guerra Mundial.24 

Quanto ao trabalho, a principal pesquisa que Schrödinger desenvolveu 

entre 1940-1942 era relacionada à teoria eletromagnética não linear clássica, 

idealizada por Max Born (1882-1970). Entre 1943 e 1951, Schrödinger se 

dedicou à teoria do campo unificado, tentando modificar a teoria da 

relatividade geral de Einstein, para explicar tanto o eletromagnetismo, quanto 

																																																								
23 Apud Moore, “Turn of the Table”.  
24 Ibid., “Arrival in Dublin”.  
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a gravitação. Com esse intuito, escreveu um artigo intitulado “The General 

Unitary Theory of Physical Fields” (Teoria geral unitária dos campos físicos), 

publicado em julho de 1943.25 Teve um pequeno intervalo entre o trabalho 

sobre eletromagnetismo e o da teoria do campo unificado. Nesse ínterim, 

Schrödinger aceitou ministrar as palestras públicas previstas no estatuto de 

criação do DIAS. Como responsável pela cátedra de Física Teórica e sendo 

que vinha trabalhando intensamente nessa áreas, esperava-se que o assunto 

das palestras estivesse relacionado com essas atividades. 

Surpreendendo a todos, Schrödinger decidiu preparar uma palestra 

popular sobre um assunto mais próximo das ciências biológicas, a saber, as 

mutações causadas pelos raios X na mosca-das-frutas (Drosophila 

melanogaster). O aspecto da física teórica que entrava nesse contexto era a 

absorção quântica dos raios X pelo cromossomo, que Schrödinger tinha 

discutido como o biofísico alemão Max Delbrück (1906-1981), em 1933, 

quando ambos trabalharam juntos na Universidade de Berlin.26 Junto do 

biólogo soviético Nicolay V. Timofeev-Ressovsky (1900-1981) e do físico e 

biólogo alemão Karl G. Zimmer (1911-1988), num trabalho intitulado “Über 

die Natur der genmutationund der Genstruktur” (Sobre a natureza da mutação 

genética e a estrutura do gene), publicado em 1935, Delbrück havia sugerido 

que o gene era uma macromolécula mantida por forças quânticas e que 

poderia sofrer mutações induzidas pela incidência de radiação.27 

																																																								
25 Ibid., “Nonlinear Optics”.  
26 Ibid., “What Is Life?”. 
27 Symonds, 223; sobre o trabalho de Timofeev-Ressovsky, Zimmer e Delbrück, vide Perutz, 
“Erwin Schrödinger’s”, 234-9. 
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1.2 A VIDA SEGUNDO UM FÍSICO 

A influência do trabalho de Schrödinger na teoria de campo unificado, 

que acabava de começar, transparece já no prefácio de What Is Life?, 

quando afirma: 

“Herdamos de nossos antepassados um profundo desejo 

por um conhecimento unificado e abrangente. [...] Mas o 

alargamento [...] do conhecimento, tanto em extensão quanto em 

profundidade confrontou-nos com um difícil dilema. sentimos 

claramente que só agora começamos a adquirir material confiável 

para reunir tudo o que se sabe numa totalidade única.”29 

 

Apesar da impossibilidade de “uma única mente dominar por completo 

mais do que uma pequena porção especializada desse conhecimento”, 

considera essencial que “alguns de nós nos aventuremos a embarcar numa 

síntese [...] ainda que munidos de conhecimento incompleto [...] e sob o risco 

de parecermos tolos.”30 

Ciente de estar dirigindo-se a um público não especializado, 

Schrödinger afirma ter evitado o uso de conceitos matemáticos, o que 

possivelmente, explicasse, pelo menos parcialmente, o sucesso da palestra. 

Além do fato de considerar que o assunto era “complexo demais para ser 

completamente acessível à matemática”.31 Outrossim, inicia afirmando que 

abordará a questão, o que é a vida, na interface entre a física e a biologia, 

																																																								
29 Schrödinger, O Que É Vida?, 15. 
30 Ibid. 
31 Ibid., 17. 
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da perspectiva que considera como própria do ‘físico clássico’. Assim sendo, 

coloca o problema nos seguintes termos: “Como podem os eventos no 

espaço e no tempo, que ocorrem dentro dos limites espaciais de um 

organismo vivo, ser abordados pela física e pela química?”32 

O ponto que Schrödinger procura enfatizar é que a incapacidade 

evidente dessas disciplinas, na época, para explicar os fenômenos 

mencionados não implicava, automaticamente, em que fossem 

intrinsicamente incapazes de os abordar. Por outro lado, essa falha era 

particularmente marcante, em função dos avanços na biologia nos 40 anos 

precedentes, que tinham fornecido conhecimentos importantes acerca da 

estrutura material e do funcionamento dos seres vivos.33 

De acordo com Schrödinger, essa antinomia era o resultado da 

diferença no arranjo dos átomos no ser vivo, por comparação aos corpos 

estudados pelos físicos e pelos químicos. No entanto, essa diferença, em 

última instância, era de natureza puramente estatística, na medida em que 

as leis da física e da química são inerentemente estatísticas. Assim, “É 

quase impensável que as leis e regularidades [...] devam se aplicar 

imediatamente ao comportamento de sistemas que não exibem a estrutura 

na qual estão baseadas tais leis e regularidades”.34 

A seguir, antecipa o argumento central da obra: a parte mais 

essencial de uma célula viva é o cromossomo, que pode ser assimilado a 

um cristal aperiódico, chegando ao qualificar de “o portador material da 

																																																								
32 Ibid. 
33 Ibid., 18. 
34 Ibid. 
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vida”35. Os cristais, observa, são objeto de estudo tanto para físicos, quanto 

para químicos, contudo, o restante do capítulo 1 da obra é dedicado ao olhar 

próprio aos primeiros, ou mais propriamente, ao “físico ingênuo”, isto é, o 

físico entanto que aborda os organismos vivos e o seu funcionamento.36 

Assim, a subsecção seguinte tem por título a pergunta: “Por Que os 

Átomos São Tão Pequenos?”. Schrödinger  observa, contudo, que mais 

propriamente, a questão deveria ser, “por que devem nossos corpos ser tão 

grandes quando comparados ao átomo?”37 A resposta imediata é que os 

sentidos humanos são, eles mesmos, compostos por vários átomos, de 

modo que não são capazes de detectar a impressão produzida por um 

átomo isolado. Schrödinger pondera que há um motivo intrínseco, isto é, um 

primeiro princípio que explica por que tal estado das coisas é o único 

compatível com as leis da natureza, sendo isso, precisamente, o que a física 

pode elucidar. 

Retomando o argumento, Schrödinger afirma que o fato mais 

essencial é que “podemos sentir, pensar e perceber38, isto, é, atividades do 

sistema nervoso que, necessariamente, exigem um número enorme de 

átomos. O motivo que aduz para tal inferência se baseia nos conceitos de 

ordem e desordem. Intrinsecamente, o comportamento térmico de um 

átomo, ou de um pequeno grupo de átomos, é desordenado.39 Ao contrário, 

a atividade do pensamento é extremamente ordenada e, portanto, referida a 

																																																								
35 Ibid., 19. 
36 Ibid. 
37 Ibid., 21. 
38 Ibid., 22. 
39 Ibid. 
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organizações físicas (sensações, percepções) igualmente ordenadas e 

sujeitas a leis físicas rigorosas.40 Tais leis, de natureza estatística, se 

aplicam e controlam fenômenos do conjunto, com um todo, com precisão 

proporcional ao número de átomos.41 

No entanto, o capítulo 2, intitulado “O Mecanismo Hereditário”, 

começa por uma subsecção denominada “A Expectativa do Físico Clássico, 

Longe de Ser Trivial, É Errada”. Lembrando, a conclusão enunciada 

previamente afirmava que todo processo biológico requer, necessariamente, 

uma estrutura multiatómica, ordenada, resistente ao efeito de eventos 

monoatómicos, desordenados, que estão fora do escopo das leis físicas, 

sendo dependentes do efeito estatístico dos grandes números. O motivo do 

erro é que, no organismo vivo, “[...] grupos incrivelmente pequenos de 

átomos [...] têm um papel preponderante nos eventos bem ordenados e 

sujeitos a leis [...] Eles controlam as características observáveis em grande 

escala que o organismo adquire [...] e determinam seu funcionamento”.42 O 

foco da questão é o código hereditário.  

O segundo capítulo de What Is Life? é dedicado a apresentar, 

sucintamente, os conhecimentos contemporâneos acerca dos mecanismos 

da herança. Sendo que a palestra estava originalmente destinada a um 

público não especializado, Schrödinger passa revista sumária de conceitos 

tais como: reprodução, estrutura celular, divisão celular (mitose e meiose), 

																																																								
40 Ibid., 23. 
41 Ibid. 
42 Ibid., 32 
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haploidia, crossing-over, etc.43 Chama a atenção para o fato de que todo o 

funcionamento e o desenvolvimento ontogenético dos seres vivos, do 

estágio de ovo fertilizado até a maturidade, seguem um padrão determinado 

pelo cromossomo. Isto é, um pequeno componente de uma pequena parte 

(o núcleo) de uma única célula (o ovo fertilizado). Nesse contexto, 

Schrödinger caracteriza o cromossomo de uma maneira singular, que se não 

chamou a atenção dos seus contemporâneos, seria fundamental para o 

desenvolvimento futuro da biologia molecular e da genética, como é 

discutido mais tarde no presente trabalho. Senão, vejamos: 

“São esses cromossomos, ou provavelmente, apenas um 

filamento estrutural axial daquilo que realmente vemos ao 

microscópio como um cromossomo, que contêm, escrito em 

algum tipo de código, todo o padrão do desenvolvimento futuro 

do indivíduo e de seu funcionamento no estágio de maturidade. 

