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Introdução

O presente texto apresenta os resultados de uma pesquisa cujo objetivo 
foi analisar a abordagem histórica presente em alguns livros-textos de Gené-
tica e Bioquímica utilizados no curso de Licenciatura em Ciências Biológi-
cas, bem como em publicações sobre História da Biologia, acerca da natureza 
química do material genético. A escolha desse tema se deve, sobretudo, ao 
fato de que a identifi cação do DNA como material genético é considerada 
um dos momentos mais relevantes na História da Biologia Molecular. Sendo 
assim, achamos oportuno investigar como esse assunto é tratado no contex-
to do ensino. Selecionamos um episódio específi co, referente aos estudos do 
médico e bacteriologista canadense Oswald Theodore Avery (1877-1955); 
do bacteriologista canadense Colin Munro MacLeod (1909-1972) e do 
bió logo e microbiologista americano Maclyn McCarty (1911-2005), pu-
blicados em 1944, sobre a natureza química do princípio transformante, 
em virtude desses autores serem considerados os desencadeadores da ideia 
de DNA como material genético. Antes de apresentarmos os resultados 
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de nossa análise, faremos algumas considerações sobre a importância da 
abordagem histórica no ensino de Ciências e sobre aspectos dos trabalhos 
de Avery e colaboradores e do contexto em que esses estavam inseridos. 

Abordagem histórica no ensino de Ciências

Em geral, nos cursos de graduação em Licenciatura Plena em Ciências 
Biológicas, os conteúdos científi cos não aparecem inseridos em um contexto 
e são fragmentados e ministrados em diferentes disciplinas, sem que os alu-
nos consigam relacioná-los. Um mesmo assunto, por exemplo, a natureza 
química do princípio transformante que trataremos aqui, pode ser abordada 
em disciplinas como Bioquímica, Biologia Molecular, Genética de Microor-
ganismos e Microbiologia, sem que se estabeleça uma relação clara entre elas.

Conforme Martins (1998), uma ferramenta que pode ser utilizada no 
ensino de Ciências para auxiliar no entendimento, por parte dos alunos, 
da produção e desenvolvimento da Ciência é a História da Ciência. Esta 
mostra ser um meio efi ciente para desmistifi car o conhecimento científi co, 
que muitas vezes é interpretado como verdade absoluta. Por meio de epi-
sódios históricos, é possível entender o processo gradativo e lento de cons-
trução dos conhecimentos até se chegar às concepções aceitas atualmente, 
apresentando-se como um recurso didático bastante útil. A abordagem his-
tórica possibilita o entendimento da Ciência não como uma atividade isen-
ta de interesses, feita de forma individual por gênios que propõem ideias 
acabadas, mas como uma construção humana, que se modifi ca ao longo do 
tempo e que é infl uenciada pelos métodos e concepções científi cas vigentes 
em uma determinada época (Martins, 1998). 

É preciso olhar para a História da Ciência para entender qual a fi nalida-
de de se estudar Ciências, como suas concepções se inserem no cotidiano e 
se relacionam com as atividades dos seres humanos. Outra possibilidade 
frente à História da Ciência é que, quando conhecemos de que maneira um 
determinado episódio se originou, existe a possibilidade de imaginarmos 
outros caminhos que chegariam à mesma descoberta, afl orando a curiosi-
dade, o raciocínio e a criatividade (Pessoa, 1996).

Uma das utilidades da História da Ciência é procurar esclarecer con-
cepções históricas errôneas que vêm sendo mantidas no decorrer do tempo 



ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA II 55

e frequentemente apresentadas nos livros didáticos. A História da Ciência 
pode também tornar o aprendizado mais interessante e signifi cativo, po-
dendo ser aplicada no ensino de Biologia, bem como em outras disciplinas 
(Martins, 1998).

Segundo a Folha de S. Paulo (2005), existem vários vícios encontrados 
em pesquisas feitas abordando a História da Ciência, sendo que o primeiro 
deles consiste em uma História da Ciência puramente descritiva, repleta de 
datas e informações que não têm qualquer relevância para aquilo que está 
sendo estudado. Em acordo com as palavras de Folha de S. Paulo, Lima et 
al. afi rmaram que: 

A abordagem de conceitos contextualizados historicamente difere de uma 
abordagem pseudo-histórica. Esta última, que é frequentemente encontrada 
nos livros didáticos, refere-se a um breve relato pautado em nomes e datas, 
sem conexão ou exposição do quadro teórico em que determinado conceito foi 
desenvolvido. A nosso ver, essa perspectiva não contribui para a compreensão 
do processo de construção da Ciência, nem para um melhor entendimento dos 
conteúdos específi cos. É preciso promover uma refl exão sobre o conhecimento 
produzido pela Ciência e também sobre a Ciência. (Lima et al., 2008, no prelo)

O exposto anteriormente justifi ca a nossa preocupação em analisar as 
abordagens históricas apresentadas nos livros-textos de Ensino Superior 
utilizados nos cursos de Licenciatura. Vale acrescentar ainda que, de acor-
do com Camargo (2007), se os professores de Biologia e Ciências, durante 
sua formação inicial, tivessem contato com os determinantes envolvidos na 
construção dos conceitos aprendidos no curso, sem dúvida esse modelo de 
ensino se refl etiria em sua prática docente, e esse promissor processo cíclico 
de formação de professores se perpetuaria.

Dentre os conceitos abordados durante o curso de Licenciatura Plena 
em Ciências Biológicas, selecionamos aquele que se refere à identifi cação da 
natureza química do material genético, cuja história abordaremos a seguir.

