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Resenha biográfica 

 

 Pedrina Cunha de Oliveira nasceu em 1934, na cidade de Santa Cruz, em Goiás, onde 

realizou seus primeiros estudos. Em 1955, ingressou na Faculdade Nacional de Farmácia da 

Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Graduada por 

essa universidade, especializou-se em laboratório de saúde pública. 

 Em 1960, por intermédio de Oswaldo Lazzarini Peckolt, ingressou no Instituto 

Oswaldo Cruz (IOC) como estagiária da seção de ensaios biológicos e controle da Divisão 

de Química. A partir de 1961 passou a trabalhar no Centro de Pesquisa Gomes de Lemos, 

das Pioneiras Sociais, sob a orientação do professor Fernando Ubatuba. 

 Em 1962, fez o curso promovido pelo Departamento de Administração do Serviço 

Público (DASP), para ingressar no Instituto de Assistência e Previdência dos Comerciários, 

onde trabalhou durante um ano, quando foi promovida a biologista do IOC em tempo 

integral. Nesse mesmo ano, foi solicitada por Arêa Leão para trabalhar na seção de micologia 

do Departamento de Microbiologia e Imunologia do IOC. Para assumir essa nova atividade, 

fez o Curso de Aplicação do IOC, a fim de especializar-se em micologia. 

 Em 1966, iniciou suas atividades docentes, ministrando aulas de micologia no Curso 

de Aplicação do IOC e na Faculdade de Farmácia da UFRJ. 

 Em 1967, ingressou na Universidade de Sheffield, em Londres, cursando o mestrando 

até 1969, quando recebeu o título master of science pela tese “A study of aspects of 

heterokaryosis in Aspergillus nidulans”. 

 Retornou ao IOC, em 1969, para iniciar a montagem do laboratório de genética do 

Aspergillus nidulans. De 1970 a 1975, exerceu a função de chefe eventual da seção de 

micologia, período em que também coordenou e ministrou o Curso de Iniciação à Pesquisa 

Biológica na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP). Em 1976, assumiu a livre-docência 

em micologia, na Universidade Federal Fluminense (UFF). 

  A partir de 1978, foi chefe efetiva do Departamento de Micologia do IOC, 

dedicando-se à pesquisa genética do Aspergillus nidulans. Pedrina da Cunha Oliveira 

aposentou-se em fevereiro de 1995. 



 

 

 
 

4 

 

Sumário 

 

Fita 1 a Fita 3 

 

Origem familiar; o perfil do pai; a infância em uma fazenda em Goiás; a personalidade da 

mãe; as dificuldades de comunicação no interior do Brasil na década de 40; a educação 

familiar voltada para o trabalho; a ausência de preconceito na educação informal; a igualdade 

no trato com os trabalhadores da fazenda; os papéis sociais do homem e da mulher no interior 

brasileiro em meados do século XIX; o espaço doméstico como locus feminino; a 

profissionalização como caminho para a emancipação; a generosidade característica da 

educação materna; os papéis familiares: a mãe educadora e pai provedor; a população 

“encardida” de Goiás; os primeiros estudos realizados na comunidade local; o ingresso no 

colégio interno feminino; a rígida disciplina de uma instituição religiosa; o cotidiano no 

internato; a “disciplinarização” do diálogo e a preocupação com a higiene na escola; a 

vigilância do corpo nos banhos no internato; a preocupação das freiras com a educação 

humanitária; a censura à literatura; o ingresso em colégio leigo de Goiânia; a liberdade na 

escolha profissional; a opção pelo curso de farmácia; o desejo inicial de retornar a Goiás após 

a graduação; a fascinação pelo trabalho laboratorial; o curso de farmácia da UFRJ na década 

de 50; a ausência de preconceito sexual na faculdade; as qualidades da Faculdade de 

Farmácia da UFRJ; a opção por não retornar a Goiás e o primeiro contato com o IOC; o 

ingresso em Manguinhos como estagiária e o trabalho desenvolvido com Oswaldo Lazzarini 

Peckolt no Departamento de Química; a rápida efetivação no IOC; os trabalhos realizados 

com Fernando Ubatuba nos laboratórios das Pioneiras Sociais e o seu abandono devido ao 

trabalho no IOC em tempo integral; o preconceito em Manguinhos pelo trabalho feminino; a 

admiração por Bertha Lutz; a mudança para o Departamento de Micologia; o Curso de 

Aplicação do IOC; o corpo de pesquisadores do Departamento de Micologia na década de 

60; a qualificação profissional de Adolpho Furtado e sua marginalização em Manguinhos; as 

dificuldades dos pesquisadores do IOC em optarem  pelo regime celetista na década de 70; o 

casamento em 1970 e a experiência da maternidade; a opção pela família no momento de 

crise do IOC; as dificuldades em conciliar vida privada e vida profissional; o intercâmbio 

com o Instituto de Biologia de São Paulo; histórico do desenvolvimento da micologia no 

Brasil desde a década de 50; a demanda de conhecimento da micologia provocada pelo 

desenvolvimento tecnológico dos últimos anos; a trajetória profissional no Departamento de 

Micologia; a situação da mulher nas instituições científicas internacionais; a experiência 

adquirida no mestrado realizado na Universidade de Sheffield; a conscientização feminina 

na Inglaterra; os grandes nomes da micologia brasileira: Antônio Arêa-Leão e Adolpho 

Furtado; a organização do Departamento de Micologia a partir da gestão Coura e a demanda 

de conhecimento dos setores agrícola e  industrial do Brasil. 

  



 

 

 
 

5 

 

Data: 06/06/1989 

 

Fita 1 – Lado A 

 

RG – Dra. Pedrina, a gente teve acesso ao seu currículo, então, a gente já conhece bastante, 

temos muitas informações a respeito da sua vida. Mas, de qualquer maneira, o que nos 

interessa é que a senhora fale da senhora, né. É o que conta, claro, né. Porque documento 

escrito existem, mas a gente está trabalhando com um outro tipo de informação, que é uma 

informação muito mais informal, que tem a ver, assim, com uma conversa mesmo entre a 

gente... Nós outro dia falamos que a gente está interessado em ver, situar a senhora enquanto 

mulher, cientista, pesquisadora. Então, a posição da mulher na ciência, a posição da mulher 

na Fiocruz, a posição da mulher brasileira, enquanto sua formação nesse universo que é um 

universo predominantemente masculino. A gente pode começar fazendo, assim, um breve 

perfil biográfico da senhora. A senhora nos conte um pouco, entende, como é que foi a sua 

infância, a sua origem. A gente sabe que a senhora nasceu em Goiás. Então, a senhora conte 

um pouco como é que foram esses primeiros momentos da sua vida em família; que tipo de 

família e, depois, que tipo de escola que a senhora freqüentou naquele comecinho. 

 

PO – Para surpresa de vocês, eu sou filha de uma família de doze. Sou a oitava, na ordem. E 

dentre esses muitos filhos cada qual seguiu o seu caminho. Papai, como fazendeiro, procurou 

deixar os filhos muito livres para a busca... para sua busca. Cada qual, procurou sua vida. 

Então, existiam os doze. Praticamente, nós temos quase todas as profissões na família. 

 

RG – Então, o pai era fazendeiro. 

 

PO – Pai, fazendeiro e a mãe, doméstica. 

 

RG – E o pai, a família dele, ele tinha uma origem daquela região? O pai tinha estudado? 

Como é que esse pai era uma pessoa tão moderna, tão aberta, tão liberal, que deixou os filhos 

seguirem o seu curso e que deu no que deu, como a senhora está dizendo, cada um foi ser 

outra coisa. 

 

PO – Eu diria que não foi estudo. Foi assim a vivência. Questão de capacidade de raciocínio 

e vida a mais natural possível. A nossa vida foi muito ao natural. O estado de Goiás, no 

tempo, não era o estado de Goiás de hoje. De maneira alguma. O estado de Goiás, hoje, é um 

estado progressista, tem muita agricultura e agropecuária, uma agricultura muito 

desenvolvida. Naquele tempo, era uma agricultura primária, mas, reparem, muito rudimentar. 

Mas acho que vendo a vida ao natural e amando muito a natureza, ele nos ensinou a viver. 

Eu tenho a impressão que foi. E a mãe, uma mãe muito marcante, muito mãe. Ela hoje seria 

muito supermãe. 

 

RG – É? Com doze filhos, ela conseguia dar atenção para cada um? 

 

PO – Vivendo exclusivamente para a família, para os filhos, ela conseguiu dar. E, por 

exemplo, a nossa alfabetização foi feita pela mãe. Todos os filhos foram alfabetizados pela 

mãe. 
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RG – Vocês se criaram na fazenda ou numa cidade pequena, perto da fazenda? 

 

PO – Na fazenda, exclusivamente. Até, digamos, uma idade de oito anos, todos foram criados 

na fazenda. Chegando a tal ponto, a mãe alfabetizava e dava os primeiros ensinamentos, 

depois, então um professor rural ia para dar uma seqüência. E só depois os filhos foram, 

então, para um internato. Aí, todos os filhos, os doze filhos passaram por internato da 

Congregação Salesiano. 

 

RG – E era perto da fazenda? Onde ficava? A senhora pode situar um pouco para a gente 

onde ficava a fazenda, assim, em relação às cidades mais conhecidas? 

 

PO – Um ponto de referência muito bom é a Pousada do Rio Quente, Caldas Novas. Hoje, 

todo mundo conhece. Então, nós nascemos ali, naquela região. E, por exemplo, é o caso, é 

uma família tradicional, no sentido. A família de papai é de mineiros, a família Rodrigues da 

Cunha, muito tradicional. Os ancestrais dele foram para Goiás e lá ficaram. Aliás, nesse local. 

Tanto é que a fazenda que hoje é da minha mãe, na época, já era do meu avô. Então, esse 

pessoal muito sólido no lugar. Um pessoal muito assim tradicional, no sentido. Eu tenho a 

impressão que a falta de informação foi o que causou, para nós, essa possibilidade de 

mentalidade, talvez até assim, digamos, não... ficou um pouco... um nicho, né, numa 

mentalidade. Eu tenho a impressão de que é assim a falta de comunicação. Porque era uma 

fazenda muito primária, muito pouco desenvolvida, com dificuldade de acesso. Então, eu 

acho que isso formou uma espécie de uma educação ou um grupo de pessoas um pouco 

separadas, no sentido não de falta de convívio, mas com os afazeres todos... a família toda 

monopolizada na produção, não é. E, por exemplo, eu achava muito interessante, meus pais 

procuravam não dar um sentido de preconceitos de raça, de cor. Então, isso para a gente, eu 

achei muito bonito e acho que até isso influenciou na vivência futura da gente. É interessante. 

Parece... Todos dois, papai e mamãe, descendentes de portugueses. Sendo que na família de 

mamãe tinha também espanhóis. Mas eu tenho a impressão que eles conservaram, inclusive, 

por exemplo, termos que a gente usa. Por exemplo: (ri) almofariz. Não é muito usual. Quando 

eu cheguei aqui no Rio, falava em almofariz, as pessoas estranhavam. Para nós era termo... 

chávena.   

 

RG – Na família? 

 

PO – É, da família. Nós usávamos o termo, assim, em casa, normalmente. Não era rebuscado. 

Hoje, por exemplo, se você fala isso... Logo que eu cheguei no Rio, o pessoal estranhava 

muito a gente chamar almofariz, chávena. E muitos outros termos. Eu acho assim, você vê, 

do corriqueiro ou do usual português. Eu acho que mais assim.. Então, é isso que eu tenho a 

impressão. Agora, muito simples, uma educação, uma família muito simples. Não tinha nada 

de rebuscado. Apesar de ter posse, uma família, a nível de tratamento com as pessoas, de 

muito respeito, mas todos são iguais. Você compreendeu?  

 

RG – Compreendi. 

