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Por que “Protista”?
● Termo ainda utilizado no ensino 



Por que “Protista”?
● Página da Wikipédia em Português não é muito boa 



Por que “Protista”?

● Oportunidade de falar sobre história e filosofia da ciência e como a 
ciência funciona

● Direcionar a pessoa para os termos mais aceitos atualmente na 
literatura



Pontos filosóficos importantes 

● A ciência não é algo fixo, e novas descobertas e métodos sempre podem 
mudar as hipóteses vigentes sobre a classificação dos organismos.
 

● Tanto avanços tecnológicos quanto mudanças nas premissas afetam os 
métodos de estudo.
 

● “Os conceitos cunhados para nomear esses organismos refletiam não apenas 
a visão de mundo para cada pesquisador na época como também um 
arcabouço conceitual acerca de suas características.” (Klepka & Corazza, 2017)



História do termo
Séc XVII: Animálculos

Conceito relacionado aos três reinos de Lineu (animal, vegetal e mineral), 
considerava os protistas apenas como animais pequenos, por possuírem 
características consideradas essenciais aos animais, como mobilidade. (Klepka & 
Corazza, 2017)



História do Termo
Séc XVIII: Infusórios

Em meio ao debate da geração espontânea da vida, muitos experimentos foram 
feitos com protozoários. Eram feitas infusões a partir de matéria vegetal e animal, 
e então os cientistas analisavam a existência de vida nelas. (Klepka & Corazza, 2017) 



História do Termo
Séc XIX: Protozoa, Protista e Protoctista

Com ideias de evolução circulando na sociedade científica, e posteriormente com 
as propostas de Darwin e Wallace, os seres vivos microscópicos foram 
considerados organismos ancestrais (proto = primeiro) das plantas e dos animais. 
(Scamardella, 1999)



História do Termo
Séc XX: Protista

Protistas não são linhagens primitivas que deram origem aos grupos “mais 
evoluídos”, e passam a ser considerados como diferentes linhagens que podem 
ou não ter parentesco com animais e plantas. São reconhecidos como linhagens 
independentes e fica cada vez mais difícil sustentar a validade do  Reino Protista. 
(Scamardella, 1999)



História do Termo
Séc XXI: “protista” - nome sem valor taxonômico

Atualmente os grupos que faziam parte do reino Protista estão espalhados pela 
árvore da vida e volta e meia mudam de posição nas filogenias. Reconstruir a 
história evolutiva dos protistas nos ajuda a compreender a história evolutiva dos 
eucariontes.



Possíveis complementos (?)

● ‘Protistas’ de interesse econômico, médico e ecológico.
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