A natureza química do material genético

Para evidenciarmos como a Biologia Molecular possui uma história 
extremamente rica, apresentaremos aqui um breve relato sobre seu desen-
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volvimento. Inicialmente, foi indispensável reconhecer e identifi car que as 
estruturas biológicas são, de fato, organizadas por meio de uma base mole-
cular. Para o bioquímico austríaco Erwin Chargaff, a Biologia Molecular 
pode ser descrita como a prática da bioquímica sem uma licença. Já para 
Waddington, integrante do Instituto de Genética Animal, em Edinburgh, 
a Biologia Molecular pode ser considerada como um segmento de uma 
grande entidade, a qual ele nomeou “biologia ultraestrutural” (Hess, 1970). 

O químico e biólogo molecular austríaco John Kendrew (1914-2002) 
apontou que existem dois grupos de biologistas moleculares (Hess, 1970) 
– os estruturistas e os informacionistas, que formam duas escolas que vive-
ram muito tempo isoladas, sem colaborar ou compartilhar seus conceitos e 
conhecimentos (Hess, 1970; Stent, 1968). A escola informacional não tem 
nada em comum com a bioquímica, enquanto que a escola estrutural pode 
ser considerada propriamente um ramo da bioquímica (Stent, 1968). 

Crick parece ter sido quem melhor propôs o porquê de ambas as escolas 
terem aceitado e incorporado o novo termo: “Biologia Molecular”. Pode-
mos observar essa afi rmação no seguinte trecho: 

Eu mesmo fui forçado a me nomear como biologista molecular, porque 
quando sacerdotes investigadores me perguntaram o que eu fazia, eu fi quei 
cansado de explicar que era uma mistura de cristalógrafo, biofísico, bioquímico 
e geneticista, uma explicação que em todos os casos eles acharam muito difícil 
compreender (Crick, 1965 apud Stent, 1968, p.390). 

Atualmente, a Biologia Molecular está enfatizando os conhecimentos 
qualitativos dos circuitos biológicos, o que caracteriza uma visão informa-
cional. A Biologia Molecular informacional busca compreender e explicar 
como ocorre o fl uxo de informações do material genético para os processos 
fi siológicos, envolvendo principalmente fundamentos genéticos. Já a Biolo-
gia Estrutural, que caracteriza uma visão conformacional, se preocupa em 
entender os processos biológicos por meio da análise da estrutura das molé-
culas e das alterações e interações que ocorrem nessa estrutura (Meneghini, 
1993). 

Foi a união dos conhecimentos das vertentes informacional e conforma-
cional que colaborou para que Watson e Crick pudessem chegar à propos-
ta da estrutura em dupla hélice da molécula de DNA (Meneghini, 1993). 
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Além disso, a história da proposta da estrutura em dupla hélice do DNA 
envolve diferentes disciplinas e técnicas, misturadas às afi nidades e inimi-
zades entre os pesquisadores, como também a infl uência da situação social 
e política da época (Acot, 2003). 

A substância que hoje chamamos DNA foi identifi cada pelo professor 
Ernst Felix Immanuel Hoppe-Seyler (1823-1895) junto ao seu discípulo 
Johann Friedrich Miescher (1844-1895), bioquímico suíço. Em 1869 esta-
vam trabalhando com bandagens de feridos e isolaram, a partir de células 
do pus, uma substância até então desconhecida, que foi nomeada nucleína. 
O caráter ácido e a presença de um açúcar (a desoxirribose) na composição 
dessa substância levaram os bioquímicos, mais tarde, a nomearem a nucle-
ína de ácido desoxirribonucleico. Miescher nunca percebeu a nucleína como 
portadora de informação genética. Como a comunidade científi ca da época 
via as proteínas como as únicas moléculas com a complexidade necessá-
ria ao material genético, seu trabalho foi pouco relevante naquele período. 
Naquele momento, era identifi cado o DNA, mas sua estrutura e função 
fi caram ainda desconhecidas por muito tempo (Acot, 2003 e Hausmann, 
2002).

O papel preponderante das proteínas

É interessante entendermos de que maneira os pesquisadores de meados 
do século XIX e início do século XX atribuíram importância tão grande às 
proteínas. No ano de 1885, Louis Pasteur investigou a fermentação do açú-
car e estava convencido de que essa reação somente poderia ser realizada 
por células vivas por meio de uma força secreta: o élan vital. Eduard Buch-
ner, em 1896, detectou uma fermentação alcoólica em um extrato de levedo 
desprovido de células. Assim, fi cou claro que esses fenômenos biológicos 
dependiam de um fator material, que foi chamado de fermento, e eram in-
dependentes de uma “força vital”. Muito antes, em 1836, o químico sueco 
Jöns Berzelius já havia descrito a função desses “fermentos” – seriam os 
catalisadores, hoje chamados de enzimas. Levantaram-se então, questões 
acerca da natureza e modo de ação das enzimas (Hausmann, 2002).

Em relação à natureza das enzimas, as dúvidas foram sanadas nos anos 
1930, quando Moses Kunitz e Jonh Northrop, no Instituto Rockefeller, 
em Princeton, mostraram que as enzimas correspondiam a frações protei-
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cas. Segundo Hausmann, apareceu então a seguinte questão: “No entanto, 
como poder-se-iam derivar as milhares de atividades específi cas de enzi-
mas a partir da característica comum a todas elas, sua natureza proteica?” 
(Hausmann, 2002, p.4).

Essa questão parece ter incentivado um grande número de bioquími-
cos a pesquisar a estrutura molecular das proteínas sob diversos aspectos. 
Para tanto, métodos da química orgânica, em determinados momentos, não 
respondiam mais as questões e, outros métodos, como difração de raios-X 
vieram impulsionar a análise do problema (Hausmann, 2002).