 

PO – Todos se respeitando muito, muito. Por exemplo, as pessoas que trabalhavam na 

fazenda, todas elas eram respeitadas, muito respeitadas. Mas não havia excesso de liberdade. 

Não havia. Então, às vezes, eu acho, as pessoas aqui me acham muito distante no tratamento. 
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Mas não é bom isso. É que eu fui acostumada assim. Agora, por exemplo, mamãe não 

tolerava empregada. Porque... 

 

RG – Ela que queria trabalhar. 

 

PO – ... ela achava que deve haver uma divisão de trabalho e não uma pessoa nascer 

empregada. Então, ela preferia, ela queria participar de todos os serviços da casa ou da 

fazenda, por mais simples ou mais rebuscados que fossem. Agora, quando precisava, ela, 

então, contratava alguém para dividir. Mas numa época em que todo mundo tinha empregada, 

minha mãe não tinha empregada. 

 

RG – É. Isso é interessante. Por exemplo, não sei se a senhora ou a família chegou a conviver 

com outros fazendeiros da região. Era muito diferente a mentalidade dessas outras famílias? 

 

PO – Não. Hoje em dia, por exemplo, o que eu noto é que já não há mais aquelas famílias 

assim com grupos muito separados. Hoje em dia, você tem as famílias antigas e as novas ali, 

mas já perderam a individualidade. Hoje já estão tão interligadas. E naquele tempo não. Eu 

tinha a impressão que eram mais nichos, não é. Agora, até mesmo pela falta de transporte. 

Não existia transporte nesse tempo. (ri) 

 

RG – As distâncias eram muito grandes, né. 

 

PO – Não, não existia. Eram muito grandes. O transporte todo era a cavalo, carro de boi... 

 

RG – Carroça também? 

 

PO – Carroça. Mas não era freqüente, não era usual. Lá era o cavalo e o carro de boi, só. 

 

RG – A senhora andava a cavalo? Todas as meninas, todos andavam? 

 

PO – Todos da família cavalgavam muito bem, muito bem. 

 

RG – A mãe também? 

 

PO – Todos. A mãe, minha mãe cavalgou até 60 e poucos anos. Basta dizer que hoje ela, com 

87 anos, ainda mora na fazenda. 

 

RG – É, eu percebi, quando a senhora falou, que ela estava viva e que estava na fazenda. O 

que realmente é surpreendente. 

 

PO – É. É algo assim... É surpreendente. É. 

 

LT – E com relação a essa ausência de preconceito, não havia uma diferenciação no 

tratamento das mulheres e dos homens da família? 

 

PO – Muito. Muito. Este aí é um dos preconceitos que havia. Mas não é o usual, não é todo 

assim, mas havia muita separação. Por exemplo, o almoço e o jantar, nós não comíamos na 
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mesma mesa. A mesa do meu pai com os empregados todos e os meus irmãos era na sala de 

jantar. E a das mulheres era na copa. 

 

RG – Quer dizer, a esposa não comia com o marido. 

 

PO – Não. Muito ao contrário. 

 

RG – Que coisa interessante. 

 

PO – Não. Muito ao contrário. A esposa ou uma das filhas sempre servia a mesa de todos.  

 

RG – Eles comiam primeiro... Eles eram servidos e depois era o turno das mulheres? 

 

PO – Aí, não era tão rigoroso. Aí, não era tão rigoroso. O usual era as mulheres comerem 

depois. Mas se por qualquer motivo ou qualquer atividade as mulheres precisassem comer 

antes, comeriam. Aí não era tanto por separação. Aí era por necessidade dos trabalhos. Por 

exemplo, se algum trabalho monopolizava todos, as mulheres, então, deveriam comer 

primeiro. Mas como os homens sempre iam muito cedo, nunca deixavam a vez das mulheres 

comerem... (ri) Era raro, muito raro as mulheres comerem primeiro. 

 

RG – Essa divisão, assim tão radical, absoluta, acompanhou a sua infância e juventude ou foi 

até uma época? 

 

PO – Ah, foi. Foi minha infância e juventude. E eu tenho a impressão que nós só mudamos 

esse sistema já muito mais tarde, muito mais tarde. Talvez até quando as mulheres 

começaram a se profissionalizar. Aí, talvez, a gente... nós é que alteramos o andamento da 

casa. Nós alteramos. 

 

RG – É. Isso eu acho muito interessante, como é que foi esse retorno. Quer dizer, como é que 

esses filhos que saíram do interior, voltaram e como é que houve esse entrosamento. 

 

PO – É. É, infelizmente, não conseguiram voltar. Infelizmente, não conseguiram voltar. Isso 

é triste dizer. 

 

RG – É, mas sempre... Mas é uma volta, assim, para as festas, paras férias, sempre há uma 

volta. Nem que seja provisória, não é. 

 

PO – É. Não, eu diria, não conseguimos voltar, no sentido profissional. É. Profissional, eu 

diria assim, só alguns de nós, muito poucos, ficaram lá. Mas a grande maioria saiu. É. Nesse 

sentido. Agora, nós nunca perdemos o contato com a família. Nunca. Todos. Eu diria assim: 

não houve um filho que perdesse o contato. Todos eles retornam sempre. Ainda hoje. A 

mamãe é viva, todos retornam, por exemplo, pelo menos, uma ou duas vezes ao ano, quem 

volta menos. Só mesmo uma ausência, uma viagem mais prolongada, aí, sim. Mas senão a 

gente retorna. Pelo menos isso. 

 

RG – Eu tenho uma curiosidade. Está um pouco fora de hora. Mas eu acho que é melhor falar 

logo, porque depois a gente pode perder a oportunidade. O seu pai faleceu há muito tempo? 
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PO – 1973. 

 

RG – É, quer dizer, já também numa idade bem avançada, né. Todos eram já adultos e tudo. 

 

PO – Todos. É. Todos já formados, no sentido assim de...   

 

RG – É. Mas o sentido da minha pergunta é o seguinte: se a mãe, aquela mãe que a senhora 

disse que foi uma mãe muito generosa, muito presente na educação... 

 

PO – Mas muito rigorosa. É generosa, mas rigorosa. 

 

RG – Era isso que eu queria saber. Se a mãe era mais liberal do que o pai nesses costumes, 

nesses hábitos. Como a senhora vê isso, da mãe e do pai? 

 

LT – E completando, a senhora falou que ela foi responsável pela alfabetização. Eu queria 

saber um pouco da formação dessa mãe. 

 

PO – Essa mãe, ela deveria ter assim um quarto ano primário. Porque os estudos eram bem 

diferentes. Você, naquele tempo... Lá. Porque lá foi muito diferente. O interior é muito 

diferente da cidade grande, no passado. Porque como a comunicação era muito pouca, então, 

eu acho que todos os costumes eram diferentes. E essa parte, por exemplo, de estudos, eu sei, 

pelo papai e mamãe, que eles eram educados com um professor particular. Então, quem tinha 

mais posse, tinha um professor particular. 

 

LT – Esse preceptor. 

 

PO – É. Exato. E com uma dedicação muito grande. Às vezes, até ele não era para um aluno 

só, para mais de um, mas sempre com uma dedicação muito grande. Por exemplo, inclusive, 

tipo tempo integral. Então, os alunos aprendiam muito. Eu acho que correspondia a uma 

instrução de 4ª série. É. Eu tenho a impressão. E a formação era diversificada. Interessante 

são os livros que eles usavam. Mais os clássicos. É. Era assim. É. É interessante isso. Muito 

os clássicos. 

 

RG – Ah, então, mas é porque eu estava aqui fazendo umas observações... isso em relação à 

mãe. Mas aquela pergunta que eu fiz, como é que a senhora via a mãe e o pai, isso para mim 

não ficou claro. 

 

PO – Como assim? Em que sentido? A mãe... você diz a imagem da mãe? 

 

RG – É. 

 

PO – É. Eu acho que os dois, na educação geral dos filhos, desempenharam um papel muito 

forte. Sendo que era bem dividida a tarefa, nessa época. Me pareceu. Eu tenho como se fosse 

muito dividido. O pai se dedicava à parte, digamos assim, monetária e a mãe à organização 

e educação dos filhos. A mãe, do lar e dos filhos. E o pai, na parte geral. Agora, o pai é o 

regente da orquestra. É. Isso não tenha dúvida. Eu acho assim. Foi muito nítida essa 
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separação. A gente falou em preconceito, mas estes são preconceitos, nesse sentido, não é? 

É. Eu acho até que eu deveria rever o preconceito. Que eu acho assim: não havia bem classe. 

Você tinha o patrão e os empregados, num sentido de que somos todos humanos, todos iguais. 

A diferença está em que, por exemplo, eu sou empregador e você executa. Eu tenho a 

impressão de que não havia desigualdade ou conceito de desigualdade entre as pessoas. E, 

por exemplo, não havia também o conceito de desigualdade entre raças. Agora, eu tenho a 

impressão que nós achávamos muito interessante, pessoas que não fossem brasileiras. Sabe. 

Para gente era muito diferente. Era tão raro ver alguém que não fosse, que a gente ficava 

imaginando de onde poderia sair alguém de tão longe. 

 

RG – E tinha pretos na região? A população é mestiça? 

 

PO – Tinha. Tinha. Não. O goiano, a tendência dele é sempre assim, é um meio-termo, não 

é. Não é nem... 

 

RG – Nem muito branco nem muito preto. 

 

PO – É. Até falam muito assim: encardido (ri) É muito usual você dizer assim: “O goiano, o 

goiano é encardido”. É muito usual. Mas tinha algumas poucas famílias negras, tinha poucas 

famílias japonesas. Mas muito raro. Muito raro, para gente causava assim... Por exemplo, eu 

me lembro de uma família que trabalhou muito tempo lá, gente muito boa, que eram 

negrinhos, negrinhos. Eu achava lindo o cabelo deles. Achava lindo. Nunca ouvi falar que 

tinha cabelo... Para mim era diferente o cabelo. Então, achava lindo, não é? Era algo muito 

diferente. Tinha também uma família japonesa que me impressionava muito... 

 

RG – Já tinha japoneses naquela época, em Goiás? 

 

PO – Pouco. Muito raro. Mas tinha. Tinha uma família japonesa. 

 

RG – Porque depois houve uma grande imigração,não é? 

 

PO – É. Agora, só ultimamente. Para Goiás não foram muitos japoneses, não. Eram coisas 

raras. Mais tarde eu vi, mas talvez mais tarde, muitos libaneses e sírios. Mas para nós todos 

eram turcos. Nós não diferenciávamos quem era sírio, libanês. Não fazia nenhuma diferença. 

Todos eram turcos. 

 

RG – Agora, Dra. Pedrina, ainda nesse terreno assim da convivência, dessa primeira vivência 

infantil, por exemplo, os irmãos e as irmãs brincavam juntos? 

 

PO – Não. Usualmente, os homens separavam.  

 

RG – Quantas mulheres? A senhora já falou quantas meninas eram? 

 

PO – Não. Nove mulheres e três homens, nós somos. 

 

RG – Ah, uma maioria absoluta feminina. (ri) E entre vocês havia muita brincadeira, 

convivência ou cada um ficava assim muito...? 
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PO – Não. Muita brincadeira. Aquilo é como nossa... formávamos assim a nossa comunidade. 

Aquilo nós... muita brincadeira. Agora, exigiam... 

 

RG – Fala um pouco para a gente dessa comunidade. 

 

PO – Era muito exigido. Por exemplo, a questão das obrigações. Você tinha que fazer suas 

obrigações. Tinha trabalho, divisão de trabalho muito bem. Todos ajudávamos nas coisas da 

fazenda. E... Assim, serviço de mulher. Talvez, essa tenha sido a parte preconceituosa dos 

meus pais. 

 

RG – Quais eram? 

 

PO – Olha, tudo que relacionasse à casa era serviço de mulher. E para os homens era o serviço 

de fazenda, bruto, todo dos homens.  