Cada conjunto completo de cromossomos contém o código 

inteiro. Assim existem, como regra, duas cópias desse código no 

ovo fertilizado [...]. Ao chamar a estrutura dos filamentos 

cromossômicos de código, queremos dizer que a mente que tudo 

penetra imaginada por Laplace, para a qual está toda conexão 

causal imediatamente aberta, poderia dizer, a partir de sua 

estrutura, se o ovo, sob condições adequadas, se desenvolverá 

num galo preto ou numa galinha pintada, numa mosca ou num pé 

de milho, num rododendro, num besouro, num rato ou numa 

mulher.”44 

 

																																																								
43 Haploidia: número de cromossomos nos gametas, a metade do número nas células 
somáticas. Crossing-over (cruzamento cromossômico): troca de material entre cromossomos 
homólogos, parte da recombinação genética que ocorre na meiose.  
44 Ibid., 33; a ênfase é nossa.  
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Porém, não só isso, mas: 

“Ao mesmo tempo, as estruturas cromossômicas têm poder 

instrumental para produzir de fato o desenvolvimento que 

antecipam. São o código legal e o poder executivo ou, para utilizar 

outra analogia, o projeto do arquiteto e a arte do construtor, tudo 

em um só.”45 

 

Assim, conclui Schrödinger, o padrão de um organismo, que é 

essencialmente uma totalidade, nem pode nem deve ser dividido em 

propriedades discretas: o discreto são as diferenças nas propriedades, 

porque, “O que fomos capazes de localizar no cromossomo foi o sítio dessa 

diferença. (Chamamo-lo, em linguagem técnica, de lócus ou, se pensarmos 

na estrutura material hipotética subjacente, de ‘gene’).”46 

Em outras palavras, o gene é o material que se assume como veículo 

hipotético de um caráter claramente hereditário. O que interessa, porém, a 

Schrödinger no gene é o seu tamanho máximo e a sua permanência.47 

A permanência, isto é, a durabilidade do padrão hereditário, diz 

Schrödinger, é quase absoluta, como demonstra o fato de que podemos 

																																																								
45 Ibid., 34. 
46 Ibid., 40. 
47 Ibid.,40-1. Quanto ao tamanho máximo do gene, Schrödinger explica que, com base em 
análises experimentais, ele pode ser calculado dividindo o comprimento de um cromossomo 
pelo número de caracteres que veicula, multiplicado pela largura das bandas que apresenta. 
O motivo é que, de acordo com contemporâneos como Cyril D. Darlington (1903-1981), as 
bandas visíveis nos cromossomos correspondiam aos genes, de onde, o número de bandas 
era o número de genes; ibid., 42. Com base nesses cálculos, Schrödinger estima que cada 
gene não contém mais do que um ou uns poucos milhões de átomos, que não alcançariam 
para apresentar o tipo de comportamento ordenado e sujeito a leis estudado pela física; Ibid., 
41.  
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mesmo falar em ‘propriedades hereditárias’.48 Por outro lado, é também 

evidente que há variações de uma geração para outra. Aqui Schrödinger 

toma como ponto de partida um dos conceitos principais da teoria da 

evolução de Charles Darwin (1809-1882), a seleção natural. Aponta, porém, 

o equívoco que havia resultado em inúmeras críticas a esse conceito, a 

saber, a ideia de que o material da seleção natural são as pequenas 

variações contínuas e acidentais que ocorrem em toda população, porque 

tais variações não são herdadas.49 

Por contraposição, o holandês Hugo M. de Vries (1848-1935), um dos 

responsáveis pela redescoberta do trabalho de Gregor Mendel (1822-1884), 

havia demonstrado que as variações, mesmo pequenas, ocorrem num 

pequeno número de indivíduos de uma prole aos saltos, isto é, de modo 

descontínuo, sem formas intermediárias, chamando essas variações de 

mutações. Essa propriedade, indica Schrödinger, evoca imediatamente a 

teoria quântica, de acordo com a qual, “não ocorrem energias intermediárias 

entre dois níveis de energia vizinhos”. Desse modo, a teoria da mutação de 

de Vries seria “uma teoria quântica da biologia”.50 

De fato, Schrödinger manifesta-se completamente persuadido de que 

as mutações são saltos quânticos na molécula do gene.51 Reciprocamente, 

sendo as mutações mudanças que ocorrem na própria hereditariedade, são 

tão herdadas quanto as características inalteradas originais.52 Desse modo, 

																																																								
48 Ibid., 42. 
49 Ibid. 
50 Ibid., 44. 
51 Ibid. 
52 Ibid., 45. 
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elas só podem ser explicadas “a partir de alguma alteração na substância 

hereditária”.53 Por outro lado, sendo alterações isoladas, “No mutante, as 

duas ‘cópias do código’ não são mais idênticas; elas apresentam duas 

‘leituras’ ou ‘versões’ diferentes [...]”54.    

No capítulo 4 de What Is Life?, Schrödinger retoma sua tese original e 

procura reconciliar o fato de que o gene contém um número relativamente 

pequeno de átomos com a percepção de que, apesar disso, exibe atividade 

muito regular e sujeita a leis, “com durabilidade e permanência que se 

aproximam do milagroso”55. Encontra a solução dessa antinomia aparente 

na teoria quântica: “o mecanismo da hereditariedade está intimamente 

relacionado com a própria base da teoria quântica, ou melhor, nela 

fundado”56. 

O argumento se baseia em que “A grande revelação da teoria 

quântica foi que características de descontinuidade foram descobertas no 

Livro da Natureza”57. O primeiro caso desse tipo é o da energia, que é 

trocada de maneira contínua entre corpos de grande porte, mas apenas 

discretamente na escala atómica. Nessa última instância, a transição entre 

níveis discretos de energia é chamada de ‘salto quântico’:  

“A transição de uma dessas configurações para outra 

consiste num salto quântico. Se a segunda registrar maior energia 

																																																								
53 Ibid. 
54 Ibid., 47. 
55 Ibid., 57. 
56 Ibid., 58. Schrödinger ressalta a curiosa coincidência de que a teoria quântica e a genética 
surgiram simultaneamente, considerando o ano das publicações seminais de Max Planck e 
de deVries - 1900.  
57 Ibid., 59. 
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(estiver num ‘nível superior’), para que a transição seja possível, o 

sistema deverá ser suprido de fora, pelo menos, com a diferença 

das suas energias. Para um nível inferior, ele pode mudar 

espontaneamente, desprendendo a energia em excesso, sob a 

forma de radiação.”58 

 

 Assim, entre o conjunto discreto de estados de uma combinação de 

átomos se forma uma molécula, que será estável, exceto que a diferença de 

energia necessária para a elevar ao nível seguinte seja suprida de fora. Tal 

quantidade é bem definida e determina o grau de estabilidade da molécula. 

A maneira mais simples de se elevar uma molécula ao nível superior de 

energia é aquecendo-a. No entanto, a natureza irregular do movimento 

térmico não permite definir o limite de temperatura no qual o nível aumenta, 

mas apenas estimar probabilidades de que isso aconteça quanto maior for o 

calor externo.59 

Sintetizando, o salto quântico é a transição de uma configuração 

molecular relativamente estável para outra. A energia requerida para tal 

transição não é a diferença real entre os níveis, mas o degrau entre o nível 

inicial e o limiar. Já as transições intermediárias são passageiras e 

imperceptíveis.60 

A aplicação dessas teses para as moléculas cromossómicas são o 

assunto do capítulo 5 de What Is Life? Concretamente, Schrödinger 

pergunta se tais estruturas, compostas por um número relativamente 

																																																								
58 Ibid., 60. 
59 Ibid., 61. 
60 Ibid., 65-6. 
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pequeno de átomos, são capazes de resistir por longos períodos à influência 

perturbadora do movimento térmico ao qual a substância hereditária está 

continuamente exposta. Que o gene é uma molécula é fato incontestável 

para Schrödinger: “podemos dizer com segurança que não existe alternativa 

para a explicação molecular da substância hereditária”61. O caráter absoluto 

do pressuposto de Schrödinger deriva da exclusão de outros fenômenos, 

não passíveis de análise física (estatística): 

 “Por exemplo, não é verdade que uma moeda de ouro, 

enterrada por dois milênios em uma tumba, preserva os traços da 

efígie nela cunhada? É verdade que a molécula consiste num 

enorme número de átomos, mas é certo que, nesse caso, não 

estamos dispostos a atribuir a preservação da forma à estatística 

dos grandes números. O mesmo se aplica aos cristais que 

encontramos imersos em rochas, onde permaneceram sem 

alteração por períodos geológicos.”62 

 

É igualmente arbitrária a insistência de Schrödinger na teoria 

quântica: “Por que insisto tanto no ponto de vista da mecânica quântica? [...] 

[porque] é o primeiro aspecto teórico que dá conta, a partir de primeiros 

princípios, de qualquer agregado de átomos presente na Natureza”63. 

Nesse contexto, Schrödinger entende por ‘molécula’ um corpo sólido 

ou cristal, com base nas seguintes ‘equações’: molécula = sólido = cristal; 

																																																								
61 Ibid., 68. 
62 Ibid., 69. 
63 Ibid., 68. 
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gás = líquido = amorfo.64 O motivo para a molécula ser considerada como 

um sólido = cristal é que: 

“[...] os átomos formadores de uma molécula, sejam muitos 

ou poucos, estão unidos por forças que têm exatamente a mesma 

natureza que as que unem numerosos átomos num sólido 

verdadeiro, um cristal. A molécula apresenta a mesma solidez de 

estrutura de um cristal. [...] é precisamente nessa solidez que 

baseamos a fundamentação da permanência de um gene!”65 

 

No entanto, continua Schrödinger, em sentido estrito, uma pequena 

molécula não é um sólido, mas o ‘germe de um sólido, que para se 

constituir, precisa da agregação de outras moléculas. Tal agregação pode 

ocorrer de duas maneiras: 1) através da repetição, indefinidamente, da 

mesma estrutura nas três dimensões o espaço; ou 2) sem tal repetição. O 

último é o caso das moléculas orgânicas, nas quais, “cada átomo e grupo de 

átomos tem um papel individual, nunca exatamente igual ao de outros”. 

Portanto, as moléculas orgânicas podem ser assimiladas a “cristais 

aperiódicos”, de maneira que “um gene – e talvez toda a fibra cromossómica 

– seja um sólido aperiódico”.66 

Essa hipótese explicaria, segundo Schrödinger, a variação infindável 

da informação condensada no ‘código-miniatura’ representado pela 

substância hereditária, presente no núcleo do ovo fertilizado e que dá conta 

do desenvolvimento inteiro do organismo:  

																																																								
64 Ibid., 70. 
65 Ibid., 71. 
66 Ibid. 
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“Uma associação bem ordenada de átomos, dotada de 

resistividade suficiente para permanentemente manter sua ordem, 

parece ser a única estrutura material concebível, que permite 

vários arranjos (‘isoméricos’) possíveis, suficientemente 

numerosos para abranger um complexo sistema de 

‘determinações’ dentro de um pequeno limite espacial.”67 

 

Dessa perspectiva, explica Schrödinger, o número de átomos nem 

precisa ser muito grande para embasar um número quase ilimitado de 

arranjos possíveis. Assim, “com o conceito molecular do gene, já não é 

inconcebível que o código-miniatura corresponda exatamente a um plano 

altamente complexo e especificado de desenvolvimento e, que ao mesmo 

tempo, também deva conter, de alguma forma, os meios para pô-lo em 

operação.”68 

Nos dois últimos capítulos de What Is Life?, Schrödinger se propõe a 

tornar viáveis as hipóteses formuladas previamente. Com uma ressalva: 

admite, explicitamente, que a resposta não virá, no futuro imediato, da física, 

mas “da bioquímica, sob a direção da fisiologia e da genética”69. Nesse 

contexto, confessa que o seu motivo genuíno para a elaboração do livro foi a 

constatação de que a matéria viva não escapa às leis conhecidas da física, 

mas implica em “outras leis da física”, então desconhecidas, mas que uma 

vez reveladas, tornar-se-iam em parte integral daquela ciência, junto das 

																																																								
67 Ibid., 72. 
68 Ibid. 
69 Ibid., 79. 
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anteriores.70 Previsivelmente, essas novas leis não dependeriam da 

descoberta de forças novas encarregadas de dirigir a atividade dos átomos 

nos seres vivos, mas do fato de que a construção destes é radicalmente 

diferente de tudo testado no laboratório físico até a época.71 

Sinteticamente, o argumento básico de Schrödinger é que as leis 

físicas são leis estatísticas de grandes números, que explicam a 

possibilidade da matéria escapar de sua tendência natural para a desordem. 