A utilização da cristalografi a por raios-X foi um passo fundamental para 
se conhecer a estrutura das moléculas. Essa técnica foi proposta pelo físico 
inglês William Henry Bragg (1862–1942) e pelo físico australiano William 
Lawrence Bragg (1890-1971), pai e fi lho, sendo desenvolvida sistemática e 
intensamente em Cambrigde de 1910 a 1930 (Hausmann, 2002). Os crista-
lógrafos começaram a se interessar por moléculas de importância biológica, 
e concluíram que as funções fi siológicas da célula poderiam ser compreen-
didas a partir da confi guração estrutural de seus elementos (Stent, 1968). 

Assim, com o auxílio dos estudos cristalográfi cos, o princípio da ativi-
dade enzimática, por meio da análise de suas estruturas, foi basicamente 
esclarecido (Hausmann, 2002). Os pesquisadores propuseram que a natu-
reza química do material genético era proteica, pois somente as proteínas, 
com sua diversidade de formas, estudadas até então de modo frequente, 
poderiam dar conta da complexidade da ação dos genes.

A partir de agora, centralizaremos a discussão nos estudos sobre a na-
tureza do princípio transformante. Para tanto, comentaremos sobre o 
trabalho de Frederick Griffi th, publicado em 19664, a respeito da trans-
formação bacteriana5, que é considerado fundamental para o desenvolvi-
mento dos trabalhos de Oswald Theodore Avery (1877-1955); Colin Munro 
Macleod (1909-1972) e Maclyn McCarty (1911-2005), publicados em 

 4 Esse trabalho foi originalmente publicado em 1928, no J. Hyg. Camb. A reimpressão de 
1966 desse artigo, utilizada por nós, foi realizada para comemorar o vigésimo quinto aniver-
sário de morte de Griffi th. 

 5 Em linhas gerais, atualmente, a transformação bacteriana envolve a incorporação de DNA 
exógeno ao material genético das células bacterianas, resultando em uma recombinação 
gênica herdável. Griffi th utilizava essa expressão ao referir-se à transformação de um tipo 
de pneumococos em outro, por exemplo, transformação do Tipo II de pneumococos em 
Tipo III. 
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1944, sobre a natureza química do “princípio transformante” 6. Importante 
percebermos que o artigo de Avery e colaboradores (1944) foi decorrente de 
estudos anteriores efetuados por eles, bem como por outros pesquisadores 
– que estavam inseridos em um contexto de trabalhos sobre transformação 
bacteriana. 

O médico inglês Frederick Griffi th dedicou-se ao estudo dos tipos 
de pneumococos, bactérias encontradas em casos de pneumonia lobar7, de 
1920 a 1927. No decorrer da pesquisa, ele percebeu a presença de dois ou 
mais tipos de pneumococos8 em uma amostra de secreção coletada de um 
paciente. Na tentativa de explicar essa observação, realizou vários experi-
mentos envolvendo a transformação de um tipo de pneumococos em outro 
a partir da inoculação de culturas em ratos.

Griffi th, então, descreveu uma série de experimentos laboratoriais 
demonstrando alterações nos tipos sorológicos. Ele utilizou “variantes” de 
pneumococos avirulentas e virulentas. Martin H. Dawson (1833-1871), no 
seu artigo de 1928, resumiu as características que distinguem as duas for-
mas de pneumococos: 

As formas S são virulentas; elas produzem uma substância solúvel específi -
ca, que depende da especifi cidade do tipo; e elas formam colônias que têm uma 
superfície lisa quando examinada por luz refl etida. As formas R são avirulentas; 
elas não produzem a substância solúvel específi ca e elas formam colônias que 
têm uma superfície rugosa quando similarmente examinada (Dawson, 1928, 
p.577). 

A designação S advém do termo smooth, e R do termo rough, palavras 
de origem inglesa. A aparência lisa das colônias está relacionada à presen-
ça de uma cápsula de polissacarídeos nas bactérias virulentas. As bactérias 
não virulentas não apresentam esse envoltório. Em seus experimentos so-
bre modifi cação, Griffi th utilizou linhagens de pneumococos atenuadas R, 
obtidas de culturas de linhagens virulentas S. Ele verifi cou a reversão para 

 6 O termo “princípio transformante” diz respeito ao fator responsável pela transformação 
bacteriana.

 7 Pneumonia é a infecção do parênquima pulmonar ocasionada por uma invasão de vírus, bac-
térias ou outros microorganismos. No caso da pneumonia lobar, uma seção do pulmão (lobo) 
é afetada. 

 8 Os pneumococos estudados por Griffi th foram: Tipo I, Tipo II, Tipo III e Grupo IV. 
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formas virulentas S a partir da inoculação sob a pele de ratos, de uma larga 
dose de cultura avirulenta R atenuada. Para ele, a reversão da virulência era 
facilitada pela massa de cultura inoculada subcutaneamente no rato, a qual 
forma um nidus9 em que os pneumococos R são capazes de se desenvolver 
em formas encapsuladas e invadirem a corrente sanguínea. Entretanto, se-
gundo Griffi th, “esta proteção vinda de um mecanismo normal de defesa 
do animal não pode ser o único fator responsável por produzir a mudança, 
desde que, pneumococos atenuados R podem sobreviver inalterados em te-
cidos subcutâneos por duas ou três semanas sem qualquer proteção” (Gri-
ffi th, 1966, p.145). 