 

LF – Desde criança os homens também? 

 

PO – Desde criança. Uma família, por exemplo, o trabalho em casa começava muito cedo. 

Tão logo a criança pudesse ajudar em alguma coisa, ela ajudava. É uma família 

essencialmente trabalhadora. 

 

RG – Interessante isso. Porque a gente tem um pouco esse estereótipo da casa grande em que 

os senhores da fazenda não trabalham, não é? Mas talvez seja uma característica de Goiás, 

dessa região do Brasil? 

 

PO – Eu acho que é da região. Ela não é uma região de terra boa. Então, as fazendas eram 

muito grandes e não eram, assim, tão procuradas. Então, é isso que eu tenho impressão que 

ficou esses quase que nichos. Quando eu raciocino sobre isso, eu sempre penso assim, que 

talvez houvesse um desinteresse em ir para aquela região. Como, por exemplo, lá nem se fala 

em reforma agrária. Porque a terra não é boa. (ri) Então, nem se fala. Você compreende? E 

com isso, naquele tempo de falta de intercâmbio... Porque você pensa hoje com avião, com 

tudo, é muito fácil, você... 

 

RG – É. É claro. É outra época. 

 

PO – É. Mas foi outra época. É outro... E eu acho que perdurou mais porque meus pais 

estavam muito envolvidos na educação dos filhos. E, agora, só começamos a sair depois que 

passada a necessidade, por exemplo, mamãe alfabetizava, depois vinha o professor, que era 

praticamente o professor...  O professor passou a ser colocado pelo meu pai, mas era para as 

crianças da região. 

 

RG – Isso. Eu ia perguntar se as crianças... 

 

PO – É. Beneficia. Porque é lógico, tudo num lugar assim é feito em função da comunidade. 

É feito em... e tão logo o papai colocou professor para os filhos, inclusive, algumas crianças 

até vinham morar na casa dos meus pais para poderem ter aulas. 
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RG – E eram coletivas as aulas? Quer dizer, esse professor vinha e dava aula para várias 

crianças simultaneamente? 

 

PO – Simultaneamente. Para todos os níveis. 

 

RG – Para os filhos da casa e os meninos... 

 

PO – Todos, todos. Na mesma sala. A mesma sala, a mesma... 

 

LF – Independente de diferença de idade? 

 

PO – Não, independente... a mesma sala. É. É difícil imaginar hoje isso. Agora, depois a 

gente passou para o colégio interno e aí sim. 

 

RG – Queria que a senhora falasse um pouco como foi essa passagem, as impressões que a 

senhora sentiu ao sair da casa paterna, materna, e ir para uma instituição, longe, internato... 

 

PO – Eu não tenho trauma nenhum. Hoje, eu vejo falar tanto em trauma, trauma por isso, 

trauma porque saiu do apartamento e foi à esquina. (risos) Eu, na época, não me recordo, 

assim, de trauma. E nem de meus irmãos terem tido trauma. Todos saíram da fazenda, quer 

dizer, daquela convivência em que nunca saía da fazenda, saímos, fomos para uma cidade 

cerca de quase 200 quilômetros de distância... É isso, em torno de 200 km de distância, fomos 

para um internato, em que você poderia sair um dia... receber 3 visitas por ano, dos pais... 

 

LT – Três visitas por ano? 

 

PO – Três visitas por ano. Era outra época. (ri) Era outra educação. (rindo) Não é a de hoje 

não. 

 

RG – Mas é rigoroso, 3 visitas por ano... 

 

PO – 3 visitas por ano. Sendo que nessas 3 visitas você, se tivesse condição, poderia ir para 

a cidade, que ficava logo próxima à cidade do internato. Chama-se Silvânia. Então, você 

poderia ir para ali, ficar na cidade com os pais e passar o dia. Então, poderia ter três faltas 

por ano. Para qualquer pessoa. Mesmo aqueles que tivessem condição de viajar um pouco e 

ir para casa, não poderiam ficar mais do que isso.  

 

RG – Mas o domingo não era considerado o dia livre? 

 

PO – Não. Não, não. Não. Essas visitas eram em feriados ou domingo. Essas 3 visitas, essas 

3 saídas que você poderia ter. Agora, eu tenho a impressão que, não era meu caso por isso é 

que eu não memorizei bem, mas agora refazendo, parece que tinha mais visitas também. 

Digamos uma vez por mês, uma visita. Mas aí você ia no que nós chamávamos de parlatório. 

Aí era uma visita rápida, em que as pessoas viam o aluno, mas ele não perdia o tempo de 

estudo. Porque... 
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RG – Conversava um pouquinho... 

 

PO – Só. É rápido. Digamos assim, talvez, uma entrevista de uma hora. Mas esse era o 

máximo. Eu tenho a impressão que era coisa rápida. Nós não podíamos receber 

correspondência. Não podíamos ler também. A leitura, só os livros que fossem primeiro 

indicados pelo colégio. Então, você não poderia ler. 

 

RG – Mas, por exemplo, quem escolheu essa escola, foi a mãe, foi o pai? A senhora sabe 

como foi essa escolha? 

 

PO – Não, porque não havia muita opção. No estado de Goiás eram poucos os internatos 

tidos como bons. E esse era um bom colégio, era um bom internato. 

 

RG – Mas, por exemplo, nessa questão religiosa, já era uma coisa importante na sua família 

a educação religiosa? 

 

PO – Já. É. É uma família católica, apostólica, romana e... praticante. Meus pais eram 

praticantes. Agora, até certa idade, eles exigiam que nós praticássemos. Depois, com o passar 

do tempo, eles aceitaram que cada qual seguisse da maneira que quisesse. 

 

RG – E havia essa liberdade da pessoa colocar sua opinião em relação a esses assuntos 

delicados? (ri) 

 

PO – Quando criança, não. Eu acho que quando criança o diálogo não era bom... era mais 

um monólogo. (ri) A impressão que eu tenho é assim. Mas depois, com o passar do tempo, 

eu acho que meus pais já passaram a conviver com a discussão nossa, que já passava mais a 

ser uma discussão nossa, e eles já eram mais quase espectadores daquela discussão. Mas eles 

seguiam muito. Muito mesmo. Agora, mamãe é uma pessoa de um discernimento que ainda 

hoje ela é capaz de me aconselhar. O que faltou em instrução, sobrava em capacidade, em 

discernimento, bom senso, muita vivência, muita filosofia de vida, muita simplicidade. Isso 

eu acho que ajudou muito.   

 

RG – Bom. Você queria fazer alguma pergunta sobre essa etapa ou a gente continua, vai um 

pouquinho além? 

 

LT – Nós vamos pulando... 

 

RG – É. Para encerrar, a senhora chegou na escola, a senhora nos contou como funcionava 

esse internato. Os irmãos estavam lá também? Vocês conviviam entre vocês? 

 

LT – Também tinha menino, né? 

 

PO – Tinha. Na mesma cidade tinha um internato masculino e um feminino. Separado. Da 

mesma congregação, todos Salesianos. Mas separados. Por exemplo... Agora veio a 

lembrança. Realmente, nós recebíamos a visita de nossos irmãos. Me lembrou agora 

exatamente isso. Então, nós íamos no parlatório para a visita dos irmãos. E era realmente 

rápida. Esperada com muita ansiedade e era muito rápida. E eu tenho a impressão que uma 
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vez por mês, só. Eu tenho a impressão. Era algo assim muito distante para gente, parecia 

muito distante. 

 

LT – Eu queria saber como é que era esse dia-a-dia nesse internato. 

 

PO – Eu tenho a impressão que em torno de 200 alunas, com todas as séries. Aí, já era o 

ensino formal. Já era com a regulamentação do país, já seguia as normas. E a gente quando 

entrava fazia uma espécie de exame de seleção. Um exame assim, não era nem de seleção, 

era de aferimento para ver para qual série poderia entrar. Então, de acordo com os 

conhecimentos básicos, você entrava na série adequada.  Havia todas as séries. Inclusive, era 

uma escola normal. Ela dava da primeira à oitava série, e depois o normal. É. Sendo que 

durante o período... quando eu entrei, passou a haver também um exame de... Como é que 

chama? Eu me esqueci o nome específico que davam. Mas quando você saía do primário, 

você fazia... 

 

LT – Admissão? 

 

PO – Admissão. Você fazia a admissão e entrava para o ginásio. Então, isso foi uma reforma 

que eu peguei, chegou para nós na época em que eu estava cursando... É  

 

(interrupção de fita) 

 

PO – Então, vamos em frente? 

 

RG – Não, a senhora conte mais um pouquinho. A gente está interessado em saber como... 

 

LT – E como era dividido esse dia? Quer dizer, o tempo de aula... 

 

PO – É. O dia. Então, 200 alunos. Um despertar bem cedo, sendo que cada aluno era 

responsável pela sua cama, pela sua organização. Havia bastante disciplina. Eram religiosas, 

portanto, com todo o cunho religioso também na educação. Então, tínhamos uma missa 

matinal, depois da missa, o café da manhã. A seguir, um recreio rápido e depois estudo. Um 

grupo faria, então, as aulas, e o outro grupo ia para o estudo geral. Depois, um sino, nós 

chamávamos o sino, você ia direto do estudo ou da aula para o refeitório. Depois da refeição, 

então, o recreio. O recreio era interessante. Não se podia fazer rodinhas, não se podia 

conversar de dois-a-dois. 

 

RG – Fazia o quê, então? 

 

PO – Brincava muito. Todos os esportes eram permitidos. Todos os esportes. 

 

LT – Então, evitava-se o diálogo entre os alunos. 

 

PO – Nessas horas assim. É. Você tem. E poderia, por exemplo, em torno da freira, você 

poderia ter diálogo. Uma roda ao redor da freira sempre se formava. Porque, por exemplo, 

alguém que não quisesse jogar, não quisesse fazer nada de esporte... Agora, a maioria, a 

grande maioria se dedicava. Não... 
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Fita 1 - Lado B 

 

PO – ... Tinha um recreio muito movimentado. Depois desse recreio, então, batia o sino, a 

gente lavava as mãos, rosto – era obrigatório isso – e voltava para o segundo turno. Alguns 

iam para a aula e os outros iam para o estudo. Fazia parte desse estudo também a parte de 

bordado. Quem quisesse podia ter aula particular de piano, pintura, trabalhos manuais. Aí já 

específico. É como se fosse uma aula particular. 

 

RG – E cada um de acordo com a sua vocação, seu interesse, não é? 

 

PO – É. Aí era opção. Eu não me lembro é se essas aulas... Eu acho que eram pagas. Eu tenho 

a impressão. 

 

LT – À parte. 

 

PO – É. Aulas, como se fossem aulas particular. E você saía no período do estudo. Já 

conciliava seu estudo com... 

 

LT – Com as atividades. 

 

PO – É. Com as atividades. O estudo era um salão enorme em que cada aluno tinha sua 

carteira e cada qual tinha seu e... ficávamos. Agora, era obrigatório ter silêncio. 

 

LT – O estudo é individual? 

 

PO – Estudo individual. Como individual... sim. Era obrigatório. Não podia ter estudos 

coletivos. Não. Não podia se ter troca nenhuma. Não se podia falar. Depois tinha um lanche, 

à tarde. Nessa hora era a hora que você podia conversar. Então, o momento em que a gente 

mais conversava era nas refeições, não é, e... 

 

RG – Nesses momentos era permitido. E no recreio não era. 

 

PO – Depois que você... Porque você, ao chegar ao refeitório, você se punha diante da 

cadeira, rezava, depois você... parece que ela falava alguma palavra lá, não me lembro mais, 

acho que era Viva Jesus! E todos nós respondíamos e aí, estava liberado. 

 

RG – Então, era o momento mais desejado do dia? Existia, assim, essa vontade de chegar...  

 

PO – Não... 

 

LT – Era o recreio o mais desejado, né? 