Face a isso, destaca-se a grande durabilidade da ‘substância hereditária’, 

que apesar do seu tamanho pequeno, consegue se esquivar da tendência à 

desordem.72 Em última instância, “A vida parece ser comportamento 

ordenado e sujeito a leis da matéria”, alheio à tendência dela a passar da 

ordem para a desordem, mas parcialmente baseado na manutenção de uma 

certa ordem já existente.73 O comportamento do ser vivo parece eludir a 

segunda lei da termodinâmica (princípio da entropia), isto é, da tendência 

para se alcançar “um estado permanente, no qual não ocorre qualquer 

evento observável [...] estado [...] [de] equilíbrio termodinâmico ou de 

‘entropia máxima’”74. Ao contrário:  

“Qual éo aspecto característico da vida? Quando se pode 

dizer que uma porção de matéria está viva? Quando continua 

‘fazendo alguma coisa’, movimenta-se, trocamatéria com 

seuambiente, etc., e isso por um período muito mais longo do 

																																																								
70 Ibid., 80. 
71 Ibid., 87. 
72 Ibid., 80. 
73 Ibid. 
74 Ibid., 81. 
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que esperaríamos que uma porção de matéria inanimada 

continuasse a fazersob circunstâncias similares.”75 

 

O conceito para o qual Schrödinger apelará para dar conta desse 

diferencial essencial é o de ‘entropia negativa’: para neutralizar a entropia 

(‘positiva’) gerada pelo metabolismo (troca de matéria e energia com o 

ambiente) e, assim, manter-se vivo, um organismo precisa “extrair, 

continuamente, entropia negativa do ambiente [...] Um organismo se 

alimenta, na verdade, de entropia negativa. [...] o essencial no metabolismo 

é que o organismo tenha sucesso em se livrar de toda a entropia que ele 

não pode deixar de produzir por estar vivo”.76 

Adiantando-se a possíveis objeções, Schrödinger reformula a ideia da 

seguinte maneira:  

“[...] entropia, tomada com o sinal negativo, é em si mesma 

uma medida de ordem. Assim, o dispositivo que permite a um 

organismo manter-se estacionário num nível bastante alto de 

ordem (= nível bastante baixo de entropia) consiste em sugar 

continuamente ordem de seu meio ambiente.”77 

 

Como conclusão, Schrödinger sintetiza: 

“O desdobramento de eventos ao longo do ciclo de vida 

de um organismo exibe regularidade e ordem admiráveis, sem 

																																																								
75 Ibid. 
76 Ibid., 83. 
77 Ibid., 85. 
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comparação com qualquer coisa que encontramos na matéria 

inanimada. Descobrimos que esse ciclo é controlado por um 

grupo de átomos supremamente bem ordenado, que representa 

apenas uma fração muito pequena da soma total de átomos em 

cada célula. Além disso [...] basta apenas o deslocamento de 

uns poucos átomos dentro do grupo de ‘átomos dirigentes’ da 

célula germinativa para produzir uma alteração bem definida nas 

características hereditárias emgrande escala do organismo.”78 

 

Por outro lado, 

“[...] o curso regular dos eventos, governado pelas leis da 

física, nunca é consequência de uma configuração bem ordenada 

de átomos, exceto quando essa configuração de átomos se 

repete um grande número de vezes, seja como no cristal 

periódico [...]  Mesmo quando o químico manipula in vitro uma 

molécula muito complicada, sempre enfrenta um número enorme 

de moléculas.”79 

 

Assim, o problema se restringe a dois ‘mecanismos’ diferentes de 

produção de ordem: um, o ‘mecanismo estatístico’, que produz ordem a 

partir da desordem, e o outro, ‘o novo’, que produz ordem a partir da ordem. 

O primeiro é o que ocorre na natureza e permite entender as linhas gerais 

dos eventos na natureza. Porém, diz Schrödinger, não se pode esperar que 

as leis físicas derivadas desse mecanismo possam explicar diretamente o 

comportamento da matéria viva, “cujas características mais marcantes 

																																																								
78 Ibid., 88. 
79 Ibid., 88-9. 
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estãovisivelmente baseadas no princípio da ‘ordem a partir da ordem’”.80 De 

onde a predição da existência de novas leis físicas.  

 

1.3 A ACOLHIDA CONTEMPORÂNEA DE WHAT IS LIFE? 

Apesar da surpresa causada pelas teses de Schrödinger, já em 1922, 

o geneticista norte-americano, Hermann J. Muller (1890-1967) havia descrito 

todas as propriedades básicas da ‘molécula hereditária’ e, pouco mais tarde, 

também a aperiodicidade dela.81 Em 1960, numa carta dirigida a um jornal, 

Muller reclamaria de que Schrödinger não tinha introduzido novidade 

alguma, mas tinha meramente derivado dedutivamente alguns princípios, 

que utilizou para tecer especulações equivocadas. Contudo, salienta o 

estudioso K. R. Dronamraju, as críticas de Muller devem ser consideradas 

com cautela, porque o foco no DNA como a ‘molécula da herança’ só 

começaria com os trabalhos de Oswald T. Avery (1877-1955) em 1944 – 

antes disso os candidatos favoritos eram as proteínas.82 

Ainda de acordo com Dronamraju, as palestras de Schrödinger 

serviram de inspiração para muitos dos primeiros pesquisadores em biologia 

molecular, entre eles, ninguém menos que James Watson (n. 1928) e 

Francis Crick (1916-2004).83 Já outros, como Linus Pauling (1901-1994) e 

																																																								
80 Ibid. 
81 Muller, “Variation Due to Change”; e “Gene as Basis of Life”. 
82Dronamraju, 1071. Como veremos no capítulo 2 do presente trabalhou, tampouco bastaram 
os trabalhos de Avery para que o foco se deslocasse das proteínas para o DNA.  
83Dronamraju, 1071. 
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Max Perutz (1914-2002) manifestaram uma postura muito mais crítica, 

senão totalmente negativa.84 

Nesse sentido, é interessante verificar o julgamento de Neville 

Symonds (1925-2014).85 Depois de se formar em física e em matemática na 

Austrália, Symonds viajou à Inglaterra para realizar um doutorado em física 

teórica na Universidade de Londres. entre 1948 e 1950 esteve em Dublin 

com Schrödinger, trabalhando juntos na teoria do campo unificado. Nesse 

contexto, Schrödinger o persuadiu a mudar seu interesse para a biologia 

molecular. Eventualmente, viria a ser o fundador da cadeira de genética 

microbiana da Universidade de Sussex, que ocupou entre 1965 e 1989. 

Dado o sucesso do What Is Life?,86Symonds se questionou pelos motivos, 

que procurou responder nos termos do seu poder para atrair pesquisadores 

oriundos das ciências exatas para a biologia molecular, assim como para 

determinar a direção desse campo no período de sua constituição, isto é, na 

década de 1950.  

De ambos os pontos de vista, Symonds conclui que a contribuição do 

livro foi efetivamente pequena. Dentre os físicos atraídos para a biologia 

molecular, além dele mesmo (na verdade, observa, não foi ‘o livro’, mas 

apessoa de Schrödinger), só se sobressai o nome de Maurice Wilkins (1916-

2004).87 Quanto à influência de What Is Life? sobre a pesquisa científica, 

																																																								
84 Perutz, “Erwin Schrödinger’s”; Pauling, “Schrödinger’s Contributions”.  
85 Informações biográficas tomadas de Sherratt, “Obituary”.  
86 “O livro foi lido amplamente na sua época e continuou sendo lido amplamente todo ao 
longo dos anos 1950. De fato, o livro continua sob demanda até o dia de hoje. Foi resenhado 
em todo lugar onde foi relevante, traduzido a um número de línguas e virou um clássico da 
ciência popular”; Symonds, 221. 
87 Ibid., 224. 
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algumas linhas foram, de fato, abertas, como a medição do potencial de 

radiação ultravioleta para induzir mutações e a investigação dos 

mecanismos de pareamento de genes na recombinação genética da meiose, 

assim como estimulou o interesse de Delbrück e de Niels Bohr (1885-1962) 

na possibilidade de que ‘leis físicas novas’ operassem nos seres vivos.88 

Contudo, diz Symonds, a maior contribuição seria bem posterior: a 

hipótese de que cromossomo contém informação codificada. De fato, seria 

preciso identificar o DNA como a ‘molécula da herança’ para que o peso 

todo da hipótese de Schrödinger se fizesse sentir, estimulasse a pesquisa na 

área e, então, sim, a biologia molecular pudesse vir “falar a língua da teoria 

quântica, dos cristais e do código” e atraísse os jovens mais brilhantes.89 A 

possível influência de Schrödinger no desenvolvimento posterior da área é o 

tema do próximo capítulo.  

  

																																																								
88 Ibid. 
89 Ibid., 225.  
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CAPÍTULO 2	

REPERCUSSÃO DE WHAT IS LIFE? NO DESENVOLVIMENTO DA BIOLOGIA 

	

 O ‘pequeno livro’ de Schrödinger, What Is Life?, teve um destino 

curioso. Como foi visto no capítulo anterior, à época de sua publicação teve 

recepção variável, de elogiosa  a altamente crítica, mas nunca morna. Ele 

voltaria a ser centro das atenções na ocasião do 50º e 70º aniversário das 

palestras originais, em 1993 e 2013, respectivamente.90Nesse contexto, o 

Trinity College Dublin sediou dois novos eventos intitulados What Is Life?: o 

de 1993 teve um painel composto por destacados representantes de diversos 

campos da ciência(biólogos, físicos, matemáticos, médicos), estando 

destinado a discutir os possíveis rumos da biologia para os “próximos 50 

anos”. Já o evento de 2013 consistiu numa palestra ministrada por J. Craig 

Venter, que dez anos antes tinha efetivado o sequenciamento do genoma 

humano, dedicada a analisar “o que é vida?” da perspectiva no século XXI.  

 

 

 

																																																								
90 Em 1992 a Cambridge University Press lançou uma edição de What Is Life? junto de 
outros dois textos de Schrödinger – Mind and Matter (Matéria e mente) e Autobiographical 
Sketches (Fragmentos autobiográficos) – que teve em 2013 sua 17a reimpressão.  
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2.1 50 ANOS DEPOIS: PORQUE?	

 A secção introdutória a What Is Life? The Next FiftyYears,91redigida 

pelos organizadores da obra, Michael P. Murphy e Luke A. J. O’Neill, 

circunscreve conceitos fundamentais levantados por Schrödinger a respeito 

do questionamento primordial “o que é vida?”. De acordo com eles, uma 

grande parte do sucesso espetacular da biologia molecular na segunda 

metade do século XX pode ser considerada como o resultado de elaborações 

do conceito de ‘ordem a partir da ordem’ lançado por Schrödinger em What Is 

Life?, sendo esse o motivo, segundo eles, para a reputação da obra. Além 

disso, enfatizam um outro aspecto inovador, na medida em que “um físico 

afastando-se de sua área de expertise, para adentrar-se num campo alheio, 

pôde estimular a pesquisa”. Tal faceta da interdisciplinaridade teria colocado 

“questões provocativas e não usuais na ciência”.92 Foi esse, em última 

instância, o espírito que se procurou comemorar no evento de 1993.	