A reversão da variante R para S era devida, conforme Griffi th, ao fato de 
as linhagens R atenuadas (obtidas originalmente de linhagens S) poderem 
reter em suas estruturas um antígeno S original, insufi ciente em circuns-
tâncias ordinárias para exercer um efeito patogênico no animal. Quando a 
linhagem é inoculada em considerável massa sob a pele do rato, “a maioria 
dos penumococos se rompe, e o antígeno S liberado pode fornecer um pabu-
lum que os pneumococos R viáveis podem utilizar para a construção de sua 
estrutura rudimentar S” (Griffi th, 1966, pp.145 e 146).

A substância ou antígeno S é, conforme Griffi th, 

[...] uma estrutura proteica específi ca dos pneumococos virulentos que os ca-
pacita a produzir um carboidrato solúvel específi co. Esta proteína parece ser 
necessária como material que capacita a forma R a construir a estrutura proteica 
específi ca da forma S (Griffi th, 1966, p.67). 

Griffi th realizou experimentos para verifi car se condições mais favorá-
veis à reversão poderiam ser fornecidas a partir da inoculação em ratos de 
uma massa de cultura derivada de pneumococos virulentos mortos junta-
mente com uma pequena quantidade de pneumococos R atenuados. Isso 
provaria, segundo ele, que o nidus e a alta concentração de antígeno S ser-
vem como um estímulo ou alimento para a reversão. Uma breve descrição 
de um dos experimentos de Griffi th é apresentada a seguir: 

Uma cultura de pneumococos virulentos S do Tipo II foi morta por 
aquecimento à 100 °C. A cultura foi concentrada por centrifugação e ino-

 9 Local apropriado para reprodução das bactérias.
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culada subcutaneamente em quatro ratos (50 c.c. em cada) juntamente com 
0.5 c.c. da cultura R do Tipo II. Os quatro ratos morreram após 3 a 5 dias, 
com numerosos diplococos encapsulados em seu sangue, culturas as quais 
davam uma típica reação de aglutinação da linhagem virulenta Tipo II. No 
experimento controle, Griffi th inoculou subcutaneamente em cada um dos 
dez ratos utilizados, a mesma quantidade da linhagem R, ou seja, 0,5 c.c, 
e 40 c.c de uma cultura de linhagem S Tipo I morta por aquecimento. Um 
dos ratos morreu em dois dias por infecção com bacilos Gram-negativos. 
Os demais morreram após sete dias, sem a infecção. As culturas feitas a 
partir dos tecidos dos ratos permaneceram estéreis, exceto em dois casos, 
que produziram poucas colônias R de pneumococos. O experimento con-
trole mostrou que:

1 – Os pneumococos R do Tipo II permanecem atenuados na ausência da li-
nhagem virulenta Tipo II morta pelo calor.

2 – Esta não foi auxiliada a restabelecer virulência pela presença da cultura 
Tipo I aquecida (Griffi th, 1966, p.146). 

Com relação aos experimentos de reversão utilizando tipos distintos, 
Griffi th concluiu que a inoculação em tecidos subcutâneos de ratos de 
uma linhagem R derivada de um tipo juntamente com uma grande dose de 
cultura virulenta de outro tipo morta por aquecimento a 60 °C resulta na 
formação de pneumococos S virulentos do mesmo tipo da cultura aqueci-
da. Por exemplo, a partir da inoculação em ratos de culturas S do Tipo III 
aquecidas a 60 °C e de linhagens R atenuadas do Tipo I ou II, obtinham-se 
colônias de linhagens S do Tipo III dos ratos mortos devido à pneumonia. 
As colônias S do Tipo III foram encontradas em uma frequência maior em 
ratos inoculados com linhagens R do Tipo II do que naqueles inoculados 
com linhagens R do Tipo I. Segundo Griffi th, 

Esse fato fornece algum suporte à ideia que o tipo particular de linhagem 
R é o fator importante na produção de colônias do Tipo III. Acidentalmente, 
isto é evidência adicional contra a hipótese que pneumococos viáveis Tipo III 
persistiram na cultura após aquecimento (Griffi th, 1966, p.158).

A justifi cativa de que a mudança teria ocorrido devido à sobrevivência 
de alguns pneumococos após o aquecimento foi desconsiderada, pois, se-
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gundo Griffi th, por meio dos métodos de cultura e inoculação animal, não 
houve evidências de pneumococos viáveis nas culturas aquecidas. Para ele, 
“parece não haver outra alternativa para a hipótese da transformação dos 
tipos” (Griffi th, 1966, p.170).

Entendemos que o sentido dado por Griffi th à palavra transformação é 
apenas descritivo. Segundo a etimologia dessa palavra, o antepositivo form, 
do latim forma, possui o signifi cado de “forma, fi gura exterior, aparência, 
formato”. O prefi xo trans, da preposição trans do latim, atribui às palavras 
cinco possíveis acepções, uma delas tem signifi cado de “mudança”. Final-
mente, ação, que, entre outras, possui a acepção de “capacidade, possibili-
dade de executar alguma coisa”. Assim, a palavra transformação signifi ca 
“capacidade de mudar a forma”. No caso, a mudança de uma aparência ru-
gosa para uma lisa (R  S), ou seja, de uma bactéria avirulenta para uma 
virulenta. A introdução do substantivo fator, que pode ser interpretado 
como “aquele que determina ou executa algo” ou “qualquer elemento que 
concorre para um resultado”, deixa de ser apenas descritivo para uma espe-
culação causal: aquilo que determina a capacidade de mudar de forma. Não 
sabemos quem cunhou a expressão “fator transformante”, que é bastante 
utilizada nos livros-textos atuais e atribuída a Griffi th. Como afi rmamos, 
em seu trabalho ele usa a expressão transformação, que, como explicamos 
anteriormente, possui conotação diferente.