 

PO – O recreio era depois do almoço, que era o mais desejado, por causa do esporte. E 

tínhamos aula também de educação física. É. É interessante que nós tínhamos educação 

física, tem ginástica e também a parte de praticar esportes. Então, já selecionando algumas 

aptidões e tal, não é? Depois desse estudo ou dessas aulas, no final, nós tínhamos novamente 

a campainha, o sino, na época é sino, então, depois, íamos jantar. Depois do jantar, recreio, 
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novamente. E usualmente a gente aproveitava para mais esporte. Depois, tínhamos um estudo 

noturno rápido, um café, uma refeição ligeira, muito ligeira, e depois, então, íamos dormir. 

No dormitório era silêncio também. Absoluto. 

 

LT – Dormitório coletivo? 

 

PO – Coletivo. Coletivo. 

 

RG – Aqueles grandes, assim, com muitas camas enfileiradas? 

 

PO – Grandes. Todas. É. Todas enfileiradas. Todas. Eram dois dormitórios só. Tinha 200 

alunas, mais ou menos. Dois. O das menores e o das maiores. 

 

LT – Agora, uma dúvida. Com essa convivência com os irmãos, que também estavam no 

internato, a senhora sentia alguma diferenciação entre a formação deles, num internato 

masculino, da senhora, num internato feminino? 

 

RG – No rigor, você quer dizer, nas exigências, nos valores? 

 

LT – No rigor, na disciplina. 

 

PO – Não. Eu acho que não havia muita diferença, porque a congregação era a mesma. Eram 

Salesianos os dois. E seguiam, por exemplo, um dos lemas de Dom Bosco, que foi o 

fundador, é isso: “Água parada cria bicho”. Então, quanto mais atividade os alunos tivessem, 

melhor. 

 

RG – (ri) O lema é engraçado. 

 

PO – É. É sim. (ri) e a maneira deles passarem para gente era com esses termos: “Água parada 

cria bicho”.  

 

RG – Quer dizer, era muito adequado à mentalidade que já vinha da sua casa, de trabalhar 

desde cedo, de ter uma vida muito ativa. 

 

PO – Exatamente isso. É. Por isso, eu tenho a impressão que para nós não houve choque 

nenhum entre sair da fazenda, da criação da fazenda e passar para aquela criação, para aquela 

educação, daquele jeito. Porque era também uma coletividade, né. 

 

RG – E o rigor não era maior na escola do que em casa? A senhora não sentia, assim, um 

rigor maior ou até, talvez, um pouco menor? 

 

PO – Maior. Na escola, maior. Porque tinha a parte, por exemplo, de falar, que não podia 

falar tanto, não é? Mas eu tenho a impressão que os princípios e as exigências eram mais ou 

menos as mesmas. Por exemplo, eles tinham muito cuidado com o asseio, no colégio. Muito 

cuidado. Eram muito rigorosos. O banho era sempre no começo, de manhã. Iam chamando 

20 em 20 pelo número de chuveiros. Porque só tinha chuveiros. Então, aquilo era durante o 

período de estudo. A freira chegava e chamava. Acho que era pelo número. 
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LT – Esse banho era supervisionado por uma freira? 

 

PO – Era. Tinha sempre uma freira fora dos chuveiros. Então, mais ou menos ela controlava 

tempo, conversa. Porque a gente tentava falar uns com os outros, com o chuveiro próximo. 

Então, isso sempre era controlado. 

 

RG – Agora, a senhora lembra, assim, de existirem algumas crianças, meninas, moças que 

enfrentassem mais essas normas? Quer dizer, as mais transgressoras, as que se insurgiam e 

tentavam o tempo todo fazer coisas fora do permitido? Ou havia, assim, um clima de 

aceitação passiva?  

 

PO – É interessante. Você nota que... é lógico. Com 200 pessoas juntas, elas não poderiam 

ser iguais (ri). É óbvio. É impossível (rindo) Mas é interessante. Eu nunca presenciei algo 

que eu achasse assim um tratamento desumano das freiras com as meninas. Eu achava até 

que era mais usual...eu não sei. Hoje que eu sou mãe, que eu vivi mais, eu não sei onde elas 

arranjaram tanta paciência, tanta humanidade para conviver com todas as diferenças. Porque 

eu acho que, hoje que eu vejo, deve ter havido muitos problemas. Mas a gente não... não nos 

chegava assim. 

 

RG – Não percebiam. 

 

PO – Não. Não. Por exemplo, eu quase fui expulsa uma vez. (ri) 

 

RG – É? Por quê Dra. Pedrina? A senhora pode nos contar o que provocou? (rindo) 

 

PO – Posso. Posso. (ri) Posso. Vocês estão falando em rebeldia. (ri) Eu já estava, eu acho 

que na oitava série. E então tinha havido qualquer coisa... Porque eles faziam também... eu 

tenho a impressão... não me lembro se eram notas altas em matemática ou se era uma... me 

esqueci como eles chamavam... tinha um nome específico. É um nome assim das 

congregações... Ora. Eu me esqueci. Mas era uma competição em matéria do catecismo, 

porque o catecismo era obrigatório. Então, havia uma competição em saber quem melhor 

sabia o catecismo, ao seu nível. Então, eu não me lembro mais se foi pela nota de matemática 

ou se foi por isso que eu fui selecionada para um passeio com as alunas do normal e da oitava 

série. Eu só sei que isso era um grupo seleto. 

 

RG – Era um prêmio. 

 

PO – Era um prêmio. E o prêmio era ir na fazenda de uma das alunas que, por acaso, era do 

normal, dessa época, chupar jabuticaba. (risos) O prêmio foi esse. O prêmio era esse. Era o 

passeio. Passar o dia lá. Toda a refeição era como um pic-nic, e as jabuticabas que estavam 

lindas. E nós chegamos lá e fomos tomar banho num riacho. Acontece que a gente tomou 

banho só de (rindo) trajes sumários. E fomos pegas nessa situação. Todas vestidas de 

camisola. Porque naquele tempo nossa camisola era uma camisola de fazenda, não eram 

dessas. Então, só decotadazinhas como se fosse uma veste. 

 

RG – Uma combinação. 
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PO – É mais, talvez, que uma combinação, porque a alça era larga. Então, é uma veste. Então, 

nós estávamos com isso. Nós tiramos só a blusa do uniforme e a saia do uniforme. Estávamos 

todas tomando banho no riacho assim. E fomos pegas. A turma toda foi pega assim. Então, 

quase que nós fomos expulsas. Só não expulsaram, porque não cairia bem para o colégio 

expulsar todas as normalistas e as melhores da oitava série. (ri) Então, não ficava bem 

acontecer isso. Resultado... Então, dessas coisas assim que infringiram o regulamento num 

colégio de uma exigência muito alta. 

 

RG – Dessa ordem. 

 

PO – Dessa ordem. A gente nota que tinham bom senso para resolver os problemas. Então, 

eu gostei, eu apreciei bem a formação dessas freiras. Agora, líamos muito fábulas, nós 

podíamos ler todas. Fábulas. Nós tínhamos, por exemplo, latim, nessa época. Então, 

facilitavam e aceitavam leitura nesse sentido. Tudo. Português, você poderia ler... tudo o que 

foi censurado... Ou melhor, exceto o que foi censurado, o resto você podia ler. Eu acho que 

foi uma vivência boa.  

 

RG – E naquela época as pessoas liam muito, até porque não havia outro tipo de atividade 

intelectual. 

 

PO – Os que gostavam de ler. Eu acho que permanece a mesma situação como hoje. Eu acho 

que não mudou muito. Eu acho que os que gostavam, sempre tendiam a ler. E aqueles que 

não gostavam, sempre achavam outras atividades. Eu acho que isso não mudou muito não. E 

talvez o hábito também. Não eram muitos os que tinham famílias que incentivavam o hábito 

da leitura. Eu tenho a impressão que nós, por exemplo, aprendemos mais a ler porque minha 

mãe precisava botar os filhos quietos. (ri) 

 

RG – Eram muitos. Tinha que encontrar uma maneira de ocupar. 

 

PO – É. Então, a gente tinha mais que desenhar ou ficar assim... Eu tenho a impressão que 

ela já percebia que você fazendo o desenho melhorava a caligrafia. Então, eu tenho a 

impressão que ela foi uma educadora, assim, muito ao natural. 

 

LT – E a senhora tem exemplos, se recorda de exemplos do que era essa literatura censurada? 

A senhora falou que as fábulas, por exemplo, eram liberadas. 

 

PO – Eram. Eram sim. Eu me lembro disso porque eu gostava muito das fábulas de Esopo. 

Então, eu me lembro muito. Porque era o que talvez mais me encantava. E contos também. 

Nós tínhamos muita leitura. Buscávamos muito. Mas deixe-me ver. Olha, todos os que o 

Vaticano proibisse... Inclusive, para nós, só foi liberado, eu me lembro Olhai os Lírios do 

Campo, depois da oitava série. Então, por exemplo, eu não tive oportunidade. Porque na 

oitava série eu saí. Foi o último ano que eu fiz interna.  

 

RG – Eu estava aqui vendo. Quer dizer, a senhora entrou com 12 anos nessa escola e saiu 

com 5 anos a mais, 17. Você já saiu tendo praticamente acabado sua formação. 
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PO – Não. Eu me formei tarde. Eu só terminei o ginasial. 

 

RG – Quer dizer, o segundo grau a senhora fez em outra escola. 

 

PO – O segundo grau, em outra escola. Esta sim. O grande salto na minha vida talvez tenha 

sido esse. Porque eu fui morar fora de casa e estudar numa escola livre, escola estadual. 

Então, esse é que eu acho que foi o grande salto da minha vida. Assim, sentir diferença, foi 

essa aí. 

 

RG – Uma mudança de estilo, de valores. 

 

PO – É. Completo. E talvez o seguinte, aí é que eu comecei a me dirigir, não é? Porque antes 

não, eu tinha o horário, todos os horários eram ditados. Eu tenho a impressão que aí eu 

comecei a sentir a diferença. 

 

RG – Você teve que se defrontar com a liberdade, não é? 

 

PO – Isso. Com a liberdade. Eu fui conviver e administrar a liberdade. 

 

LT – A senhora vai para Goiânia? 

 

PO – Fui para Goiânia. 

 

RG – A senhora foi sozinha ou foi com alguma irmã? 

 

PO – Não, mas fui morar na casa de uma parente afastada e meus irmãos, duas irmãs já 

tinham morado lá. Quer dizer, era família muito conhecida. E ela nos dava muita liberdade e 

muito carinho, muita atenção. Quer dizer, senti a diferença na liberdade, não é, mas tinha 

ainda muito amparo, muito. 

 

RG – Agora, Dra. Pedrina, a senhora foi para essa escola porque quis, a família mandou ou 

foi uma opção sua de querer continuar estudando? 

 

PO – Interessante que aquilo já era um ritmo quase que assim, os primeiros filhos fizeram 

isso, o caminho foi aberto, os outros foram seguindo. Eu tenho a impressão que era quase 

assim... Eu não analisei outra possibilidade. É interessante isso. 

 

RG – Era a ordem natural dos acontecimentos. 

 

PO – Era a ordem natural. E eu buscava seguir essa ordem natural. Eu tenho a impressão que 

era o que eu buscava. 

 

RG – Provavelmente. Porque a senhora não percebe nada assim que chamasse a atenção. 

Então, é uma coisa...  prazerosa. 

 

PO – Não. E muitos colegas meus faziam o contrário. Eu tenho a impressão que era minha 

vocação, era meu... 
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RG – Sim, porque as mulheres, naquela época, muitas deviam interromper os estudos num 

certo momento e voltar para casa e casar e voltar a essa vida doméstica. 

 

PO – Eram exceções as que saíam. 

 

RG – As que continuavam. 

 

PO – É. Eram exceções. Nós podemos dizer isso. 

 

RG – E a família toda fez isso? A sua família toda teve essa escolaridade prolongada? 

