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RESUMO

INTRODUÇÃO

Há muito os paleontologistas conceituam
fósseis em livros didáticos e especializados, mas
vários conceitos são polêmicos e discordantes. De
maneira geral, conceitos restritivos tendem a ser
problemáticos, enquanto que os mais abrangentes
tendem a ser menos contestados. Estes conceitos
evoluem à medida que a Paleontologia avança, e
mesmo as conceituações modernas deverão ser
revistas sistematicamente pelos paleontologistas
do futuro. A conceituação de fóssil deve abarcar
todas as variações observadas na natureza, seja na
classificação biológica do ser que produziu o resto
ou vestígio, nas idades tão diversas em que os fósseis
se formam, nas diversas composições químicas
(originais e alteradas) que os caracterizam, ou na
influência do homem na conservação de restos
biológicos.
Palavras-chave: Fóssil, Conceito, Filosofia
da Ciência

A humanidade sempre se deparou com
restos fósseis. Discípulos da Escola Aristotélica
interpretaram os fósseis como estruturas formadas
por virtudes plásticas no interior das rochas,
segundo a teoria da abiogênese, e não restos de
seres vivos. Esta concepção, por vir ao encontro
do criacionismo pregado pela Igreja Católica,
foi imposta à sociedade europeia e prevaleceu
até o século XVII (Melendez, 1947). Apenas no
século XVII o dinamarquês Niels Stensen daria
ao termo “fóssil” o seu significado atual, excluindo
dele os objetos de origem exclusivamente mineral
(Melendez, 1947).

Os problemas nos conceitos de fóssil
Há muito os paleontologistas conceituam
fósseis em livros didáticos e especializados, mas
vários conceitos são polêmicos e discordantes. De
maneira geral, conceitos restritivos tendem a ser
problemáticos, enquanto que os mais abrangentes
tendem a ser menos contestados. Estes conceitos
são controversos e evoluem à medida que a
Paleontologia avança, e mesmo as conceituações
modernas deverão ser revistas sistematicamente
pelos paleontologistas do futuro.
Alguns autores restringem o conceito de
fósseis a restos de “animais e plantas” (Mendes,
1977; 1982; Cassab, 2000; 2004; 2010) ou de
“organismos” (Furon, 1951; Meléndez, 1955;
Aubouin et al. 1981; Gayrard-Valy, 1984;
Simões & Rodrigues, 2010). Estas restrições
são desaconselháveis, pois muitos dos registros
fósseis são compostos por restos de seres que
não pertencem aos reinos animal e vegetal,
como os protistas. Os protistas também não são
considerados organismos por algumas correntes
da Biologia, pois são unicelulares, desprovidos de
tecidos ou órgãos.
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Pleistoceno-Holoceno ou história-pré-história,
talvez a diferenciação de fósseis e subfósseis se
justificaria. Mas isto não ocorre em muitas partes
do globo. Se nem mesmo a explosão cambriana,
que produziu mudanças profundas na biosfera,
no limite Ediacarano-Cambriano, não justificou
uma mudança na terminologia adotada pela
Paleontologia, porque esta passagem dentro do
Período Quaternário justificaria? Esta separação
se mostra arbitrária e sem base paleoecológica
que a justifique. Segundo Goldring (1950), a
vida atual se funde gradualmente à do passado, o
tempo geológico é contínuo, o desenvolvimento
da vida é progressivo e as mesmas leis naturais que
operam hoje o fizeram no passado.
A espécie de ostracode Eucypris mareotica,
por exemplo, coletada em sedimentos do lago
Kuhai, no nordeste do platô tibetano, mostra
ocorrência abundante e persistente há mais de
15.000 anos (Mischke et al., 2010). Os conceitos
de fósseis que excluem os restos formados no
Holoceno considerariam apenas as carapaças dos
níveis inferiores como fósseis. Seria inadequado
considerar fósseis apenas as carapaças de alguns
níveis, pois todo o material preservado registra
o ecossistema do passado do lago Kuhai,
gradativamente, do Pleistoceno ao Recente.
Portanto, atualmente a Paleontologia tem
desconsiderado limites de tempo para a definição
de fósseis, pois os estudos paleontológicos
descrevem a evolução das espécies da origem da
vida até o recente, intervalo que inclui o Holoceno.
Em adição, muitas pesquisas paleontológicas
incluem ou se restringem ao Holoceno (Churchill
&Sargeant, 1962; Sarr et al. 2009; El Hmaidi et al.
2010; Mischke et al. 2010; Wrozyna et al. 2010).
A Paleontologia contemporânea considera
como fósseis apenas os restos e vestígios
preservados em contextos que não envolvam
atividades humanas. A exclusão de restos cuja
preservação envolve atividade antrópica não é
simples, pois é difícil de se estabelecer o limite
conceitual coerente que justifique a exclusão.
É crescente o número de pesquisadores que
admitem que os restos e vestígios preservados com
o auxílio de ações antrópicas devem ser admitidos
como fósseis, pois o homem é um animal gerado
pela natureza, interage com ela em todos os níveis
ecológicos e não deve ser considerado como parte