Por se tratar de um capítulo de apresentação, os autores descrevem, 

brevemente, o que consideram ser as duas ideias fundamentais subjacentes 

ao problema central: a natureza do elemento biológico transmissor da 

informação hereditária nos seres vivos e o funcionamento peculiar da 

termodinâmica nos mesmos. Com base em tais ideias, os autores procuram 

explorar o contexto de criação de dois modelos de explicação para a 

fisiologia dos seres vivos.  

																																																								
91 Murphy & O’Neill, “O Que é Vida?”, 10. A obra foi traduzida ao português e publicada pela 
Editora da UNESP/Cambridge University Press, em 1997; esta é a versão citada no presente 
trabalho.   
92 Ibid, 11.  
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O primeiro modelo é baseado na noção de ‘ordem a partir da ordem’ 

(nos termos do próprio Schrödinger), em outras palavras, a existência de uma 

instância exclusiva dos organismos vivos e responsável pela transmissão de 

caracteres para as gerações futuras.93 Com esse argumento, os autores 

retomam o que no capitulo 1 apontamos como sendo um tema central da 

obra de Schrödinger, a saber, de que o gene, contendo apenas perto de mil 

átomos, tem estrutura análoga à de um cristal de dimensões bastante 

reduzidas e‘aperiódico’. Essas propriedades tornariam o genecapaz de 

resistir asvariações ambientais, acarretando a proteção de sua função de 

transportador da informação hereditária.94	

O segundo modelo explicativo proposto por Schrödinger, derivado de 

‘ordem a partir da desordem’, utiliza conceitos da termodinâmica e da física 

quântica. Diferentemente do primeiro modelo, na interpretação de Murphy e 

O’Neill, a tendência dos seres vivos contrária à perda de entropia, levou certo 

tempo para ser aceita pela comunidade científica.95 Nesse sentido, o 

prospecto dado pelos pesquisadores foi promissor: "Talvez daqui a 50 anos 

What Is Life? seja visto como profético mais pelo seu tratamento da 

termodinâmica de seres vivos do que pela sua previsão da estrutura do 

DNA”96.	

A introdução termina destacando a natureza inédita da publicação de 

Schrödinger, uma vez que se tratava de um cientista oriundo do campo da 

física investigando um objeto tradicionalmente circunscrito a outra área de 

																																																								
93 Ibid, 10. 
94 Ibid. 
95 Ibid, 11. 
96 Ibid. 
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pesquisa. Tal circunstância ou melhor, tal “espirito exploratório” constituiria, 

na opinião dos autores, a principal razão da efeméride dos 50 anos.97	

O volume publicado incluiu diversas contribuições (Tabela 1). Para a 

nossa análise, porém, escolhemos exclusivamente os trabalhos que discutem 

ora a relevância de What Is Life? ou a influência dos conceitos apresentados 

nele na biologia da segunda metade do século XX. 

Tabela 1. Trabalhos incluídos em 50 Anos Depois 

Autor Título do capítulo 

Manfred Eigen98 O que restará da biologia do século XX? 

Stephen Jay Gould99 “O que é vida?” como um problema histórico 

Jared Diamond100 A evolução da inventividade humana 

Lewis Wolpert101 Desenvolvimento: o ovo é computável, ou podemos 
gerar tanto um anjo como um dinossauro? 

John Maynard Smith102& 
Eörs Szathmáry103 

Linguagem e vida 

																																																								
97 Ibid. 
98 Biofísico e químico alemão (n. 1927), Premio Nobel de Química, 1967, por seu trabalho 
com mensuração de reações químicas rápidas. Outro foco de interesse é a auto-organização 
de sistemas prebióticos. NobelPrize.org 
 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1967/eigen-facts.html (acesso 
em 29/11/2015). 
99 Norte-americano (1941-2002) formado em filosofia e geologia, foi curador da secção de 
paleontologia de invertebrados do Museu de Zoologia Comparada da Universidade de 
Harvard. Mais tarde desenvolveu estudos em teoria da evolução, sendo especialmente 
conhecido por seu trabalho em divulgação científica; vide Ian Tattersall, “Remembering 
Stephen Jay Gould, Natural History 
 http://naturalhistorymag.com/perspectives/302413/remembering-stephen-jay-gould (acesso 
em 29/11/2015). 
100 Norte-americano (n. 1937), originalmente formado em fisiologia, é professor de geografia 
na UCLA. Conhecido divulgador da ciência, autor de The Third Chimpazee (1991), Guns, 
Germs and Steel (1997) e The World until Yesterday (2012), entre outras obras. UCLA 
Department of Geography. http://www.geog.ucla.edu/people/jared-diamond (acesso em 
29/11/2015). 
101 FRS, britânico nascido na África do Sul (1929), especializa-se em biologia do 
desenvolvimento, com ênfase nas vias de sinalização molecular. British Humanist 
Association. https://humanism.org.uk/about/our-people/patrons/professor-lewis-wolpert/ 
(acesso em 29/11/2015). 
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Christian de Duve104 RNA sem proteína ou proteína sem RNA? 

Stuart A. Kauffmann105 “O que é vida?” Schrödinger estava certo? 

Roger Penrose106 Por que a nova física é necessária para compreender a 
mente? 

Walther Thirring107 As leis da natureza evoluem? 

J.A. Scott Kelso108& 
Hermann Haken109 

Novas leis antecipáveis no organismo: a sinergética do 
cérebro e do comportamento 

Eric D. Schneider & 
James J. Kay110 

Ordem a partir da desordem: a termodinâmica da 
complexidade biológica 

Ruth Braunizer111 Reminiscências 

Em negrito, capítulos selecionados para análise 

																																																																																																																																																															
102 FRS, zoólogo inglês (1920-2004), especializou-se em biologia evolutiva e genética, com 
ênfase na aplicação da teoria do jogo à evolução e na sinalização molecular; vide 
Charlesworth, “John Maynard Smith”. 
103 Discípulo de J. Maynard Smith, com quem escreveu The Major Transitions in Evolution 
(1995) e The Originsof Life (1999), nasceu na Hungria em 1959, especializando-se em 
biologia evolutiva, com ênfase no desenvolvimento da linguagem humana, entre outros 
aspectos. Parmenides Foundation https://www.parmenides-foundation.org/people/eoers-
szathmary/ (acesso em 29/11/2015). 
104 Citologista e bioquímico belga (1917-2013), ganhador do Prêmio Nobel de 
Fisiologia/Medicina, 1947, por seu trabalho sobre organização estrutural e funcional da 
célula. NobelPrize.org http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1974/duve-
facts.html (acesso em 29/11/2015). 
105 Médico norte-americano (n. 1939), especializou-se em biologia teórica e sistemas 
complexos, com ênfase nas origens da vida na Terra. Institute for Systems Biology 
https://www.systemsbiology.org/bio/stu-kauffman (acesso em 29/11/2015). 
106 FRS, matemático e físico inglês (n. 1931), é conhecido por suas contribuições à teoria da 
relatividade, tendo ampla atividade em divulgação da ciência. The Gifford Lectures 
http://www.giffordlectures.org/lecturers/roger-penrose (acesso em 29/11/2015). 
107 Físico austríaco (1927-2014) que desenvolveu o modelo homônimo em teoria quântica de 
campos. Mathematics Genealogy Project 
http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=141211 (acesso em 5/12/2015). 
108 Neurocientista irlandês (n. 1947), especializado em sistemas complexos. Center for 
Complex Systems and Brain Sciences, Florida Atlantic University 
 http://www.ccs.fau.edu/~kelso/ (acesso em 29/11/2015). 
109 Físico alemão (n. 1927) fundador da chamada ‘sinergética’ – estudo da formação e auto-
organização de sistemas abertos muito afastados do estado de equilíbrio.Institut für 
Theoretische Physik, Universität Stuttgart. 
 http://itp1.uni-stuttgart.de/en/institut/arbeitsgruppen/haken/ (acesso em 29/11/2015). 
110 Schneider (n. 1938) e Kay (1954-2004) formularam entre 1992 e 2004 uma teoria 
termodinâmica da evolução, segundo a qual a vida se desenvolve como resultado do fluxo 
de energia através da biosfera mediado pela tendência (postulada na segunda lei da 
termodinâmica) dos sistemas materiais a degradar o gradiente. http://www.jameskay.ca/ 
(acesso em 29/11/2015). 
111 Filha de Schrödinger (n. 1934). 
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Pelo menos quatro dos seis artigos estudados no livro tomam como 

natural ou dada uma certa aglutinação teórica entre a teoria da informação e 

as ciências biológicas.112 Não causa surpresa o fato de estarem todos 

focados particularmente no estudo da hereditariedade, pois dados os dois 

polos propulsores do livro na década de 1990 - o trabalho de Schrödinger e 

as efemérides dos 50 anos de What Is Life?-, percebe-se que as ideias do 

físico austríaco foram vistas pelos autores como pioneiras no campo da 

transmissão da hereditariedade.	

É importante mencionar que, durante os últimos sessenta anos, o 

conceito de informação adquiriu um papel proeminente em diversas áreas da 

biologia. O entusiasmo daí decorrente tem se estendido para além dos 

domínios que tradicionalmente apresentam uma aplicação mais explícita: o 

estudo biológico da percepção, da cognição e da linguagem. Ele também tem 

alcançado as partes mais básicas de teoria biológica. Descrições, por 

exemplo, de como os genes desempenham o seu papel causal em processos 

metabólicos e de desenvolvimento têm sido rotineiramente apresentadas em 

termos de ‘transcrição’, ‘tradução’ e ‘edição’.113	

Com base em tal perspectiva os autores do livro comemorativo 

avaliam a relação entre teoria da informação e biologia, particularmente o 

estudo da hereditariedade, de  maneira progressiva. Ou seja, defendem que, 

em linhas gerais, o entendimento dos elementos da linguagem genética foi 

refinado nos 50 anos entre 1943 e 1993 e, portanto,  permitia, já na década 

																																																								
112 A saber: Murphy & O’Neill, “O Que É Vida?” 35-52; Eigen, “O Restará?”, 13-34;Wolpert, 
“Desenvolvimento” e; Smith & Szathmáry ,”Linguagem e Vida”, 83-94. 
113 A esse respeito, vide Harms, Information and Meaning; Jablonka “Information”. 
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de 1990, facetas tais como a previsão dos resultados evolutivos de um ser 

vivo, pelo menos em termos probabilísticos, assim como o controle do 

processo de desenvolvimento de um gene. 

Iniciamos nossa análise pela contribuição de Stephen Jay Gould, 

particularmente interessante para o presente estudo,porque diferentemente  

de outros autores presentes no volume, analisa as ideias de Schrödinger em 

relaçãoao contexto histórico, cultural e científico próprio da época em que as 

palestras foram ministradas. Por outro lado, um dos temas frequentemente 

debatidos pelos participantes no evento, a teoria da evolução, é mencionado 

apenas tangencialmente na nossa análise, porque excede a delimitação de 

nosso objeto de estudo. 	