 

PO – É. Eu diria quase todos. Tenho duas irmãs que não saíam da cidade. Mas todos, nove 

de nós saímos para estudar 

 

LT – E essas que não saíam, não saíram para casar? Foi opção própria? 

 

PO –Não, não foi bem para casar. Uma delas preferiu encerrar os estudos. 

 

RG – É a mais velha? 

 

PO – É, a mais velha. Eu acho assim, que talvez faltasse ainda o know how, como continuar. 

(ri) 

 

RG – O modelo. 

 

PO – É, exatamente, o modelo. 

 

RG – Ela tinha que ser muito corajosa para começar todo um caminho novo. 

 

PO – É. Então, ela preferiu não prosseguir nos estudos e se casou. Agora, a outra não. Optou 

por ser professora, fez normal e só casou mais tarde. 

 

RG – Foi trabalhar?  

 

PO – É. Foi trabalhar e logo achou seu caminho nesse sentido. As outras sete preferiram 

continuar e todas continuaram os estudos.  

 

RG – Quer dizer, foram para Goiânia, depois vieram pro Rio? Fizeram o mesmo itinerário 

que a senhora? 

 

PO – Não. Três fizeram esse itinerário. E depois, uma delas não fez esse itinerário. Foi a 

primeira. Ela veio direto para o estado de São Paulo. Veio estudar já em São Paulo. A segunda 

depois ficou em Goiânia. Três de nós passamos por Goiânia. E as outras vieram direto para 

Belo Horizonte. 

 

RG – Mudaram um pouco o estilo. 
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PO – É. Mudaram. Cada qual... É nisso que eu acho que meus pais foram, dentro da realidade 

deles, liberais. 

 

RG – Modernos. 

 

PO – Modernos, muito avançados para a época deles. Por exemplo, o meu pai sempre achou 

que as filhas deveriam estudar o que elas quisessem. O que ele dizia era o seguinte: “Eu só 

dei um legado que eu não acho assim que seja adequado para um futuro. No mais, eu tenho 

que apoiar”. Por exemplo, profissão. Ele sempre teve o discernimento de deixar que nós 

optássemos pela profissão que quiséssemos. Nós decidimos. Eu, por exemplo, sou 

farmacêutica química. Eu decidi ser farmacêutica química. 

 

RG – É. Eu queria que a senhora contasse para gente como que foi... A senhora chegou na 

cidade, disse que essa foi a grande mudança. E como que se deu esse momento e a sua decisão 

de vir para o Rio estudar farmácia. 

 

PO – Seguindo o que os irmãos já faziam, talvez. Eu já tinha duas irmãs aqui, as duas faziam 

medicina, então, eu vim fazer o último ano do segundo grau de hoje. Aí, fiz a opção por 

farmácia. Agora, tendo liberdade de, ao escolher isso - se é o que você quer, faça. Só escrevia-

se para dizer: “Olha, eu gostaria de fazer isso. O quê que acha?”  (ri) E a resposta era sempre 

essa: “Se está fazendo tudo certo, pode ir em frente.”  

 

LT – Agora, com relação a seguir esse caminho, as suas irmãs já estavam no Rio, por que a 

opção por farmácia e não por medicina, a escolha das irmãs? 

 

PO – Talvez até para ser diferente. (ri) 

 

RG – Mas havia um gosto dessa área biomédica, biológica. Como se deu isso dentro da 

família? Porque o pai era fazendeiro, a mãe... Quer dizer, essa coisa com a medicina ou 

mesmo com a farmácia que são áreas afins, a senhora poderia, talvez, nos contar... 

 

PO – Eu acho que a ambição era apenas estudar. Talvez fosse isso... Nós tínhamos 

necessidade econômica, premente. Sobrevivíamos, naquele tempo, melhor que hoje. (ri) 

 

RG – É. Provavelmente. Certamente. (ri) 

 

PO – Então, eu tenho a impressão que nós... É aquela eterna busca. Nós queríamos algo 

assim... inovar. Eu tenho a impressão que foi isso. 

 

RG – A coisa do saber, do desejo de... 

 

PO – É. É. Buscar algo novo. E isso! Então, deveria impressionar bem a meus pais que não 

tinham aquele... ou que o conhecimento era apenas primário. Então, para eles, eu tenho a 

impressão que era assim uma atividade que eles apoiariam, apoiavam fácil. Era uma coisa 

que falava muito com eles. Era algo que eles achavam correto, impressionava bem. Eu tenho 

a impressão que isso favoreceu. Agora, fiz a opção por farmácia e continuei. Mas nessa época 
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minha intenção era voltar, fazendo análise clínica. Você perguntou antes: por que farmácia? 

Eu tenho a impressão que naqueles tempos as opções eram advogacia e medicina. Talvez 

para o goiano. 

 

RG – E engenharia, mas que era uma coisa... 

 

PO – Mas só para os cidadãos grandes é que você já ouvia. Porque em Goiás, naquele tempo, 

não precisava de engenheiro, ainda. (ri) 

 

RG – Não se ouvia nem falar dessa categoria profissional? 

 

PO – Não. Muito raro. Era uma menção assim como uma profissão pouco usual. Então, não 

falava muito à gente. 

 

RG – Não fazia parte, não é, dessa... 

 

PO – Não, não fazia parte. Não impressionava tanto como a medicina e a advogacia que já 

eram conhecidas e tidas como profissões nobres. E também a farmácia, até certo ponto, já 

era divulgada em Goiás. Eu acho que talvez por isso eu fiz a opção por farmácia. Porque o 

farmacêutico era sempre muito conhecido no interior. Era uma figura muito importante no 

interior. Eu acho que talvez por isso. Mas ao desenvolver aqui, eu pensei que voltaria para 

fazer análises clínicas. 

 

RG – Ter uma farmácia, não? Isso não? 

 

PO – Não. Não foi essa parte. Eu acho que quando eu fiz contato com parasitologia, eu vi 

que gostava muito da parte laboratorial, do manuseio de laboratório, da busca do laboratório. 

Eu tive essa impressão. E ainda hoje eu me sinto tão bem num laboratório. Eu acho que foi 

isso que me motivou. Eu pensava em fazer análises clínicas. Tanto é que logo depois do 

curso, eu fiz um curso me preparando para isso. 

 

LT – Mas a idéia, nesse momento da faculdade, era retornar. 

 

PO – Era retornar, até 59. Eu me formei em 58. Até 59, eu pensava firmemente em voltar. 

Quando chegou o momento de voltar, eu tive dúvidas. 

 

RG – A senhora era solteira? Não casou nesse período, não? 

 

PO – Solteira. Não. 

 

LT – Ainda nesse período da faculdade, como era a presença feminina nesse espaço? 

 

PO – Olha, a Faculdade de Farmácia, ainda hoje, é um pouco diferente das outras faculdades. 

Eu tenho a impressão. Mas, naquele tempo, é uma coisa muito especial, porque poucos 

alunos. Um grupo parece que de 25, apenas. Então, aquilo era mais uma família do que uma 

classe.  E todos muito amigos. Muito. Nós agora comemoramos, celebramos 30 anos de 

formados. 
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LT – Se encontram até hoje? 

 

PO – Celebramos agora, em fevereiro, nós nos reunimos, justamente para celebrar. A gente 

nota que ainda há amizade. Porque foi um grupo que conviveu durante 4 anos. Os rapazes 

recebiam muito bem. Mas a gente notava entre os rapazes que ainda havia muito daquele 

pensamento: lugar de mulher é em casa. Ainda havia muito, muito. 

 

LT – Numericamente, eram quantas garotas? 

 

PO – Maior número de mulheres. 

 

LT – Ah, é? 

 

PO – É. E talvez tenha sido algo que falasse mais da minha procura pela farmácia. Eu acho 

que até isso interferiu. Naquele tempo, muitas mulheres procuravam... proporcionalmente 

muitas mulheres. Por exemplo, eu me lembro das turmas das minhas irmãs. Entre 100 alunos 

tinha 5, 6 moças. Na farmácia, de 25, deveríamos ser 15 mulheres. Então, você vê que fazia 

muita diferença, muita diferença. 

 

RG – Suas irmãs que foram fazer medicina, enfrentaram bem essas situações? A senhora 

convivia com elas? Essa coisa de serem uma minoria de mulheres... 

 

PO – Muito, muito bem, muito bem. É interessante isso. As duas não tiveram... É lógico que 

em todo ambiente de trabalho há o preconceito. Até hoje há o preconceito. Vocês que o 

digam, vocês que estão aí lutando e sabem. (ri) Você deve conhecer, mas não tanto, porque 

você deve conhecer a outra parte... (ri)  

 

RG – Ele é interessado. Ele é interessado. 

 

PO – Ele é o interessado em manter o status quo. (ri) 

 

RG – Não, ele é um jovem, ele é muito jovem e ele... 

 

PO – Estou te provocando. (ri) 

 

RG – Quer dizer, eu estou colocando ele no lado do curioso. Porque ele por ser jovem e ser 

homem, não passou por isso, não experimentou. 

 

PO – Pois eu estou exatamente brincando com você por isso. Porque eu acho assim... e deve 

ser até difícil para o homem racionalizar ou assimilar que isso existe, porque ele é instintivo. 

É interessante. Eu acho que tem algumas situações em que a gente nota, aqui, com os colegas, 

que eles não queriam ter um preconceito. Mas têm, não é? É como eu também disse a vocês 

que meus pais eram sem preconceitos. E, no entanto, nós descobrimos aqui na conversa 

quantos preconceitos eles tinham, não é isso? 

 

RG – Mas eu fico achando, no caso das suas irmãs, que eu estou me referindo, apesar de ser 
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uma referência tão indireta, mas eu fiquei pensando porque elas, tendo sido criadas nesse 

universo, para elas talvez fosse até mais fácil serem minoria nesse grupo de 100 homens e 5 

mulheres. Porque elas já estavam acostumadas a viver nessa separação de homem e mulher, 

nessa vida da família que a senhora contou. Deve ter sido também uma ótima escola para 

enfrentar, depois no mundo, essa coisa que é um mundo masculino mesmo. 

 

PO – É. E eu tenho a impressão do seguinte: papai e mamãe nos ensinaram tanto a buscar o 

objetivo e que tudo nos leva para frente. Você compreendeu? Até mesmo essa ligeira 

dificuldade, a gente aproveita e suplanta e passa a ser uma vantagem. Eu tenho a impressão 

que é isso. Eu tenho a impressão, por exemplo, que eu venci mais facilmente sendo uma 

mulher do que venceria se fosse um homem. Eu tenho a impressão que sim. Eu acho que isso 

favorece. Até mesmo se a gente encontra algum preconceito, você tem que... Você nunca diz 

assim: “É, aqui que está o preconceito”. Você sabe que ele existe. Você mesmo só vai 

perceber que houve tempos depois, não é? 

 

RG – É, é difuso. 

 

PO – É, é sim. Ele não é preciso. Ele não é acintoso. É algo que nós estamos... que existe... 

 

LT – Sente, mas que não se... O preconceito nunca chegou a ser um obstáculo claro para a 

senhora, presente? 

 

PO – Não, porque ele vem disfarçado. Você sabe que ele existe, você às vezes até analisa... 

Mas ele vem sempre disfarçado. Eu acho que ele vem sempre disfarçado. 

 

RG – Agora, no caso, por exemplo, do curso de Farmácia era uma situação em que as 

mulheres, tendo maioria, por mais que os homens tivessem preconceito, eles eram a minoria. 

Isso muda completamente. 

 

PO – É. É sim. Agora, eu diria que esse preconceito, você só o vê com relação ao outro. Por 

exemplo, com os colegas, mesmo aqui, é o colega dizendo assim: “Minha mulher eu quero 

em casa, trabalhando”. E o outro: “Não, para ganhar tão pouco, ela fica em casa, porque 

ganha mais”. Você compreende? 