Os pesquisadores Avery, MacLeod e McCarty iniciaram um trabalho de 
análise mais detalhada do fenômeno de transformação dos tipos de pneu-
mococos (Avery; Macleod; McCarty, 1944). Eles estavam interessados em 
isolar o fator capaz de induzir a “transformação” de variantes não virulen-
tos oriundos de Pneumococcus Tipo II em Pneumococcus virulentos Tipo III 
e, se possível, identifi car a sua natureza química ou ao menos caracterizá-lo 
o sufi ciente para classifi cá-lo em grupos gerais de substâncias químicas co-
nhecidas, i.e, proteínas, lipídios, polissacarídeos ou ácidos nucleicos.

Para esse estudo, escolheram para investigação um exemplo típico de 
transformação, anteriormente realizado por Griffi th – a transformação de 
uma variante R de pneumococos Tipo II em pneumococos Tipo III (Avery; 
Macleod; McCarty, 1944). Seus experimentos foram desenvolvidos in vi-
tro, o que exigiu o conhecimento de diversas condições de cultura das amos-
tras utilizadas – muitas delas já descritas em trabalhos anteriores por outros 
pesquisadores. 
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Dawson e Richard H. P. Sia, em 1931, efetuaram experimentos de trans-
formação in vitro correspondentes aos que Griffi th havia realizado in vivo. 
Um deles consistia no crescimento de pequenas quantidades de uma cultura 
R em meio de cultura adequado para o qual havia sido adicionada uma va-
cina10 de Tipo S heteróloga (por exemplo, utilizava uma cultura R derivada 
de pneumococos S Tipo II e uma vacina de pneumomocos Tipo III), o que 
resultava na transformação das formas R para S do mesmo tipo empregado 
na vacina. Mostraram que tanto quanto in vivo, a transformação in vitro 
poderia ser seletivamente induzida, dependendo da especifi cidade do tipo 
de células S utilizadas, e encontraram algumas condições de produção das 
reações: para os experimentos serem bem sucedidos, havia que ser adicio-
nado ao meio de cultura soro ou hemácias, e a transformação dos tipos era 
mais facilmente efetuada pelo emprego de soro anti-R no meio de cultura.

Em 1932, Alloway mostrou que o princípio ativo responsável pela trans-
formação poderia ser extraído das células S na forma solúvel, e concluiu que, 
“pneumococos R avirulentos derivados de formas S de um tipo específi co po-
deriam ser transformados pelo crescimento em caldo contendo soro anti-R 
e um aquecido, extrato fi ltrado de células S de pneumococos de um tipo 
diferente, para organismos S virulentos idênticos em tipo com as bactérias 
extraídas” (Alloway, 1932, p.98).

Os trabalhos citados anteriormente, praticamente contemporâneos 
aos estudos de Avery e colaboradores, foram fundamentais para que estes 
desenvolvessem os procedimentos metodológicos que adotaram em seus 
experimentos. Isto evidência o processo de construção do conhecimento 
científi co a partir dos trabalhos de grupos de pesquisas que refutam ou cor-
roboram as ideias de outros. Essas ideias podem ser aceitas e utilizadas pela 
comunidade científi ca ou não.

Avery considerou importante para a obtenção de resultados consistentes 
e reproduzíveis: o conhecimento de que as células de pneumococos pos-
suem uma enzima intracelular que destrói a atividade do princípio trans-
formante (esta é inativada quando o soro é aquecido a 60-65 °C) e a seleção 
cautelosa de uma variante R adequada – pois uma cultura R pode subme-
ter-se a sucessivas dissociações e resultar em variantes que perdem a capa-
cidade de responder aos estímulos transformantes. A variante R seleciona-

 10 Células S encapsuladas mortas pelo calor.
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da por Avery resultou de sucessivas culturas seriadas de pneumococos S do 
Tipo II.

Foi interessante o desenvolvimento de um método para determinar 
quantitativamente a atividade transformante de diversas frações de mate-
rial ativo. Todos os fatores, condições de cultura e técnicas anteriormen-
te citadas foram considerados. Os resultados dessa titulação da atividade 
transformante foram interpretados da seguinte maneira:

As propriedades anti-R do soro no meio induzem as células R a aglutinarem 
durante o crescimento, e massas uniformes de células aglutinadas depositam-se 
no fundo do tubo deixando um sobrenadante claro. Quando a transformação 
ocorre, as células S encapsuladas, não sendo afetadas por estes anticorpos, cres-
cem difusamente por todo o meio. Em outras palavras, na ausência da transfor-
mação o sobrenadante permanece claro, e somente crescimento sedimentado de 
células R ocorre. (Avery, Macleod; McCarty, 1944. p.142)

Em seu artigo, Avery, Macleod e McCarty (1944) posteriormente dis-
correram sobre os métodos para isolamento do princípio transformante. O 
material de origem do princípio ativo foi uma linhagem de pneumococos 
Tipo III, que dentre diversos procedimentos de crescimento e conservação, 
foram aquecidos a uma temperatura de 65 °C por 30 minutos (para inativa-
ção da enzima intracelular que destrói o princípio de transformação).

Um dos processos realizados no isolamento do princípio transformante 
envolveu a “desproteinização” e a remoção do polissacarídeo capsular, por 
meio do uso de uma preparação purifi cada da enzima de bactérias capaz de 
hidrolisar11 o polissacarídeo capsular Tipo III (Avery; Macleod; McCarty, 
1944, p.143). 