	

2.1.1GOULD: REDUCIONISMOS MÚLTIPLOS	

Gould inicia sua discussão relembrando o mérito de What Is Life? na 

comunidade científica e atribui ao trabalho de Schrödinger a responsabilidade 

pela inspiração para o estudo da estrutura do gene e para a parametrização 

do “pensamento da biologia em termos da física”.114	

Apesar da representatividade da obra no meio científico em seu tempo 

e no meio acadêmico posterior ao seu lançamento, Gould considera 

equivocada a maneira como Schrödinger abordou o tema da origem da vida. 

																																																								
114 Gould, “O Que É Vida?”, 36. James Watson declarou em seu livro, DNA: The Secret of 
Life, que tinha, no início de sua vida acadêmica, interesse em se tornar um naturalista, 
porém, “Minha mudança de ideia foi inspirada não por um professor inesquecível, mas por 
um pequeno livro publicado em 1944, What Is Life? pelo austríaco pai da mecânica 
ondulatória, Erwin Schrödinger”; Watson, DNA, 35. Tradução nossa. 



	 40

O ponto que Gould enfatiza é “a alegação-chave de Schrödinger, de uma 

universalidade quase auto-evidente na sua abordagem da biologia” – que 

desde já, convém salientar, Gould julga excessiva.115 Ao seu ver, 

“Schrödinger apresenta a sua meta de unificação [do conhecimento] como o 

anseio inquestionável e quase logicamente necessário de todo cientista em 

qualquer época”116. Julgando essa opinião equivocada, Gould procura 

contextualizá-la historicamente e encontra o marco procurado no “movimento 

pela unidade da ciência, surgido como faceta principal do positivismo lógico, 

desenvolvido pelos filósofos de Viena durante os anos 20”. Esse movimento 

afirmava, segundo Gould, que todas as ciências compartilham as mesmas 

leis,métodos e linguagem, não existindo, portanto, diferenças fundamentais 

entre a física e a biologia ou entre as ciências exatas e as ciências sociais.117 

Gould não traça possíveis relações entre Schrödinger e o Círculo de 

Viena, mas deduz a influência do movimento pela unidade da ciência a partir 

de um fato biográfico: as circunstâncias sociais na juventude de Schrödinger, 

caracterizadas por “esperanças de uma universalidade racional logo após a 

matança nacionalista da Primeira Guerra Mundial”.118 Assim, conclui Gould 

enfaticamente, “[...] a resposta de Schrödinger à questão ‘o que é a vida?’ 

não possui um status geral e deve ser considerada o produto transitório de 

uma fase da história do século XX”119. 

																																																								
115 Gould, 37.  
116 Ibid.  
117 Ibid., 37-8. Para uma abordagem mais abrangente do tema vide: Cat, “The Unity of 
Science”. 
118 Gould, 37. 
119 Ibid., 38. 
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Na opinião de Gould, Schrödinger se encontrava na posição ideal para 

transpor as metas do movimento à biologia, pelo simples fato de ter nascido e 

crescido em Viena e se matriculado na universidade local, enquanto que 

obteve o Prêmio Nobel de Física, a ciência-chave para o projeto de 

reducionismo unificador proposto pelo positivismo lógico.120 Esse projeto, por 

sua vez, estava incluído, sempre segundo Gould, num processo cultural bem 

mais amplo, o do modernismo, caracterizado por: “a redução, a simplificação, 

a abstração e a universalidade”121. Como resultado, afirma Gould, o livro de 

Schrödinger foi considerado “um depoimento atemporal sobre a imutável 

lógica da ciência", ao invés de uma construção social dentro do marco do 

movimento pela unidade da ciência.122 

O reducionismo transparece no argumento central de What Is Life?, 

segundo Gould: os seres vivos não passam de objetos físicos, extremamente 

complexos, mas passíveis de redução aos conceitos desenvolvidos pela 

física, certamente, outros diferentes dos reconhecidos em sua época.123 

Sobre essa base, Gould levanta uma série de questionamentos, que 

analisamos a seguir. 

 

a) Reducionismo no conceito de ‘vida’	

Na concepção de Schrödinger, os seres vivos seriam objetos físicos 

de maior complexidade, mas cujo funcionamento poderia ser analisado com 

																																																								
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Ibid., 39.  
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base nos conceitos convencionais da física. Em última instância, afirma 

Gould, Schrödinger reduziu a vida à estrutura e à operação universal das 

unidades mínimas do material hereditário.124 Esse reducionismo pode ser 

atribuído, considera, a: 1) fatores externos à biologia, a saber, “A inveja pela 

física tornou os pronunciamentos de grandes cientistas neste campo, 

particularmente os ganhadores do Prêmio Nobel [...] merecedores de respeito 

especial (e em grande parte imunes às cerradas críticas”125; 2) fatores 

internos, derivados do Darwinismo: a ideia de que o lócus da seleção natural 

se dá no nível do organismo e o gradualismo causal – uniformismo, originado 

em Charles Lyell (1797-1875);126 assim, “os processos e escalas de tempo de 

níveis superiores podem ser explicados como extrapolações causais de 

processos que operam no organismo individual no presente observável”127.   

	

b) Reducionismo fenomenológico	

Em última instância, afirma Gould, tanto a visão de Schrödinger, 

quanto a de Charles Darwin (1809-1882) são apenas parciais, porque não 

levam em conta nem a existência de níveis de hierarquia na organização dos 

seres vivos, nem a contingência histórica. Quanto aos primeiros, inclusive os 

primeiros formuladores da teoria moderna da evolução, como Theodosius 

																																																								
124 Ibid., 41.  A reação de Gould é visivelmente emocional, pois sente-se ofendido em sua 
qualidade de paleontólogo, pois com base na afirmação de Schrödinger, esses cientistas não 
teriam “nenhuma contribuição a dar no sentido de fornecer uma resposta completa a ‘o que é 
vida?’”; ibid., 42.   
125 Ibid.; aqui Gould reclama que “nossas disciplinas não são honradas com este tipo de 
premiação”, o que novamente é uma manifestação emocional.Por outro lado, é difícil saber a 
quais disciplinas Gould se refere, porque pesquisadores básicos em ciências biológicas 
foram, de fato, ganhadores do Prêmio Nobel (Fisiologia/Medicina ou Química).  
126 Ibid., 42-3. 
127 Ibid., 44. 
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Dobzhansky (1900-1975), apesar de reconhecerem uma hierarquia 

descritiva, reduziram o processo todo a mudanças nas frequências de genes 

em populações. A partir da década de 70 foi explicitamente proposta a 

hierarquia causal na teoria da seleção, com uma versão suave (os 

acontecimentos no nível macro não podem ser previstos a partir dos 

princípios que operam no nível micro) e outra forte (existe toda uma série de 

níveis, de gene à espécie, que podem servir como o lócus da seleção 

natural).128	

Por outro lado, Gould ressalta, além dos acontecimentos repetíveis e 

previsíveis, explicáveis pelas leis naturais, existem contingências históricas 

singulares, inerentes à própria natureza do mundo e tão relevantes quanto os 

fenômenos previsíveis. Esses eventos podem ser explicados, mas não com 

base em leis, mas através da história.129	

Em síntese, embora Gould reconheça a influência de What Is Life? – 

citando especificamente os casos de Watson, Crick e James F. Crow –130 

considera que sua contribuição efetiva à resposta para a pergunta `que é 

vida?’ foi parcial, no melhor dos casos, devido à presença de um 

reducionismo de base, atribuível ao contexto histórico cultural e científico que 

circunscreveu a vida e a obra de Schrödinger.	

																																																								
128Ibid., 44-5. Além disso, a terra deveria agir de modo condizente à evolução gradualista, em 
qualquer nível hierárquico, ibid., 45-7.  
129 Ibid., 48. Nesse contexto, Gould evoca um relato autobiográfico de Schrödinger, no qual 
afirma que na sua época escolar, gostava de matemática e de física, assim como da 
gramática, por sua lógica rigorosa. Porém, detestava memorizar os dados e fatos ‘aleatórios’ 
da história e da biogeografia; Ibid., 50. 
130 Geneticista norte-americano (1916-2012).  
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Além disso, o erro da análise de Schrödinger, segundo Gould foi ter 

rechaçado a aleatoriedade das contingências de sua explicação em What Is 

Life?, sendo que as leis naturais e a contingência histórica deveriam ser 

consideradas em parcelas iguais para a resposta à questão primordial “o que 

é vida?”. Gould conclui seu capítulo com uma citação do profeta Amós: 

“Porventura andarão dois juntos, senão estiverem de acordo?”131	

As seguintes duas contribuições representam desenvolvimentos da 

tese de Schrödinger no sentido de que o material hereditário está ‘escrito em 

código’, levando no caso de Manfred Eigen a apontar uma passagem do 

modelo químico para o informacional em biologia, e à assimilação dos 

códigos biológicos aos linguísticos, na visão de John Maynard Smith e Eörs 

Szathmáry.  

 

2.1.2EIGEN: DA QUÍMICA À INFORMAÇÃO	

A análise que faz Manfred Eigen é bem diferente da de Gould, pois 

procura identificar tendências nas ciências da vida ao longo do século XX – 

eventualmente determinantes do ‘futuro da biologia’ – e é nesse contexto que 

avalia o possível papel de What Is Life? 