 

RG – Acho que nem percebem que estavam falando com uma interlocutora mulher. Depois, 

eles devem ficar nervosos quando vêem que se revelaram. 

 

PO – Não. Não. Eles não percebem que estão falando. Isso é algo assim, que existe tão no 

íntimo, que eu acho que a própria pessoa, não é... Por exemplo, meu marido, ele não se julga 

preconceituoso, de maneira alguma, com relação à mulher. E ele faz tudo para não ser. Mas 

é lógico que no fundo, no fundo, ele tem algum preconceito. É lógico. 

 

LT – E é percebido pelas coisas. 

 

PO – Isso. É. 

 

LT – Mas não existe essa relação ao inverso, desses colegas, ao ter que trabalhar e estudar 
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com essas mulheres, perceberem da inutilidade desse preconceito que eles têm? 

 

PO – Ah, eu acho é que nós todos... Porque a gente também paga o preconceito. Então, que 

acho que as duas partes levam uma vantagem muito grande e vão aprimorando. É 

interessante. Eu acho assim. O homem se aprimora dia-a-dia, hora-a-hora. Então, eu acho 

esse intercâmbio na Faculdade de Farmácia, por exemplo, maravilhosa. Foi algo assim muito 

particular. Foi muito bom. E o grupo, por ser pequeno, uma vivência muito grande, e os 

professores também, por conhecerem os alunos, serem amigos, eles participaram da vida dos 

alunos. E eu acho que isso, por exemplo, até mesmo se houvesse – não havia – mas se 

houvesse, aquilo tudo ali dissipava na mesma hora. Eu acho que nós na farmácia não 

enfrentamos nenhum preconceito ostensivo, nunca, pelo contrário. O que existe é aquele 

latente, não é? 

 

RG – É. Esse que é cultural, que está na sociedade toda. 

 

PO – É, sim, é. 

 

RG – Quer dizer, desse ponto de vista sua opção foi muito feliz. A senhora acha que foi um 

bom curso também?  O curso em si, a senhora gostou? Ou está falando mais da camaradagem 

entre as pessoas? 

 

PO – Foi. Não, não. Foi um bom curso. Na época, o curso de farmácia era o melhor do Brasil. 

Era o melhor do Brasil. Não havia melhor escola que a Nacional de Farmácia. E, por outro 

lado, muita prática, muito aquele trabalhar dia-a-dia. Produção. Por exemplo, o professor lia 

realmente o que o aluno fez. Então, qualquer trabalho que nos fosse encomendado, o 

professor corrigia.    

 

RG – Não era de faz-de-conta. 

 

PO – Não, não. Era muito... Uma orientação muito direta. O que hoje, às vezes, o professor 

não faz, porque não tem tempo para aquilo. Mas não, com 25 alunos, havia uma dedicação 

grande. E assim, muitos deles, você notava que havia muita vocação naquilo também. Eu tive 

muitos bons professores. Muito bons. Essa família Lacaz, que foi professor de química, é 

uma família que vários deles são professores e de altíssima qualidade. 

 

RG – É. É gente da Universidade mesmo. É uma gente ligada... 

 

Fita 2 – Lado A 

 

RG – A senhora dizia que pretendia voltar, não é? Fez o curso, depois fez a especialização, 

com esse projeto de volta. E o quê que aconteceu, então, que a senhora mudou de perspectiva? 

 

PO – Talvez tenha sido esse próprio curso de 1959 que me motivou. 

 

RG – O curso de especialização? 

 

PO – O curso de especialização. Nesse curso, eu já estava em contato com o Instituto 
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Oswaldo Cruz, com a Fundação Oswaldo Cruz, que naquele tempo era só Instituto Oswaldo 

Cruz. Nós tivemos algumas aulas com professores daqui. Inclusive, me impressionou muito 

bem o Pimenta de Mello. Deram ótimas aulas... 

 

RG – Ele dava aula de quê? 

 

PO – Histopatologia. Boas aulas. 

 

RG – Ele era um velho pesquisador do Instituto? 

 

PO – Velho pesquisador do Instituto. Pimenta de Mello. Boas aulas. 

 

RG – E as aulas eram dadas na farmácia?  Esse curso não foi na farmácia. Esse curso foi 

aonde? 

 

PO – Não. Este curso foi um curso de especialização. Cada tópico a gente tinha em algum 

lugar diferente.  Foi aí o contato que eu travei com o Instituto. 

 

RG – Ah, então, os alunos é que vinham ao Instituto. A senhora já conhecia o Instituto, já 

tinha um mito do Instituto na sua vida? 

 

PO – Antes, sim. Para a gente, o Instituto era aquele centro de pesquisas, aquele castelinho 

maravilhoso, mas que a gente achava inatingível. Muito distante. Aí, abriu-se o portão 

principal, a gente tomou contato com Pimenta de Mello, Humberto Cardoso, Júlio Muniz. 

Através desses pesquisadores a gente viu não só a Instituição como também a matéria deles. 

O interesse que ia além daquela parte de execução, ia além da parte prática. Até aquela época, 

eu queria fazer a produção. E aí, talvez, tenha sido aquele algo mais que eles mostraram. E 

com isso, em 60, eu recebi um, convite para vir para aqui, aí, comecei. Fiz a opção. Desisti 

de ir para Goiás e preferi. 

 

RG – Foi fácil, na época, essa decisão? A senhora lembra dessa mudança de planos? 

 

PO – Não. Não foi muito fácil. Por exemplo. Uma das coisas que você falou, a questão de 

pai, voltando àquilo, eu me lembro de na época ter escrito para meu pai que eu estava 

pensando em ficar mais algum tempo aqui, que eu não retornaria no começo de 60 para Goiás. 

Ele me respondeu: “que fosse honesta, dissesse a verdade. Se a opção era realmente ficar no 

Rio de Janeiro, então, que assumisse e dissesse que eu ia ficar no Rio de Janeiro. E não 

dissesse que eu estava apenas protelando o meu retorno. Porque a pessoa tem que assumir o 

que quer, não é. E não ficar dando voltas para atingir o objetivo. Tem que também, ao dizer, 

ser objetiva, direta”. E, realmente, ele sabia bem o que eu estava falando. Eu acho que ele 

entreviu na minha carta que aquilo já era a minha tomada de decisão. E, realmente, preferi. 

Entrei como bolsista. Fiquei como bolsista e com o tempo dedicação exclusiva dois anos... 

 

LT – Por intermédio de algum pesquisador, o ingresso? 

 

PO – É. Foi pelo próprio Pimenta de Mello. Só que na época ele não podia me receber. Então, 

quando eu o procurei, disse que gostaria de ficar com ele, ele disse que não podia me receber, 
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mas que indicava um laboratório. E indicou o laboratório do Oswaldo Lazzarini Peckolt. Um 

grande pesquisador, grande pessoa, uma figura humana. E, então, eu fui para o Peckolt. 

 

RG – Quer dizer que a senhora descobriu o Instituto. Gostou, ficou interessada. E veio para 

cá, através desses contatos que a senhora fez? 

 

PO – Isso. Foi através do contato que eu fiz durante o curso. Então, eu vim, em 60. Aconteceu 

o seguinte: é que o Pimenta de Mello pediu a alguém da nossa turma que procurasse dois 

elementos daquele grupo, ele achou o grupo muito dedicado, muito bom e que era daquele 

grupo, dois ele aceitaria aqui no Instituto. 

 

RG – Ele convidou. E como é que foi a seleção? 

 

PO – Convidou a dois. Entre nós, alunos.  

 

RG – Foi natural, uma seleção natural? 

 

PO – Foi. Uma discussão. Porque neste grupo tinha muita gente da turma de 58, da Faculdade 

de Farmácia. Então, ficou fácil o intercâmbio entre nós e a decisão, a oferta de quem queria 

vir, para quem era melhor. Inclusive, por exemplo, uma moça muito minha amiga, ela disse: 

“Não, posso. Eu abro mão, porque eu já estou convidada para ir para Escola Nacional de 

Química. Esse eu não quero”. Eu era uma das candidatas. E, realmente, vim. 

 

RG – A senhora começou a freqüentar a Avenida Brasil. (ri) 

 

PO – É. (ri) Foi quando deu-se esse início aí. 

 

RG – Bom, já entrevistamos várias pessoas aqui da Fundação que sempre nos contaram como 

foi esse começo. Quer dizer, no seu caso, particularmente, a gente está muito interessado em 

ver essa ótica feminina dentro da Fundação. Mas a gente também está interessado na sua 

trajetória aqui dentro. A senhora podia nos contar um pouco como é que foi esse começo 

com o Peckolt, que a senhora disse que foi uma experiência boa, foi uma pessoa interessante. 

 

PO – Muito interessante. Era o Departamento de Química e, então, o interesse voltado sempre 

mais para química analítica. Fizemos vários trabalhos. Uma vivência aqui muito boa. Grupo 

jovem grande...  

 

RG – Era laboratório? Vocês trabalhavam em laboratório? 

 

PO – Era um laboratório no hoje prédio Figueiredo Vasconcellos, Pavilhão do Quinino, 

terceiro andar. Ali, nós tínhamos o laboratório de química. No grupo, até eu estava falando, 

muitos jovens, mas na instituição como um todo. Lá, no laboratório, eu era a única do grupo 

jovem, naquela época. Mas pessoas boas lá dentro e achei que recebi boa base. E a formação 

lá dentro foi tão boa, tão importante que, em 1962, eu fiz um concurso e tinha aprendido tão 

bem que consegui tirar o primeiro lugar no concurso. 

 

LT – Concurso do DASP? 
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PO – Um concurso do DASP. É. Farmacêutico da Previdência Social. E eu tenho a impressão 

que além da formação da faculdade, eu acho que o grande triunfo foi ter passado por esse 

laboratório de química, em que o pessoal era muito cioso dos detalhes, buscando muito um 

aprimoramento técnico. Porque esse laboratório já tinha sido um laboratório de controle de 

qualidade de medicamentos. Portanto, era um primórdio do INCQS. Era um pessoal de 

capacidade técnica muito boa. 

 

RG – Nessa época já não era mais isso? 

 

PO – Já não era mais. Já tinha sido desativado. Porque a essa altura passou a existir um 

laboratório de controle de medicamentos na cidade. Então, foi criado, na cidade, um 

laboratório do Ministério da Saúde. 

 

RG – Mas era da Fundação? 

 

PO – Não. Não, do Ministério... Porque neste tempo o Instituto Oswaldo Cruz pertencia 

também ao Ministério da Saúde. Era uma administração direta. Então, eles desativaram esse 

laboratório como laboratório de controle e ele foi ressurgir com esse grupo, na cidade. 

 

RG – Então, quando a senhora entrou, o quê que faziam aqui nesse laboratório? Qual era a 

atividade principal? 

 

PO – Era uma parte de pesquisa, trabalhos de pesquisa, mas voltados mais para dosagens 

químicas. Porque era um departamento de química, ele fazia parte do Departamento de 

Química. Então, foi nessa época em que nós trabalhamos, por exemplo, com uma planta 

spikiuns prinpinelius, vulgarmente conhecida como Quina Cruzeiro, procurando quinina, 

alcalóide quinina. Nós fizemos muitas dosagens. Nós tínhamos um trabalho em colaboração 

com Maria Isabel de Mello, no projeto.  

 

RG – Maria Isabel era daqui? 

 

PO – Ela também era daqui, era pesquisadora da casa, e era também do Departamento de 

Química. 

 

RG – E o Dr. Gilberto Villela, nessa época, era ligado a esse grupo ou eram grupos 

independentes? 

 

PO – Era. Ele era o chefe da Divisão. Nessa época, nós éramos vizinhos de porta lá. E ele 

tinha o grupo dele, inclusive um grupo muito bom, e nosso laboratório era ao lado do dele. 

 

RG – Quer dizer, ele estava acima de vocês, hierarquicamente? Ele chefiava, inclusive, o 

setor de vocês? 