Na tentativa de identifi car o princípio ativo, Avery e colaboradores 
(1944) realizaram análises de diversas naturezas que refl etem claramente 
uma busca incessante em relacionar o fator transformante ao DNA. Uma 
das análises envolveu o testes com diversas enzimas para avaliar capacida-
de destas em destruir a atividade biológica de extratos potentes. O trata-
mento dos extratos com tripsina12, quimiotripsina e ribonuclease13 não teve 
nenhum efeito sob o princípio transformante. Este fato, segundo Avery, 

 11 Sinônimo de quebra.
 12 A tripsina e a quimiotripsina são tipos de enzimas que agem sob proteínas. 
 13 Enzima que cliva a molécula de RNA pela hidrólise de suas ligações. 
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Macleod e McCarty (1944, p.146), “é evidência adicional que esta substân-
cia não é ácido ribonucleico ou uma proteína suscetível da ação de enzimas 
trípticas”. Interessante foi a justifi cativa dada por Avery para a realização 
do teste da atividade com a depolimerase: “Visto que no material transfor-
mante altamente purifi cado isolado de extratos de pneumococos foi encon-
trado ácido desoxirribonucleico, estas mesmas enzimas foram testadas para 
atividade depolimerase sob conhecidas amostras de ácido desoxirribonu-
cleico isolado...” (Avery; Macleod; McCarty, 1944, p.146). 

Apesar dos resultados obtidos por Avery e colaboradores excluírem a 
possibilidade da presença de proteínas, eles não afi rmam convincentemente 
que o único constituinte do princípio ativo seria o DNA. Nas frases: “[...] é 
de especial interesse que no exemplo estudado, material altamente purifi ca-
do e livre de proteínas consistindo grandemente, se não exclusivamente....” 
(Avery; Macleod; McCarty, 1944, p.152), e, “A evidência apresentada su-
porta a crença que um ácido nucleico do tipo desoxirribose é a unidade fun-
damental do princípio transformante...” (Avery; Macleod; McCarty, 1944, 
p.156), a afi rmação acima é evidenciada.

Destacamos a colocação de Avery sobre uma possível limitação dos mé-
todos: “Os dados obtidos por análises químicas, [...] indicam que, dentro 
dos limites dos métodos, a fração ativa não contém proteínas demonstráveis 
[...] e consiste principalmente, se não somente, de forma altamente polime-
rizada, viscosa de ácido desoxirribonucleico” (Avery; Macleod; McCarty, 
1944, p.156, grifos nossos).

Na discussão, Avery, Macleod e McCarty, (1944, p.154) discorreram 
seus entendimentos acerca do processo envolvido na transformação: 

Os eventos bioquímicos que são a base do fenômeno sugerem que o princí-
pio transformante interage com a célula R causando uma série coordenada de 
reações enzimáticas que culminam na síntese do antígeno capsular Tipo III. Os 
achados experimentais têm claramente demonstrado que as alterações induzidas 
não são aleatórias mas previsíveis, sempre correspondendo em especifi cidade do 
tipo para aquelas das células encapsuladas da qual a substância transformante 
foi isolada. Uma vez que a transformação tem ocorrido, as características nova-
mente adquiridas são desde então transmitidas em séries através de inúmeras 
transferências em meio artifi cial sem nenhuma adição do agente transformante. 
[...] É evidente, portanto, que não somente o material capsular é reproduzido em 
sucessivas gerações mas que o fator primário, que controla a ocorrência e a espe-
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cifi cidade do desenvolvimento capsular, é também reduplicado nas células fi lhas. 
[...] Igualmente, se não mais signifi cante é o fato que estas mudanças são previ-
síveis, tipo-específi cas, e herdáveis. (Avery; Macleod; McCarty, 1944, p.154)

Avery relacionou as mudanças à hereditariedade, mas não deixou claro 
o estabelecimento entre uma possível função do DNA nesse processo. As 
questões levantadas sobre a limitação dos métodos e a identifi cação de uma 
entidade química talvez não pura podem ter aberto espaço para um campo 
obscuro de dúvidas. 

Interpretações historiográfi cas sobre os resultados 
obtidos por Avery e colaboradores 

A Tabela 1 apresenta os títulos das publicações por nós analisadas:

Tabela 1: Dados das publicações analisadas.

Título Autor Ano de publicação
Genética Molecular Aron Gib. Debusk 1971

Genética Médica James. S. Thompson e Margaret W. 
Thompson. 1974

Genética Eldon J. Gardner e D. Peter Snustad 1986

Princípios básicos de Genética 
Molecular Irwin H. Herskowitz 1971

Genética William D. Stansfi eld 1985

Princípios de Bioquímica Albert L. Lehninger 2002

História da Biologia Molecular Rudolf Hausmann 2002

A dupla revolução da dupla 
hélice Pascal Acot 2003

DNA: o segredo da vida James D. Watson e Andrew Berry 2005

Em estudos históricos que discutem a contribuição de Avery e colabora-
dores na compreensão do DNA como portador da informação hereditária, 
é possível encontrar diferentes posições, como, por exemplo, a de Pascal 
Acot, que comentou: 

Em nenhum momento Avery menciona a ideia de hereditariedade nesse 
artigo. Muitos historiadores das ciências consideram que Avery focaliza estri-
tamente sua refl exão no fator transformante do pneumococo, o que teria impe-
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dido de compreender plenamente o papel do DNA em matéria de hereditarie-
dade (Acot, 2003, p.4).

Destacamos que Avery e colaboradores, na conclusão de seu artigo, não 
evidenciaram a relação entre o DNA e hereditariedade. Porém, na introdu-
ção mencionaram os esforços de biologistas para entender quimicamente o 
mecanismo de indução de mudanças previsíveis e específi cas em organis-
mos superiores que poderiam ser transmitidas em séries como caracterís-
ticas hereditárias. Em seguida, os autores relataram os exemplos de altera-
ções herdáveis e específi cas em microorganismos. 