 Assim, observa que se a primeira metade do século XX foi ‘a era da 

física atômica”, a segunda metade foi a ‘era da biologia molecular’, tendo os 

físicos papel fundamental na passagem de um para o outro foco, Schrödinger 

																																																								
131 Ibid., 50. 
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e seu What Is Life? em particular.132 De acordo com Eigen, a maior 

contribuição de Schrödinger foi ter inspirado novas formas de pensar, pois 

não teriam sido teóricos os que iniciaram as mudanças na biologia e 

instituíram a nova ciência da biologia molecular, mas foram físicos os que 

“desencadearam uma nova pesquisa de maneira radical”, ao utilizarem o 

conhecimento básico sobre a natureza química dos processos biológicos 

como trampolim.133 Esses desenvolvimentos permitiram se avançar 

consideravelmente no conhecimento da organização celular do ponto de vista 

molecular, incluindo os mecanismos subjacentes às funções celulares, assim 

como seus desarranjos e a possibilidade de regulá-los, inclusive, com fins 

terapêuticos.134 

Quanto à pergunta “o que é vida?”, como muitos outros,135 Eigen 

prefere substitui-la pela lista de características que permitem distinguir entre 

sistemas vivos e não vivos, dentre as quais foca no fato de que, nos 

primeiros, as reações químicas estão controladas por um programa operado 

por uma central de informação. A meta desse programa, observa, é a 

																																																								
132 Eigen, “O Que Restará da Biologia”, 16. Além de What Is Life?, menciona a obra Physics 
and the Secret of Organic Life (A física e o segredo da vida orgânica), publicada pelo físico 
matemático Pascual Jordan (1902-1980) em 1945.  
133 Ibid. Acentua foram físicos como Delbrück, Pauling e Crick os que puderam criar uma 
costura entre a química e a biologia. Ainda, observa que o trabalho em bioquímica do grupo 
formado pelos médicos e bioquímicos que revelaram os mecanismos da respiração celular 
forneceu a base química sobre a qual a biologia molecular pôde florescer na segunda 
metade do século XX; Ibid., 17. Eigen se refere a Otto Warburg (1833-1970), Prêmio Nobel 
de Fisiologia de 1931; Otto F. Meyerhof (1884-1951), Prêmio Nobel de Medicina de 1922;e 
Hans A. Krebs (1900-1981) e Fritz A. Lipmann (1899-1986), que compartilharam o Prêmio 
Nobel de Medicina de 1953. É interessante observar que esses pesquisadores eram todos 
judeus; Krebs e Lipmann fugiram da Alemanha nazista para a Inglaterra e os EUA, 
respectivamente, em 1939 e 1933. Já Warburg se converteu ao cristianismo, sendo 
considerado ‘meio-judeu’ pelos nazistas, enquanto Meyerhof fugiu para Paris em 1938. Vide: 
Peters, “Otto Meyerhof”; Krebs, “Otto Heinrich Warburg”; Kornberg & Williamsons, “Hans 
Adolf Krebs”; e Jencks & Wolfenden, “Fritz Albert Lipmann”.  
134 Eigen, 16. 
135 Vide, por exemplo, Mayr, Growth of Biological Thought, 51 et seq.  
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autorreplicação de todos os componentes do sistema, lá incluído o próprio 

programa, ou melhor dito, o material que o contém.136 Sinteticamente, afirma 

que os três determinantes de um sistema vivo são: 1) autorreplicação 

(imprescindível para se assegurar a transmissão da informação ao longo do 

tempo); 2) mutação (necessária para a qualidade de variabilidade da 

informação); e 3) metabolismo (sem o qual o sistema regrediria para um 

estado anterior de equilíbrio, não mais passível de qualquer modificação). 

Salienta aqui que o último aspecto foi corretamente identificado por 

Schrödinger, em suas palestras de 1943.137	

Nesse contexto, Eigen desdobra sua análise com base na teoria da 

Informação de Claude Shannon (1916-2001) para se adentrar no tema da 

geração da informação. Por informação, segundo a referida teoria, entende-

se “uma sequência de símbolos, entre muitas alternativas, a ser mantida 

durante a transmissão, independente de seu conteúdo ou valor 

semântico”138.Dado que o centro da questão é a informação, a preocupação 

de Eigen é como esta é gerada, preservada e transmitida e, nesse sentido, 

observa: 

“Para poder fixar a informação do ponto de vista estrutural, 

classes definidas de símbolos são necessárias, como as letras de 

um alfabeto ou os símbolos binários do código de um computador. 

Além disso, precisamos das conexões entre os símbolos das 

palavras em formação e as regras de sintaxe que arranjam as 

palavras criando sentenças. Facilidades para ler as sentenças são 

																																																								
136 Eigen, 18.  
137 Ibid. 
138 Ibid., 21; para mais detalhes, vide Gleick, Information.  
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também necessárias; por fim, informação é apenas aquilo que pode 

ser compreendido e avaliado."139	

 

Convém chamar a atenção para a mudança de linguagem operada, 

pois ao invés da terminologia química, Eigen utiliza o vocabulário da 

linguística e da teoria da informação. Essa passagem é explícita 

imediatamente, quando afirma que “Foi apenas com os ácidos nucleicos que 

as moléculas aprenderam a ler”. A grande descoberta de Watson e Crick, 

então, segundo ele, é o reconhecimento de que o alicerce do processamento 

da informação molecular é o pareamento das bases dos ácidos nucleicos, de 

modo que: “Esta interação de início meramente química permite 

transcender a química, pois as unidades químicas agem essencialmente 

como símbolos de informação"140.	

Essa compreensão permitiria elucidar uma miríade de questões, como 

a datação do aparecimento da vida no planeta, assim como das várias 

espécies, inclusive a humana141 e a geração (transmissão) de informação 

biológica.142 

Desse modo, Eigen identifica em What Is Life? as sementes que 

levaram a se pensar os seres vivos como sistemas de informação, ao invés 

de sistemas de reações químicas, que exerceria influência decisiva 

																																																								
139Ibid, 19. 
140 Ibid. O grifo é nosso. 
141 Ibid., 19-20. 
142 Ibid., 21-4; nesse contexto, dedica uma secção inteira ao problema da infecção pelo vírus 
da imunodeficiência humana (HIV)/síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), que 
representava um sério problema a se resolver no final do século XX.  
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napesquisa biológica, sinalizada pela descoberta da estrutura do DNA, em 

1953, por Watson e Crick, e completada pelo desvendamento do genoma 

humano em 2003.  

 

2.1.3 MAYNARD SMITH E SZATHMÁRY: LINGUAGEM E VIDA	

John Maynard Smith e Eörs Szathmáry, no capítulo denominado 

“Linguagem e Vida”, relacionam a teoria geral da linguagem com a 

informação genética, além de discutirem a própria origem da linguagem 

humana.Os autores remetem-se à obra original de Schrödinger,em que tinha 

descrito a informação hereditária como uma sequência de símbolos de um 

código. O equacionamento da linguagem com o meio de transmissão do 

material genético constitui o principal quadro de análise dentro do qual é 

discutido o trabalho de Schrödinger. 

Nesse sentido, os autores chamam a atenção para uma das 

propriedades fundamentais da hereditariedade: a de que a vida gera vida. Tal 

derivação se justificaria na medida em que a referida propriedade depende 

da transmissão de informação e que, por sua vez, garantiria a evolução 

ulterior das populações por meio da seleção natural.143	

Transpondo tal lógica para as propriedades da linguagem genética, a 

relação entre os ácidos nucleicos e as proteínas que determinam o fenótipo 

dos organismos encontra-se no código genético, no qual a sequência de 

bases corresponde à sequência de aminoácidos de uma proteína.  

																																																								
143 Smith & Szathmáry, “Linguagem e Vida”, 83. 
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Os autores sugerem que a presença de aminoácidos e RNA (ácido 

ribonucleico) precedeu, historicamente, o desenvolvimento de organismos 

complexos. O estabelecimento de uma ligação entre ambos os tipos de 

moléculas foi, de acordo com eles, o caminho necessário para a produção de 

moléculas mais elaboradas.144 O motivo é que o RNA tem um papel-chave: o 

de transportar a informação no DNA (ácido desoxirribonucleico) até o 

citoplasma celular, onde os aminoácidos necessários são selecionados para 

ensamblar a proteína correspondente. A informação em questão vem 

codificada em sequências de três nucleotídeos, denominadas códons, cada 

um dos quais corresponde a um determinado aminoácido. Na visão de Smith 

e Szathmáry, a origem da especificidade desse código levanta importantes 

questões relativas à existência de um código ancestral, a partir do qual outros 

códigos teriam evoluído e, assumida tal hipótese, perguntam quais teriam 

sido os caminhos desse processo.145 

No entanto, em última instância, segundo os autores, a questão-chave 

na especificidade do código é: há alguma razão de natureza química para 

que determinados códons se associem a determinados aminoácidos? Em 

sua resposta, optam pela tese da arbitrariedade, tal como acontece no caso 

da atribuição de sentido às palavras da linguagem humana. 

Todavia, levam a analogia mais longe, estabelecendo uma correlação 

entre a formação da competência linguística humana e a genética, ilustrada 

																																																								
144 Ibid., 84. 
145 Nesse ponto, Smith e Szathmáry analisam hipóteses contemporâneas acerca da evolução 
do código genético. Convém observar que esse tema continua sendo um grande foco de 
pesquisa, como ilustra um editorial na secção Perspective no fascículo de revista Science de 
13/12/2013, vide Weatheritt & Madan Babu, “Hidden Codes”.  
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com o caso de uma família na qual foi demonstrado um padrão autossômico 

dominante de herança de uma determinada forma de incapacidade 

linguística,com desenvolvimento normal de todos os demais aspectos 

cognitivos.146 

Diante desse quadro,Smith e Szathmáry manifestam esperança na 

descoberta de loci em outros genes com efeitos diferentes na competência 

linguística ainda nos dez anos seguintes, resultado do diálogo profícuo entre 

geneticistas e linguistas.	

	

2.1.4 DE DUVE: RNA E PROTEÍNAS	

O tema da relação entre o RNA e as proteínas no estágio prebiótico da 

história do planeta é retomado de maneira mais sistemática por Christian de 

Duve. Este autor parte da questão anteriormente levantada por Maynard 

Smith e Szathmáry, sobre a existência de proteínas e RNAs num tal sistema 

prébiótico e a origem primordial dessas moléculas, numa tentativa de rastrear 

os primórdios da vida no planeta. 

De acordo com de Duve, o protometabolismo (conjunto de reações 

químicas que geraram e sustentaram a molécula de DNA) e o metabolismo 

(conjunto de reações catalisadas por enzimas que sustentaram o mundo do 

RNA) surgiram de maneira congruente por vias bioquímicas similares. Esse 

raciocínio é conhecido como argumento (ou princípio) de coerência, no 

																																																								
146 A essa incapacidade linguística foi dado o nome dispraxia verbal desenvolvimental. O 
gene FOXP2, isolado posteriormente em 2001, foi associado à essa afecção; vide Lai et al, 
“A Forkhead-domain Gene”. 



	

con

inic

org

dog

195

tran

(Fig

Trad
DNA

 

 

							
147 D
148 C
149 Ib
150C

ntexto das

cialmente 

anismos 

gma cent

58,148segun

nscrição d

gura 2) .149

 

Figura 2. 

dução (livre)
A, onde as se

																				
De Duve, “RN
Crick, “On Pr
bid., 97. 

Crick, “On Pro

s tentativ

responsáv

vivos.147Es

tral da 

ndo o qua

o DNA no

9 

Esquema 

: “Ou seja, p
etas mostram

																					
NA sem Prot
rotein Synthe

otein Synthes

as para

veis pela 

ssa argum

biologia 

al a expre

o RNA me

original do

podemos vir 
m a transferê

								
teína”, 93. 
esis”; vide tam

sis”.  

se estab

replicaçã

mentação 

molecula

essão da 

ensageiro,

o dogma c

a ter DNA-R
ência de info

mbém Crick,

belecer q

ão das c

é funda

ar, enunc

informaçã

 que é tr

entral da b

RNA-proteína
rmação.” 

, “Central Do

uais molé

células, o

mentada 

ciado por

ão genétic

raduzido n

biologia mo

a, mas nunc

ogma”.  