Alguns autores conceituam fósseis como
restos preservados apenas nas rochas (Furon,
1951; Meléndez, 1955; Swinnerton, 1961;
Mendes, 1977; 1982; Aubouin et al. 1981; Cassab,
2000; 2004; Simões & Rodrigues, 2010), outra
restrição desaconselhável. A maior parte dos
fósseis é recuperada de rochas sedimentares, mas
eles também podem ser encontrados em rochas
magmáticas (Rasmussen, 2000; Banerjee et al.
2006), metamórficas (Mojzsis et al. 1996; Bernard
et al. 2007; Kazmierczak & Kremer, 2009;
Hara&Kurihara, 2010) (Figura 1) ou sedimento
inconsolidado. Apesar de menos comuns, os
fósseis também estão presentes em cavernas, solos,
piche, âmbar e gelo.
A atribuição de composição química para
definir o fóssil também pode ser considerada
inadequada. Não é incomum encontrar definições
que indicam fósseis como restos “orgânicos”
ou “petrificados” (Moreira, 1999). Muitos dos
fósseis não possuem composição orgânica, pois
o esqueleto mineralizado é a parte do corpo
mais resistente à degradação, sendo o resto mais
provável a ser preservado. Da mesma forma,
inúmeros fósseis não são restos petrificados. Os
palinomorfos, por exemplo, se preservam com
poucas alterações na composição química original.
Há exemplos de acritarcas e biomarcadores que
mantém a composição orgânica original por
bilhões de anos (Mojzsis et al. 1996; Brocks et al.
1999; 2003; Sergeev et al. 2007; Buick, 2010).
Certos autores estabelecem limites de
tempo para a definição de fósseis.É comum observar
nas definições a restrição para restos formados
“antes da época atual ou Recente” (Mendes, 1960),
“antes do Holoceno” (Moreira, 1999; Hoffmann,
2006; Cassab, 2010), “do passado” (Swinnerton,
1961; Simões & Rodrigues, 2010, “pré-históricos”
(Mendes, 1965; 1977; 1982) ou “há muito tempo”
(Parker, 1990). Alguns pesquisadores definem os
restos de seres do Holoceno como “subfósseis”,
numa tentativa de diferenciá-los dos fósseis e
dos restos biológicos do Recente (Eronen, 1979;
Larocque-Tobler et al. 2010; Cassab, 2010). Os
fósseis são o registro contínuo que evidencia
a evolução biológica gradual, desde a origem
da vida até o Recente (Goldring, 1950). Caso
houvesse descontinuidade biológica marcante ou
os ecossistemas fossem contrastantes na passagem
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isolada do mundo biológico. A espécie humana
interage com o meio ambiente em atividades que
promovem o assoreamento. Praticamente todos
os corpos d’água continentais sofrem o processo
de sedimentação por assoreamento, há seculos,
em maior ou menor grau. As margens egípcias do
rio Nilo são cultivadas há pelo menos 7500 anos
(Araújo, 2000), e a agricultura altera o aporte de
sedimentos para o sistema fluvial. Seria incorreto
não atribuir a condição de fósseis a estes restos
apenas porque a atividade humana aumentou a
taxa de sedimentação, pelo assoreamento, pois
estes restos representam o ecossistema e podem
ser usados por estudos de Paleontologia. Portanto,
a atividade antrópica não descaracteriza o fóssil,
uma vez que é difícil imaginar ambientes nos
quais estas atividades não exerçam qualquer
influência, mesmo que indireta. Segundo
Aubouin et al. (1981) até mesmo os vestígios de
atividade humana são fósseis, pois são vestígios de
atividades biológicas, apesar de seu estudo ficar
tradicionalmente restrito à ciência da arqueologia.
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