No livro História da Biologia Molecular, Rudolf Hausmann também fez 
considerações acerca da conclusão do trabalho de Avery: 

Em suma, o trabalho ao qual [...] Avery dedicou-se totalmente os últimos 
anos de sua vida [...] era minucioso inatacável14, valendo até hoje de competên-
cia e técnica e escrúpulo. Porém a única afi rmação que os três autores ousaram 
fazer foi: “as observações expostas apoiam a suposição de que um ácido nuclei-
co, do tipo da desoxirribose, seja a unidade básica do princípio transformante 
do Pneumococcus Tipo III” (Hausmann, 2002, p.98).

Ressaltamos que Hausmann aventou que um dos motivos que levaram 
Avery a omitir a relação entre a hereditariedade e o DNA pode ter sido: 

Porém, quem sabe?... Talvez o gene proteico fosse especialmente termore-
sistente? Ou talvez fossem os genes protegidos pelo DNA, que possivelmente, 
desempenhavam uma função decisiva, embora não determinante de especifi ci-
dade? O engano de Willstätter15 em relação à natureza das enzimas [...], cerca 
de 15 anos antes, ainda estava vívido na lembrança! Avery et al. (1944) se exi-
miu com cautelas (Hausmann, 2002, p.92).

 Acot mencionou que alguns historiadores atribuem à excessiva modés-
tia de Avery o fato de ele não ter interpretado o DNA como responsável 
pela hereditariedade, e acrescentou: 

 14 Entendemos que a afi rmação de Hausmann de que o trabalho de Avery “era minucioso 
inatacável” baseia-se em uma visão contemporânea, visto que em nossa análise acerca do 
contexto histórico em que esse trabalho se deu, identifi camos algumas críticas, que serão 
apresentadas ao longo desta dissertação. 

 15 Segundo Hausmann (2002), Richard Willstätter afi rmava que enzimas não eram proteínas.
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A seu favor, convém lembrar que em 1944 a comunidade científi ca não es-
tava pronta para atribuir ao DNA um papel de hereditariedade, considerando 
que esta molécula era por demais regular e monótona em comparação com a 
complexidade tão rica das proteínas. Muitos pesquisadores avançaram, portan-
to a ideia de que os resultados de Avery podiam explicar-se por uma contami-
nação das preparações de DNA pelos traços de proteínas (Acot, 2003, p.4). 

Com relação às controvérsias acerca da aceitação dos resultados de 
Avery pela comunidade científi ca, estas são reportadas no livro DNA: o se-
gredo da vida, de Watson e Berry, da seguinte forma:

Em parte por causa das suas implicações explosivas, a monografi a apresen-
tada em 1944 por Avery, Macleod e McCarty foi recebida com sentimentos 
ambíguos. Muitos geneticistas aceitaram as conclusões. Afi nal, se o DNA é 
encontrado em todo cromossomo, por que não haveria de ser o material gené-
tico por excelência? Por sua vez, contudo, a maioria dos bioquímicos expres-
sou dúvida quanto ao DNA ser uma molécula sufi cientemente complexa para 
agir como repositório de uma quantidade tão vasta de informações biológicas. 
Continuaram acreditando que as proteínas, o outro componente dos cromosso-
mos, acabariam por se revelar a substância da hereditariedade (Watson; Berry, 
2005. p.52). 

Hausmann (2002) citou alguns autores, entre eles, Erwin Chargaff 
(1905-1992) e Joshua Lederberg (1925-2008), que enunciaram, após a dé-
cada de 1960, a importância dos trabalhos de Avery. Porém, segundo Haus-
mann, na publicação de Chargaff (1950) e de Zinder e Lederberg (1952), os 
trabalhos de Avery foram citados de forma irrelevante. Ele ainda acrescen-
tou que esses trabalhos foram omitidos nas publicações de 1953 de Watson 
e Crick, nas publicações do fi siologista Maurice Hugh Frederick Wilkings 
(1916-2004), da biofísica americana Rosalind Franklin (1920-1958) e do 
físico Raymond Gosling. 

 A partir das considerações anteriores, percebemos indícios que apon-
tam para o baixo impacto dos trabalhos de Avery dentro da comunidade 
científi ca da época. Além das publicações aqui analisadas que tratam da 
história da Biologia Molecular, no livro texto de Lehninger, a hipótese de 
contaminação do preparado de DNA por vestígios proteicos levantada 
por pesquisadores na época também foi mencionada, conforme a citação a 
seguir:
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Avery e seus colaboradores concluíram que o DNA extraído da cepa virulenta 
transportava a mensagem geneticamente herdável da virulência. Nem todos acei-
taram essas conclusões, porque traços de impurezas proteicas presente no DNA pode-
riam ter sido o transportador real da informação genética. Essa possibilidade logo foi 
eliminada pela descoberta de que o tratamento do DNA com enzimas proteolíticas 
não destruía a atividade transformadora, mas sim o tratamento com desoxirribonu-
clease (enzimas que hidrolisam o DNA) (Lenhinger, 2002, p.256, grifos nossos).

Chamamos a atenção para o fato de que Avery e colaboradores, diferen-
te da afi rmação de Lehninger, não relacionaram o DNA à hereditariedade 
diretamente. Além disso, o trecho em destaque na citação anterior induz a 
pensar que os tratamentos com proteases, desoxirribonucleases e ribonu-
cleases foram realizados em um experimento posterior aos relatados no ar-
tigo de Avery e colaboradores (1944). Porém, nesse artigo já estão descritos 
tais tratamentos. 

Diante da constatação de que o livro texto citado anteriormente faz re-
ferências a aspectos históricos do tema em questão, na próxima subseção 
discutimos as possíveis abordagens históricas presentes nos livros textos 
analisados.