éculas fo

originando 

no cham

r Crick 

ca implica

numa prote

olecular150 

ca proteína-R

51

oram 

os 

mado 

em 

 na 

eína 

RNA-



	 52

 

De Duve conclui que a reprodução experimental do ambienteno qual 

foi gerada a vida é passível de ser realizada, isolando-se catalisadores 

primitivos semelhantes a enzimas que beneficiariam o processo 

bioquímico.151	

 

2.1.5 WOLPERT: ANJOS E DINOSSAUROS 

 Já o foco da contribuição de Wolpert é um trecho, no texto de 

Schrödinger, no qual o físico deduz que,considerando as bandas 

cromossômicas (hoje identificadas como genes) como uma sequência de 

símbolos de um código, sua estrutura permitiria predizer se um determinado 

ovo “se tornaria, sob condições adequadas, um galo preto ou uma galinha 

pintada, uma mosca ou uma planta de milho, um rododendro, um besouro, 

um camundongo ou uma mulher”. E mais particularmente, a tese de que o 

ovo contém um “complicado e específico plano de desenvolvimento e deva, 

de alguma maneira, conter os meios para colocá-lo em ação".152 Esse trecho 

leva Wolpert a levantar a questão da possível manipulação do material 

genético, ilustrada por dois casos extremos, a possibilidade de gerar ‘anjos’ e 

‘dinossauros’.  

 No âmbito dessa discussão, Wolpert circunscreve a questão ao papel 

do gene nos dois mecanismos de desenvolvimento embrionário: divisão 

																																																								
151 Ibid., 93. 
152Wolpert, “Desenvolvimento”, 71.  
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celular assimétrica e interação entre células. E pondera que, nesse sentido, o 

embrião deveria ser entendido como uma máquina de estados finitos, ou 

seja, um autômato. Sendo um autômato, o funcionamento do embrião 

poderia ser objeto de abstrações matemáticas e teoremas. Contudo, dada a 

sua complexidade, modelos mais sofisticados seriam necessários, como, por 

exemplo, os autômatos celulares de Stephen Wolfram (n. 1959) – para 

concluir que, porém, a simulação do desenvolvimento embrionário 

eraimprovável de ser feita naquele momento. No entanto, Wolpert manifesta 

a esperança de que o desenvolvimento dos conhecimentos sobre a 

composição intracelular eventualmente viria permitir “brincar no computador”  

e alterar cada gene individualmente. O desdobramento lógico de talraciocínio 

seria a possibilidade de manipular a evolução de partes da anatomia 

humana, como os membros e o cérebro.153 

Em outras palavras, a partir do desenvolvimento de um programa 

genético seria possível, seguindo o modelo do autômato, criar 

anjos,experimentalmente, utilizando informações sobre padrões de 

organização corporal que levassem à formação de asas ou de penas. Esse 

processo se daria utilizando genes já conhecidos de aves e de mamíferos. 

Porém, salienta Wolpert, faltaria, ainda, o conhecimento das sinapses 

neuronais necessárias para se obter um “temperamento angelical” - o que 

não seria necessariamente um problema, segundo ele, dado o 

																																																								
153Wolpert, 80. 
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desenvolvimento de um sistema de seleção eficaz para tal através do 

tempo.154 

O capítulo é concluído com a constatação de que, mesmo em posse 

do DNA completo de um dinossauro, faltaria o conhecimento adequado das 

condições iniciais ideais para elaborar um deles e, dessa forma, o enredo do 

filme Parque dos Dinossaurospermaneceria preso à ficção.155	

	

2.1.6 KAUFFMAN: SCHRÖDINGER ESTAVA CERTO?	

A transmissão da informação genética se mantém como o tema central 

na análise da obra de Schrödinger feitapor Stuart A. Kauffman. No capítulo 

“O Que É Vida?” Schrödinger Estava Certo?” Kauffman realiza um escrutínio 

da necessidade e da suficiência da teoria do físico austríaco para explicar a 

biologia molecular cinquenta anos mais tarde.	

Schrödinger, segundo Kauffman, demonstrou que o material genético 

se encontrana forma de uma estrutura bastante estável, responsável por 

fornecer o material carregador da informação para ahereditariedade. Todavia, 

o questionamento de Schrödinger sobre a vida em sié alvo de hesitação.156	

Kauffman avalia de maneira positiva a tese de Schrödinger de que as 

moléculas de carbono, nas estruturas vivas, estariam relacionadas entre si 

																																																								
154 Ibid., 81. 
155 Ibid. Trata-se do filme Jurassic Park, de Steven Spielberg (1993), baseado no romance 
homônimo de Michael Crichton (New York: Alfred A. Knopf, 1990). 
156Kauffman, “O Que É Vida?”, 133 
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por ligações covalentes e que se assemelhariam a “cristais aperiódicos”.157 

Porém, Kauffman introduz um conceito adicional na teoria em questão, 

segundo o qual os seres vivos constituiriam, na verdade, sistemas 

moleculares coletivamente autocatalíticos. Tais sistemas seriam, dessa 

forma, autorreproduzíveis e, portanto, sua organização não exigiria grandes 

sólidos aperiódicos. 	

A partir disso, a estabilidade dinâmica necessária para a transmissão 

hereditária poderia ser alcançada através de sistemas termodinâmicos 

abertos, os quais convergem em seus espaços de estado para equilibrar as 

variações naturais, por apresentarem um pequeno número de moléculas 

envolvidas no processo.158Ao mencionar os sistemas dinâmicos ligados à 

teoria de Schrödinger, Kauffman ressalta que os estudos sobre os 

comportamentos auto-organizados de sistemas termodinâmicos abertos eram 

incipientesno momento da publicação de What Is Life?.159	

 

 

  

																																																								
157 Ibid, 101. 
158 Ibid, 104. 
159 Ibid,134. 
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2.2WHAT IS LIFE? 70 ANOS DEPOIS	

50 Anos Depois não seria a última ocasião em que se discutiria a 

relevância de What Is Life? Na sequência, apresentamos alguns textos bem 

recentes sobre a obra.	

O ‘pequeno livro’ de Schrödinger é o assunto de uma matéria 

publicada por Matthew Cobb no jornal britânico The Guardian, em 

07/02/2013, intitulada “What Is Life? The Physicist Who Sparked a Revolution 

in Biology” (O que é vida? O físico que desatou uma revolução na biologia), 

comemorando o 70o aniversário das palestras. Na opinião de Cobb, professor 

de zoologia na universidade de Manchester, mais importante do que a 

tentativa de fundir física e biologia, já discutida anteriormente, em What Is 

Life? Schrödinger “introduziu alguns dos conceitos mais importantes na 

história da biologia, que continuam a definir como enxergamos a vida”160.  

Numa época em que se considerava as proteínas, e não o DNA, o 

material hereditário, acentua Cobb, Schrödinger afirmou que o material 

genético devia ter uma estrutura molecular não repetitiva, o que se inferia do 

fato de que a molécula hereditária devia conter um ‘código’ que determinava 

o padrão completo do futuro desenvolvimento de um indivíduo e seu 

funcionamento no estado maduro. Essa seria, segundo Cobb, a primeira 

indicação clara de que os genes contêm algum tipo de ‘código’, exercendo 

influência decisiva em figuras-chave da ciência do século XX, como Watson, 

Crick e Wilkins, entre outros.  Quanto ao fato de que em 1944 Avery publicou 

evidências claras de que o DNA era o material genético, não recebeu maior 

																																																								
160 Cobb, “What Is Life?”. 
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atenção, em parte porque não se levou em conta a afirmação fundamental de 

Schrödinger, de que a molécula hereditária continha um código, e em parte 

porque se acreditava que o DNA era uma molécula repetitiva – exatamente o 

contrário do que Schrödinger havia afirmado.161 

No entanto, afirma Cobb, faltava então a noção de que o ‘código’ 

representava informação, o que foi sugerido em 1948 por John von Neumann 

(1903-1957), ao comparar o gene a uma ‘fita’ capaz de programar o 

organismo, semelhante à ‘máquina de Turing’,162 e em 1950, o geneticista 

Hans Kalmus (1906-1988) aplicou o raciocínio cibernético ao problema da 

hereditariedade, sugerindo que o gene era uma ‘mensagem’. Foi esse o 

caminho que levou Watson e Crick a desvendarem a estrutura do DNA, 

afirmando: “assim parece viável que a sequência exata das bases seja o 

código que carrega a informação genética”163. A vida virou informação. Cobb 

conclui: “E tudo começou num auditório em Dublin faz 70 anos”164.	

Crick seria, de fato,explícito quanto à influência do ‘pequeno livro’ de 

Schrödinger numa carta enviada a ele, em 12/8/1953, seis meses depois do 

anúncio da descoberta da estrutura do DNA (Figura 3), onde diz: 

  

																																																								
161 Três anos mais tarde, em 1947, o bioquímico Erwin Chagraff  (1905-2002), nascido em 
Czernovitz, atual Ucrânia, e emigrado em 1933, primeiro à França e após aos EUA, 
demonstrou que a proporção das bases no DNA variava de uma espécie para outra e que o 
número de unidades de adenina equivale ao de timina e o número de unidades de guanina 
ao de citosina; vide Cohen, “Erwin Chargaff”.      
162Cobb observa que von Neumann havia, de fato, discutido a questão com Alan Turing em 
1944.  
163 Apud Cobb.  
164 Ibid.; com base em argumentos similares, em 2011 Gérard Battail procurou resolver em 
termos semióticos as impasses deixadas quase 70 anos antes por Schrödinger; vide Battail, 
“Answer to Schrödinger”.  
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Essa influência, particularmente sobre Crick, é enfatizada por Julian F. 

Derry, pesquisador do ICAPB (Institute of Cell, Animal and Population 

Biology), da Universidade de Edimburgo, em sua resenha de What Is Life?, 

de 2002.166 Segundo ele, Crick teve sua inspiração para explicar como um 

pequeno número de elementos repetitivos poderia gerar um grande número 

de produtos combinatórios na relação matemática ilustrada por Schrödinger 

através do código Morse, ideia que tinha tomado de Delbrück.  

Derry acentua, mais uma vez, a ação dos físicos – aqui, Delbrück, 

Schrödinger e Crick – na transferência dos conceitos das disciplinas não 

biológicas (física e química) para a incipiente bioquímica. Assim, o resenhista 

considera que embora vários dos conceitos no livro sejam atualmente 

ultrapassados, “permanece um clássico [...] digno de leitura”167.	

	

	

  

																																																								
166 Derry, “Review of What Is Life?”.  
167 Ibid., 125. 
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2.3 A TERCEIRA PALESTRA “WHAT IS LIFE?”	