 

PO – Hierarquicamente era assim, ele chefiava o meu orientador. É. Era assim. Ele era o 

chefe da Divisão. Naquele tempo, era Divisão de Química e o nosso laboratório de química 

e o dele, laboratório de bioquímica, pertencentes à Divisão de Química. 
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LT – Essa iniciação científica, essa bolsa, era um estágio? 

 

PO – Era um estágio remunerado. 

 

LT – Mas já era CNPq? 

 

PO – Não. Era um estágio remunerado da Fundação. Era esse tipo de estágio remunerado que 

eles dão hoje, não é. Agora, só que naquele tempo era permitido você renovar a sua bolsa por 

muitos anos. 

 

LT – Já formado. 

 

PO – Já formado. É isso mesmo. É essa parte. 

 

RG – É. Inclusive, nós vimos aqui, pelo seu currículo, que a senhora é até uma pessoa muito 

privilegiada em várias coisas. Mas, no caso, a senhora conseguiu entrar regimentalmente para 

a Fundação dois anos apenas depois de ter iniciado. Muitas pessoas ficaram anos sem 

conseguir, não é? 

 

PO – Foi, foi sim. Isso. Nós entramos em 62, com uma lei... Porque naquele tempo era assim: 

você recebia por verbas. Ou nesse tipo assim. Eles, de certo, têm uma verba três, não é. Tem 

isso. São umas remunerações assim, uns contatos não contrato trabalhista. Então, você ia 

trabalhando nesse sistema até um contrato, uma efetivação. Mas aí ia como uma lei para 

todos. E foi isso que entrou neste grupo. Foi um grupo muito bom, muito grande que entrou 

nessa época. Aliás, restam muitos e bons. Desta época, você tem Ernesto Hofer, você tem... 

Olha, são tantos que eu até me esqueço.  

 

RG – Um grupo da sua geração, pessoas dessa idade ou já eram mais velhos, já estavam aqui 

há mais tempo? 

 

PO – Grande. Grande. Olha, Anna Kohn, Itália Kerr... O grupo é grande. Foi o maior. Eu 

tenho a impressão porque por um longo tempo não havia contratação e mesmo concurso. 

Porque houve, antes da gente, eu acho que em torno de 60, houve um concurso, no começo 

de 60 houve um concurso. E depois nem faziam concurso e nem contratavam. Então, nós, 

depois de um período longo de repressão é que contrataram, nessa época. Com um grupo 

bem grande. Eu não me lembro, está me faltando o restante do pessoal. Mas era um grupo 

grande. No mínimo 15 pessoas. Mas realmente foi com pouco tempo. Mas houve gente mais 

privilegiada que entrou com menos. Porque a lei era a partir da data, quem estivesse anterior 

à data e tal. Então, o meu coincidiu de ser um ano e meio, acho, antes. Mas, realmente, fui 

privilegiada. 

 

RG – É, uma sorte. Porque teve gente que entrou em momentos em que não havia como 

formalizar esse vínculo. 

 

LT – A senhora trabalha com Fernando Ubatuba, não é? 
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PO – É. Esse aí foi em 62, com Ubatuba. É. Com Ubatuba é o seguinte: nós trabalhávamos 

nesse departamento e o Ubatuba estava procurando alguém para fazer dosagens hormonais 

nas Pioneiras Sociais. Ele estava abrindo um laboratório novo, queria formar um grupo novo. 

Então, recebemos um convite dele para trabalhar com ele. Ele nos conhecia justamente pela 

referência porque o Fernando Ubatuba estava no Departamento de Fisiologia. Mas ele já 

tinha sido do Departamento de Química, ele já tinha sido desse grupo do  Peckolt. Então, por 

isso é que ele tinha os contatos dele e por isso eu fui convidada. Trabalhei com o Ubatuba 

até fecharem o laboratório de dosagem hormonal. (ri) Recebi rescisão de contrato. Carteira 

assinada.  

 

LT – Fez ao contrário. Na Previdência Social, a senhora pede demissão, depois de um ano. 

 

RG – A senhora tinha certeza que não ia se arrepender dessa decisão? Ou foi uma coisa bem 

temerária abrir mão desse concurso e tempo? 

 

PO – Não, eu acho que a gente deve seguir o coração. Eu acho que a parte afetiva é mais 

importante.  Eu acho que talvez até pelo fato de eu não... de meus pais não terem tido tanta 

necessidade monetária, nos ensinou muito a procurar o que quer e o que gosta, não é. Eu acho 

que você pode ser pobre ou ganhar muito pouco e trabalhar no que gosta. Agora, o inverso é 

difícil, não é. A recíproca não é verdadeira. (ri) Eu acho que foi assim... 

 

RG – Então, foi uma decisão tranqüila, não é, essa. 

 

PO – Foi. Foi uma opção. É. E, acima de tudo, a atividade na Previdência não era aquilo que 

eu esperava. Porque a farmácia já estava deixando de ser a farmácia de manipulação para ser 

a farmácia drogaria. E essa não é a que eu gosto. Eu não tenho assim... 

 

RG – Era apenas receituário. 

 

PO – Isso, não é o que eu gosto. 

 

RG – Quando a senhora entrou, a senhora disse que havia vaga para duas pessoas. Entrou 

alguma pessoa amiga sua? 

 

PO – Entrou. Entrou Rosa Gomes Marino. 

 

RG – Esse nome vai aparecer em outros momentos, não é, da sua trajetória... 

 

PO – É. Foi uma moça muito inteligente. É uma portuguesinha assim de uma inteligência 

brilhante. 

 

RG – Ela não ficou aqui. Depois de alguns anos ela saiu? 

 

PO – Não. Depois... é. E inclusive, o interessante é isso, essa portuguesinha entrou para 

trabalhar com o Pimenta de Mello, mas depois ela se transferiu para a micologia. E talvez 

tenha sido por isso que depois eu passei para a micologia. E ela ficou na micologia até 1960... 

acho que 7 ou 8. Porque eu perdi muito contato. Mas até essa fase... Depois, ela se transferiu 
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para o Instituto do Câncer. Hoje, ela está ainda no Instituto do Câncer. 

 

RG – Dra. Pedrina, voltando a essa nossa questão, o nosso tema principal que é a questão 

feminina, quando a senhora entrou para o Instituto, como a senhora viu esse universo, essa 

relação masculino-feminino aqui dentro do Instituto? 

 

PO – Talvez tenha sido a fase em que eu mais ouvi o preconceito, por exemplo, para mulher 

no trabalho. Talvez tenha sido aí. Dois grandes preconceitos na época vigoravam. Um era 

dos antigos, dos que sabiam muito. Então, o jovem não sabia. Esse não sabia. 

 

LT – É um preconceito com relação ao saber. 

 

PO – É, ao saber. Era. Um preconceito muito grande. E havia muita distância. Por exemplo, 

porque o que eu encarei nos meus pais como uma autoridade no sentido disciplinar, aqui eu 

achei uma autoridade no sentido do conhecimento. Sabe. Era muito definido o poderio dos... 

 

RG – Mas aqui a senhora achou assim exacerbado, lhe incomodava? Não era natural? 

 

PO – Não, não me incomodava. Não. Vinha naturalmente. Vinha naturalmente. Mas era 

muito falado, muito propalado, estava muito perceptível. Mas não incomodava não. Porque 

você sempre queria aprender, você sempre queria seguir, você sempre queria fazer parte 

daquela equipe. Então, não chegava. Pelo contrário. Talvez... 

 

RG – Havia uma admiração. 

 

PO – Isso é o que eu acho. Talvez até essa admiração que levava, impulsionava muito a gente 

para a frente. Um estímulo. Eu acho que funcionou muito como estímulo. Mas eram 

verdadeiros deuses para gente, não é. Eram verdadeiros senhores, no sentido de respeitáveis. 

Era muito. Agora, a outra parte é que ouvia-se muito falarem em... Eram poucas as mulheres. 

Até pouco tempo, eram poucas as mulheres. Hoje estão abrindo muito para muitas, estão 

entrando muitas mulheres. Então, você via que estava alterando. Eu tenho a impressão que 

nós entramos, esse grupo entrou mais ou menos nesse limiar da abertura.  

 

RG – Hoje em dia, fazendo um retrospecto, a senhora não lembra de ter mulheres mais velhas 

que a sua geração, aqui, quando a senhora entrou? 

 

PO – Tinha. Várias. Eu diria assim, um bom número. Não era muito pouco. Mas eu tenho a 

impressão é que este grupo que estava foi o que fez a abertura. Uma delas, por exemplo, é 

esta assistente do Villela, a Maria Isabel Mello. Ela era assistente do Villela. Essa é uma das 

pioneiras. 

 

RG – Ela era mais velha. 

 

PO – É. É sim. E tinha outras aí também. A Bertha Lutz, que eu já vi quase que a saída da 

Bertha Lutz. 

 

RG – A senhora encontrou a Bertha Lutz aqui ainda? 
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PO – Olha, num sentido... eu não sei precisar a você. Eu já confundo. Eu vi a Bertha Lutz 

ainda algumas vezes aqui ou ouvi a Bertha Lutz uma vez. Eu não me lembro mais, sabe. Mas 

eu sei que foi assim: ou ela já estava saindo ou ela já tinha saído, não tinha muito tempo. 

 

LT – Mas, de qualquer jeito, a Bertha Lutz era uma figura pública. 

 

PO – Pública e admirável. E dessas, digamos assim, ela sim é que eu acho que tem a... esteve 

no local. Você compreendeu? Ela esteve na luta. Eu tenho a impressão que foi assim. 

 

RG – Naquela época, para a senhora, a Bertha Lutz tinha esse significado de ser uma pessoa 

importante, uma mulher importante, enquanto cientista ou enquanto uma pessoa... Porque ela 

batalhava pelo feminino, não é. 

 

PO – Eu acho que... foi. Eu sentia a presença dela. Não sei até quanto foi cientista. Mas como 

uma pessoa de vanguarda, batalhadora. Foi o que chegou. 

 

RG – Era respeitada. Para senhora, tinha esse... 

 

PO – Respeitada, sim. E até mesmo num sentido assim, ela recebeu injúrias. Para mim, talvez, 

o que mais ficava era isso.  

 

RG – É. Porque ela foi uma pessoa que foi muito criticada, não é. 

 

PO – Foi. Foi muito criticada. Exatamente. Então, é aquilo, talvez isso é que tenha ficado 

para mim. Passou muito assim, que ela foi batalhadora. Eu não conheci, eu não conhecia, 

mas ficou. Ela era uma das figuras que esteva no palco. 

 

RG – É, foi uma percursora. 

 

PO – É, foi uma percursora. Foi das que mais sofreu ou das que mais enfrentou, talvez. Uma 

coisa assim, né. Talvez tenha sido esse estilo. Agora, passou muito, chegou muito para mim. 

E era um momento... se era passado, era passado muito próximo. 

 

RG – E essa Maria Isabel, o quê que aconteceu com ela? Ela está viva? A senhora sabe como 

é que ela está?  

 

PO – É. Ela foi para o Ministério da Saúde, depois, aos poucos, se aposentou. Eu soube que 

está viva. Está viva. Inclusive, eu me encontrei com ela, ainda estava muito bem. Acho que 

há um ano e meio atrás, mais ou menos. 

 

RG – Sobrenome? Maria Isabel...  

 

PO – De Mello. 

 

RG – De Mello. Poderia ser uma pessoa interessante não é. Se ela estiver bem, seria uma 

pessoa interessante da gente contatar. Porque é dessa geração mais velha. 
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PO – É. E foi uma pessoa muito batalhadora também. Muito batalhadora. 

 

RG – Agora, quando a senhora entrou, entrou uma colega, não é, a Rosa, e encontrou outras 

mulheres aqui. 

 

PO – Muitas. Muitas pessoas. 