Com relação às abordagens históricas dos trabalhos de Avery e colabo-
radores, destacamos que elas foram observadas em todas as fontes por nós 
consultadas. Constatamos que, nos livros textos analisados, em geral, nos 
tópicos em que são descritos os experimentos de Avery acerca da nature-
za química do “princípio transformante”, há uma relação direta entre este 
e o material genético. Por exemplo, em Debusk (1971), o tópico intitula-
se O DNA como material genético. Ideia similar é apresentada nos tópicos 
de Gardner e Snustad (1986) e Lehninger (2002), em que os trabalhos de 
Avery são discutidos. Contudo, conforme já comentamos na análise histó-
rica, essa relação não é claramente estabelecida por Avery e colaboradores. 
Em Thompson e Thompson (1974), a palavra Evidências no título do tó-
pico sugere certa cautela na abordagem dos experimentos de Avery como 
evidências de que o DNA é o material genético. Já em Herskowitz (1971), o 
título A transformação genética de bactérias aparentemente preocupa-se em 
fornecer informações recentes acerca da transformação, pois utiliza a pala-
vra genética, que não foi empregada pelo médico inglês Frederick Griffi th 
(1877-1941) em seus trabalhos sobre transformação bacteriana e nem por 
Avery e colaboradores. 
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 Para Lehninger (2002), os trabalhos de Avery foram a “primeira evi-
dência direta de que o DNA é o possuidor da informação genética”. Essa 
opinião é compartilhada pelos outros autores de livros-textos por nós ana-
lisados (ver tabela I). No entanto, conforme discutido no subitem 1.1, evi-
dências sugerem que pesquisadores renomados da época não consideraram 
em suas pesquisas os dados obtidos por Avery – sendo estes completamen-
te ignorados. Isso parece estabelecer uma enorme contradição entre o que 
livro-texto dispõe atualmente como fundamental evidência ao desenvolvi-
mento da relação DNA – informação genética e a importância atribuída aos 
trabalhos, no período em que foram publicados, que permeavam essa ideia. 

 Herskowitz (1971) fez uma breve descrição a respeito da maneira como 
o material genético de uma bactéria pode ser modifi cado por DNA de uma 
linhagem diferente, porém em momento algum mencionou os nomes de 
Griffi th ou Avery. Interpretamos essa abordagem com ahistórica. Stans-
fi eld (1985) não fez referência aos trabalhos de Avery.

Lehninger (2002), apesar de iniciar a temática aqui tratada com uma 
perspectiva histórica diacrônica, se referindo aos estudos do núcleo da célu-
la, posteriormente, quando se referiu à relação do DNA com a informação 
genética, fez uma descrição bastante simplista dos experimentos de Avery: 

Esses pesquisadores descobriram que o DNA extraído de uma cepa viru-
lenta (causadora da doença) da bactéria Streptococcus pneumoniae, também co-
nhecida como pneumococo, transformava geneticamente uma cepa não viru-
lenta desse organismo em uma forma virulenta (Lehninger, 2002, p.256).

Ressaltamos que Avery e colaboradores não utilizaram expressões como 
“transformava geneticamente”. 

Em Thompson e Thompson, observamos uma história anacrônica: 
“A interpretação foi de que algum DNA do Tipo III S foi incorporado ao 
material genético dos II R, ocasionando uma transformação permanente” 
(Thompson e Thompson, 1974, p.23).

 Consideramos as abordagens de Lehninger (2002) e Thompson e 
Thompson (1974), anteriormente mencionadas, problemáticas, pois as ex-
plicações atuais foram utilizadas como se tivessem sido dadas por Avery, o 
que ocasiona distorções históricas. 

Em DeBusk, encontramos uma história pautada em nomes e datas: “Foi 
somente em 1944 que três pesquisadores, Avery, Macleod e McCarty, rea-
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lizaram o experimento crucial de fracionamento das células mortas para 
identifi car a substância responsável pela transformação” (DeBusk, 1971, 
p.19) – o que, frente a todo o contexto científi co metodológico em que os ex-
perimentos de Avery ocorreram, é extremamente reducionista. Isto fi ca evi-
dente na expressão “experimento crucial”. Ela remete a uma estância deci-
sória em que possíveis alternativas serão eliminadas e somente uma restará.

No livro Genética, embora os experimentos de Avery não tenham sido 
tratados de forma detalhada, os autores lembraram que “Avery, Macleod e 
McCarty publicaram o resultado de um conjunto de extensos e trabalhosos 
experimentos” (Gardner e Snustad, 1986, p.64). Há um panorama geral 
do contexto científi co existente durante os trabalhos de transformação de 
pneumococos, principalmente aqueles referentes a Griffi th – o que, a nosso 
ver, permite que os leitores desse livro reconheçam que a construção de um 
conhecimento científi co não se dá de forma isolada ou pontual. 

Considerações fi nais

De maneira geral, consideramos que os livros-textos analisados apresen-
tam uma abordagem histórica superfi cial do tema estudado, sendo que alguns 
deles possuem informações que não são consistentes com o artigo de Avery, 
por exemplo, Acot (2003) e Lehninger (2002). Em relação às fontes secun-
dárias por nós consultadas, que tratam da História da Biologia Molecular, 
estas reforçam a ideia de que há um hiato entre a publicação do artigo de 1944 
e o reconhecimento da molécula de DNA como material genético. Porém, 
nenhuma delas discute profundamente as causas desse fato. Nossos dados 
apontam para a necessidade de estudos mais aprofundados acerca de novos estu-
dos relacionados ao tema, baseados em fontes primárias e secundárias confi áveis. 
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