Em 12/07/2013, J. Craig Venter, como é sabido, o primeiro (junto de 

Francis Collins) a sequenciar o genoma humano, foi convidado a proferir uma 

palestra, mais uma vez no Trinity College Dublin, intitulada “What Is Life? A 

21st Century Perspective” (O que é vida? Perspectiva do século XXI),em 

comemoração do trabalho original de Schrödinger.168  Assim anunciava a sua 

palestra para o editor do célebre website Edge:169	

“A palestra [de Schrödinger] apresentou ideias muito 

avançadas acerca de como a informação hereditária pode ser 

codificada numa estrutura química (cristal aperiódico) nas células 

vivas. O livro de Schrödinger (1944) com o mesmo título é 

considerado um clássico científico. O livro foi citado por Crick e 

Watson como uma das inspirações que, em última instância, os 

levaram a descobrir a estrutura do DNA, em 1953, um achado 

que os levou a ganhar o Prêmio Nobel. Avanços recentes na 

genética e na biologia sintética indicam que é um momento 

oportuno para reconsiderar a questão fundamental colocada por 

Schrödinger 70 anos atrás”.170	

	

A palestra de Venter é similar, em caráter, à de Schrödinger: em 

linguagem simples, procura explicar o que chama de “era digital da biologia” 

para o público em geral e o histórico dos desenvolvimentos que levaram ao 

																																																								
168 Venter, “What Is Life?”. 
169 Definido por John Brockmann, seu editor, como “um salon moderno” para discussão de 
temas “de ponta” (“edge”); vide Naughton, “John Brockman”. 
170Brockman destaca que assim como Éamon de Valera esteve presente na palestra original, 
também o Primeiro Ministro irlandês na época e James Watson se contavam entre os 
assistentes à proferida por Venter. Além, disso, ao longo palestra, Venter refere ter lido e 
relido o What Is Life?  de Schrödinger em várias ocasiões. 
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estado atual da genômica, a partir da identificação do DNA como a molécula 

hereditária, em 1944.171 Para tanto, inicia lembrando a pergunta colocada por 

Schrödinger no começo da própria: “Como podem os eventos no espaço e no 

tempo, que acontecem dentro dos limites de um organismo vivo ser 

explicados pela física e pela química?”. Nota que Schrödinger havia 

respondido que não era possível, dado o estado contemporâneo dessas 

ciências, mas que não via motivo para que a situação não viesse a mudar no 

futuro. Venter se propõe, precisamente, a demostrar os avanços no campo 

da biologia molecular ocorridos nesses 70 anos. 	

Começa afirmando, enfaticamente: “A vida é código”. E atribui esse 

achado a Schrödinger. E não só isso, mas que Schrödinger havia apontado, 

aparentemente pela primeira vez, que o código em questão podia ser tão 

simples como um código binário, como sugerido pelo exemplo, já 

mencionado, do código Morse.172 Isso levou Venter a representar o DNA 

como uma molécula em código analógico, de onde o processo de 

sequenciamento implicava em convertê-lo em código digital, “os 1s e 0s no 

computador são muito similares aos pontos e traços na metáfora de 

Schrödinger”173. Observa que embora muitos cientistas traçassem analogias 

entre computadores e biologia, ele se distinguia por descrever o DNA como 

“o software da vida"174. Nesse contexto evoca Alan Turing (1912-1954) e sua 

																																																								
171 Síntese de genomas no computador com base em códigos digitais.  
172 Venter comenta que ficou tão impressionado com essa hipótese, que fez questão de 
investigar se tinha algum precedente, infrutuosamente. Assim, consultou Crick a esse 
respeito, que contradizendo a ideia corrente, respondeu, “Era apenas uma metáfora, óbvia 
para todo mundo”.  
173 Ibid.  
174 A analogia com o computador se completa ao considerar as proteínas como o ‘hardware’.  
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máquina, e o desenvolvimento posterior realizado por von Neumann, 

mencionado antes.175 Assim, acentua: 

“[...] todas as células vivas que conhecemos neste planeta 

são máquinas biológicas dirigidas pelo software DNA, compostas de 

centenas a milhares de proteínas-robôs codificadas pelo software 

DNA. As proteínas-robôs executam funções bioquímicas precisas, 

desenvolvidas ao longo dos bilhões de anos de mudanças evolutivas 

no software.”176 

 

Explica que o software codifica a sequência linear das proteínas, que 

por sua vez determina a taxa de enovelamento das mesmas, assim como a 

sua estrutura tridimensional final e a sua função. Ao fazer cópias do software 

DNA, as células são capazes de se autorreplicar. Venter salienta que todos 

esses processos requerem energia, que é fornecida pelo metabolismo. E 

neste contexto salienta a influência da noção de ‘ordem a partir da ordem’ 

desenvolvida por Schrödinger em What Is Life?. Considera que o achado de 

que, utilizando genomas sintéticos, ao se colocar um novo software DNA 

numa célula, o fenótipo celular é alterado, é consistente com a ideia à base 

do ‘código’ de Schrödinger: “O organismo está dotado do dom surpreendente 

de concentrar uma ‘corrente de ordem’ em si mesmo”177.	

Venter conclui sua palestra “What Is Life?” afirmando:	

																																																								
175 A relação entre as ideias iniciais de Schrödinger sobre o ‘código’ hereditário, os trabalhos 
de Turing e a biologia, a biologia sistêmica em particular, foi abordada por Longo, “From 
Exact Sciences”.  
176 Ibid.  
177 Ibid.  
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“Podemos digitalizar a vida e podemos gerar vida a partir do 

mundo digital. Assim como o ribossomo pode converter a 

mensagem analógica no mRNA numa proteína-robô, está virando o 

padrão, no mundo da ciência, converter o código digital em 

proteínas virais e celulares. Os cientistas enviam código digital uns 

aos outros, ao invés de enviar genes e proteínas. [...] É mais rápido 

e mais barato sintetizar um gene do que cloná-lo, ou mesmo 

recebê-lo pela Federal Express”.178	

	

E assim valoriza o ‘pequeno livro’ de Schrödinger:	

“O ‘What Is Life?’ de Schrödinger ajudou a estimular Jim 

Watson e Francis Crick a inaugurar esta nova era da ciência do 

DNA. Só posso esperar que a mais nova fronteira da vida artificial 

tenha um impacto similar no futuro.”179	

	 	

																																																								
178 Ibid. 
179 Ibid. 
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CONCLUSÕES	

 

Erwin Schrödinger, ao procurar esquivar-se do nazismo, encontrou na 

cidade de Dublin, do recém-estabelecido Estado da Irlanda, a oportunidade 

de continuar seus estudos sobre a mecânica quântica – a ‘ciência judaica’ – 

asalvo de ser perseguido ou taxado de ‘judeu branco’ pelos cientistas de 

Hitler, como o fora Werner Heisenberg. Graças ao Primeiro Ministro da 

Irlanda, Éamon de Valera que criou o DIAS – o Instituto de Estudos 

Avançados de Dublin – e o convidou para integrar a cátedra da Escola de 

Física Teórica, Schrödinger pode desfrutar de um ambiente profícuo e 

acolhedor, onde teve a liberdade de se enveredar pela biologia, quando do 

cumprimento de sua palestra anual obrigatória, que acabou se estendendo 

por três dias no Trinity College devido à complexidade do assunto. O 

resultado foi o livro What Is Life?. 

A analogia do cromossomo a um cristal aperiódico, a termodinâmica 

da ordem a partir da desordem – e também da própria ordem –, do tipo de 

código presente no filamento do cromossomo responsável pela ontogenia e 

pelo metabolismo de um organismo, as mutações como alterações quânticas 

(discretas) no gene e o tamanho deste limitado a alguns miliares de átomos, 

foram alguns dos pontos mais discutidos, criticados ou reconhecidos.Porém,  

o maior impacto de todas essas especulações viria à tona com o 

reconhecimento da molécula de DNA como sendo a portadora da 
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informação hereditária – e não as proteínas –, porque os conceitos 

levantados por Schrödinger começaram a se encaixar, dando uma 

linguagem informacional à biologia molecular. Se com o conhecimento que 

temos hoje do DNA as referidas ideias parecem familiares, na época da 

publicação do livro não o eram.  

A ousada abordagem, pouco convencional e estimulante, de um físico 

sobre temas fundamentais na área das ciências da vida chamou a atenção 

de estudiosos de diferentes campos, tornando-se merecedora de ser 

celebrada 50 e 70 anos depois, em eventossimilares no mesmo Trinity 

College Dublin. 

Na obra produzida a partir das palestras de 1993, Stephen Jay Gould 

destaca-se por suas críticas relacionadas ao contexto histórico, cultural e 

científico dos conceitos apresentados por Schrödinger.Entretanto, elefoca 

exclusivamente na unificação do conhecimento, mencionada por 

Schrödinger, no início de What Is Life?, como justificativa para o fato de um 

físico ousar abordar um tema próprio a outra área, e em sua questão 

essencial. Tentando uma compreensão histórica, Gould relaciona a 

afirmação de Schrödinger com o movimento pela unidade da ciência 

associado ao Círculo de Viena – em virtude de ter nascido e estudado nessa 

cidade – para apontar reducionismos próprios a esse movimento e seu 

contexto mais geral, o modernismo, na abordagem do físico. Contudo, não 

leva em consideração que, na época em que ministrou as palestras, 

Schrödinger estava trabalhando na teoria de campo unificado. Tampouco 

levou em conta a mudança de modelo explicativo nas ciências biológicas, 
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daquele baseado na matéria para o informacional, operada na segunda 

metade do século XX e à qual Schrödinger manifestamente contribuiu ao 

representar o cromossomo como uma mensagem escrita em código. Ao 

invés disso, Gould preferiu focar na teoria da seleção natural e suas 

possíveis limitações quando considerada da perspectiva de Schrödinger e 

de Darwin. 

Em sentido oposto, Manfred Eigen pondera que Schrödinger 

contribuiu para a biologia molecular ao utilizar os conhecimentos de natureza 

química dos processos biológicos para compreender o funcionamento dos 

organismos vivos, sendocontrolados por uma central de informações. 

Maynard Smith e Szathmáry relacionam a informação genética à 

teoria da linguagem com base na descrição que Schrödinger faz da 

informação hereditária como sendo uma sequência de símbolos de um 

código. Os autores sugerem os precedentes desse código, um ancestral que 

teria originado os demais, e apostam, nesse sentido, no RNA. Contrapondo-

se a esse ponto de vista, Christian de Duve propõe que o DNA e o RNA 

surgiram concomitantemente, devido à dinâmica do processo de replicação 

das células e com base no dogma central da biologia molecular, 

apresentado por Crick. 

Wolpert a discute a manipulação do material genético, entendendo o 

embrião como um autômato cujo desenvolvimento pode sersimulado gene a 

gene num computador, o que, em última análise, permitiria criar um anjo ou 

um dinossauro. 
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Para Kauffman, Schrödinger contribui no que diz respeito à 

transmissão da informação com a ideia da molécula orgânica como um 

cristal aperiódico. No entanto, os seres vivos seriam sistemas 

autocatalíticos, não exigindo, portanto, grandes sólidos para atingir o 

equilíbrio. 

Por fim, What Is Life? continua sendo assunto de publicações e as 

contribuições de Schrödinger para o desenvolvimento da linguagem da 

biologia molecular reconhecidas, sobretudo, quando consideramos o modelo 

informacional, vigente desde a elucidação da estrutura do DNA por Watson e 

Crick. Compactuando dessa mesma opinião, Craig Venter foi o palestrante 

no evento comemorativo do 70º aniversário, onde procurou destacar as 

mudanças por que passou a biologia molecular. Ao comparar as células 

vivas a máquinas biológicas comandadas pelo ‘software DNA’, atribui a 

descoberta do código deste a Schrödinger. Também valoriza o conceito da 

‘ordem a partir da ordem’, como a energia para o funcionamento da 

máquina. 
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