 

RG – Existia alguma coisa assim de troca entre as mulheres? Assim, pelo fato de serem 

mulheres mesmo, uma solidariedade? 

 

PO – Não. Não, não. 

 

LT – Não se formavam grupos femininos? 

  

PO – Não, de maneira alguma. Não tinha movimento nenhum. Pelo contrário. Eu acho que 

era uma época sem grandes movimentos nesse sentido. 

 

RG – Mas não formal. Eu me refiro a uma coisa informal. 

 

PO – Espontânea. 

 

RG – É, uma coisa de amizade. Não que tenha um caráter institucional, nada disso. Quer 

dizer, a senhora com a Rosa ou, eventualmente, com outra pessoa, falavam sobre essas 

questões? Isso era uma questão? 

 

PO – Não. Não. Não era. É interessante como você aceita muito passivamente, não é. Eu 

acho que você passa a conviver... Talvez, você passa até a ignorar o problema, para não o 

enfrentar dia-a-dia. Então, você tenta suplantar sem abordar muito. E especialmente, sem 

abordar muito ou discutir muito. Porque eu tenho a impressão que nós todos estávamos no 

mesmo barco, e da mesma maneira. 

 

RG – Mas não havia trocas, nesse sentido de troca de vivência.  

 

PO – Muitas assim, às vezes, no sentido de brincadeira. No final, a gente ironizava tudo, não 

é, (ri) como todo jovem. 

 

RG – A senhora acha que o ideal para a senhora, para as pessoas da sua geração, seria que 

fosse tratada como homem? Que o outro esquecesse que tratava de uma mulher? 

 

PO – Não. Não. 

 

RG – Não. Isso não. 

 

PO – Não. Eu não veria isso assim. Eu acho é que... 

 

RG – Eu quero dizer, de igual para igual. 
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PO – É. Eu acho que as profissões não deveriam ter diferenciação. Então, eu acho que o 

tratamento tem que ser, quando pessoal, diferenciado. Mas quando profissional, não deve ter. 

 

LT – E, que dizer, nesse nível, esses preconceitos que a senhora sentia presentes, ele se dava 

muito a nível pessoal? Ele não chegava a interferir a nível profissional? 

 

RG – Enfrentar mesmo, não é? 

 

PO – É, essa é a diferença. E dele sempre, por exemplo... Nunca ele é expresso. Quanto mais 

explícito é ele, menos ele é aparente, levado a conhecimento. Ele é mais camuflado, com 

subterfúgios. Eu tenho a impressão que é essa a situação. O natural, você deixa passar, porque 

ele é natural, ele não é ofensivo. Aquele que é ofensivo vem tão camuflado que é melhor... 

(ri) Não é não? É essa a minha maneira de pensar. 

 

RG – Agora, a senhora está falando assim no presente. A senhora acha que essa situação não 

mudou muito? 

 

PO – Isso foi sempre a vida. Foi sempre assim. 

 

LT – Até hoje? 

 

PO – É... Não mudou muito, não. Mudou um pouco. Melhorou. Porque, por exemplo, hoje 

quando se senta numa reunião, num conselho deliberativo, você tem mais mulheres. Mas que 

continua, continua.  

 

LT – Tem possibilidade de mulheres também como chefe de departamentos, de seções. Isso 

já é uma realidade. 

 

PO – Já é. É. Esse já é um progresso... 

 

LT – Naquele momento, talvez não fosse. 

 

PO – Não. Nenhuma. Já é um progresso. 

 

RG – Não havia nenhuma mulher em chefia, naquela ocasião. 

 

PO – Não. Nenhuma. Pelo contrário. Ela deveria ser sempre um assistente. Já falei isso. Eu 

tenho a impressão que toda aquela que tivesse condição de se sobressair, ela era, antes de 

sobressair... bem afastada. Antes dela se sobressair, ela é podada. Então, você faz um... 

 

RG – Não chega às vias de fato. Evita. 

 

PO – Não chega. Não pode. O sistema não permite que ela aflore. 

 

LT – Mas outras pessoas já afirmaram, com relação a isso, que exatamente essa visão que 

existia na época dos grandes mestres, dos grandes doutores... que essa era uma realidade até 
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presente para os próprios homens, para os pesquisadores iniciantes, entendeu. 

 

PO – Para todos eles. Para todos eles. 

 

LT – Eles sentiam isso também. Aqueles que tinham possibilidade de crescer, podavam na 

hora, entendeu. Com medo da ameaça da sua posição de mestre. 

 

PO – Eu acho que mais que hoje. Eu acho que esta parte aí muito mais. É indistinto de sexo. 

Completamente indistinto. Eu acho. Você tem toda a razão. Quando eu falei, eu me referi 

genericamente. Não tinha distinção. O objetivo não é porque é mulher, não, de maneira 

alguma. É mesmo isso. É porque seria uma ameaça. 

 

RG – Provavelmente, as duas coisas. Quer dizer, é jovem e é mulher. Aí, deve ser dupla a 

carga, não é? De pessoa que não poderia ocupar certos postos. 

 

LT – Quer dizer, ser mulher seria mais um agravante, talvez. 

 

PO – É. Eu acho que talvez fosse por aí. Mas também as pessoas, eu tenho a impressão que 

não... nem somavam. Porque isso é muito instintivo. É uma reação muito inconsciente. Eu 

tenho a impressão que não é nem um somatório, não era buscado. Era apenas cada qual por 

si, mas que somava no final. 

 

RG – Então, sua entrada aqui na Fundação, foi trabalhar com o... 

 

PO – Foi muito simples. 

 

LT – Já promovida... Quando é que a senhora passa para micologia, para a Seção de 

Micologia? 

 

RG – E como se deu essa passagem? Foi pela Rosa, que a senhora disse? A Rosa que estava 

aqui e... 

 

PO – Não, essa passagem não foi tão simples assim. 

 

RG – Não? Então, conte. 

 

PO – Não. Não. Essa passagem foi ex-officio. Eu era funcionária do Departamento de 

Química. E eu visitava muito a Rosa, que era no quarto andar do Quinino e fazia micologia. 

Então, a chefia da micologia tomou conhecimento de quanto, por exemplo, eu realizava meus 

trabalhos em química. Então, começou a despertar o interesse nessa chefia. E vieram os 

convites para que eu mudasse. Mas eu me sentia bem onde eu estava. E eu não quis mudar. 

Então, várias ofertas e eu sempre declinando; lógico, com muita gentileza, muito cuidado, 

porque aquilo vinha de cima. Então, chegou a um ponto que aquilo veio ex-officio. Nessa 

época, o Peckolt... 

 

LT – Arêa Leão, não é? 
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PO – É, quem assinou foi o Travassos da Rosa. Mas eu até fui perguntar a ele como... 

 

RG – Ele era o diretor, na época. 

 

PO – Ele era o diretor: “Como? Ninguém me perguntou se eu queria mudar, se eu gostava”. 

Eu estava tão bem... 

 

Fita 2 - Lado B 

 

PO – ... “Isso é coisa do Leão.” (ri) 

 

RG – Ele era um chefe autoritário? 

 

PO – Quem? 

 

RG – O Arêa Leão 

 

PO – Era. Era. Era uma pessoa de muita personalidade. Uma personalidade... entre as muitas 

qualidades que ele tinha, tinha também essa. 

 

RG – Mas era de difícil trato? 

 

PO – Não, muito ao contrário. Eu achava uma pessoa assim... Inclusive, quando ele achava 

que a alguém tinha valor, ele queria a pessoa e queria mesmo. Ele sabia. 

 

RG – Sim. Tanto que ele... 

 

LT – Faz sentido que ele... 

 

PO – Ele foi ditador comigo. (ri) 

 

LT – Mas foi uma transferência meio dolorosa, não é? 

 

PO – Muito, meio não, muito dolorosa. Vamos completar. Foi muito dolorosa. E, na época, 

eu fui chorando para o Peckolt e disse a ele: “Mas o senhor não faz nada?” Aí, ele me disse 

o seguinte: “que eu era muito jovem, ainda tinha muito que ver na vida, então, que eu tinha 

primeiro que estudar as situações, que visse. Eu tinha uma vida promissora na micologia e 

também promissora na química. Agora, se eu fizesse questão de permanecer na química... Eu 

tinha uma terceira opção: era sair do Instituto. Porque se eu fizesse a opção de ficar na 

química, eu ia começar a ser ponto de disputa. Então, entra uma administração ou alguém 

está na hegemonia, me transfere para a micologia”. E outro...  

 

LT – Criava um problema. 

 

PO – Exatamente. Isso me tornava uma bola de pingue-pongue. Então, ele me aconselhava o 

seguinte: “que experimentasse, fosse à micologia”... E eu reclamando: “Eu não conheço, eu 

nunca dei micologia no meu currículo. Não tenho, eu não conheço”. Ele disse: “Mas você 
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aprende. Você tem condição de ir e aprender.” Aí, eu fui buscar conhecer micologia. Dei 

sorte. Porque eu comecei em 64 na micologia, já no final, e aí foi a época que abriram-se as 

inscrições para o Curso de Aplicação, naquele tempo. Hoje é o curso básico. A única maneira 

que eu vi é o seguinte: eu faço um ano de curso para ter dois meses de micologia. Para 

aprender, para poder trabalhar em micologia. 

 

RG – E, nesse caso, a senhora estava liberada dos trabalhos corriqueiros ou tinha que fazer 

as duas coisas? 

 

PO – Não, estava liberada porque o curso era de tempo integral. 

 

RG – Naquela época, porque o curso teve vários momentos diferentes... 

 

PO – É, vários. Mas nessa época foi o primeiro ano, quando ele retornou como Curso de 

Aplicação. Tanto é que eu sou da primeira turma. Inclusive, nós tivemos mais de 12 meses 

de aula. Nós tivemos 14 meses de aula. 

 

RG – E foi um bom curso? 

 

PO – Muito bom. Muito bom. Muito estressante porque foi um curso um tanto polêmico, 

porque foi a época de autoritarismo...  

 

LT – Foram 12 disciplinas em um ano, não é isso? 

 

PO – É, muito puxado. Nós tínhamos aula até 8 horas da noite, às vezes. Porque eu tenho a 

impressão que queriam mostrar serviço. Nós falávamos que eles queriam mostrar serviço. 

Então, a exigência foi muito alta, o grau de exigência foi muito alto. E, no caso, quando 

chamavam professores de fora, faziam questão que aquele grupo se saísse muito bem. Por 

outro lado, quase todos eram funcionários da Instituição. Ernesto Hofer, Joaquim Júlio, 

Mafisa, que já faleceu, Guido, Dr. Guido Schaffer. Nós éramos um grupo enorme de 

funcionários fazendo o curso. A gente, realmente,tinha que não fazer feio diante dos colegas. 

 

RG – Era um grupo grande de alunos? 

 

PO – Parece-me que 12, 12 ou 15 alunos. Mas a grande maioria era do Instituto Oswaldo 

Cruz. Parece-me que só tinha dois ou três alunos de fora. É. Então, o grupo era maciçamente 

do Instituto. Nós fomos muito exigidos. E nós mesmos sentimos necessidade de não fazer.... 

O Ália fez o curso conosco, Leon Rabinovitch fez o curso conosco. Foi um grupo grande. 

Foi a primeira turma. Foi a época que eu tive o melhor contato com o grupo da micologia 

mesmo. Eu já estava no departamento, mas ainda não conhecia direito a micologia. Então, 

foi para mim uma vivência muito boa. Meus dois meses, eu usufruí de uma maneira muito 

boa, muito positiva. E funcionou favorável, porque eu era daquele departamento que estavam 

dando as aulas. Então sabiam que eu tinha interesse. E eu, por outro lado, tinha interesse, 

estava motivada para aprender porque fazia parte do departamento. Foi aí que eu comecei. 

 

LT – E nesse momento quem é? É Arêa Leão... 
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PO – Nosso grande chefe e líder era o Arêa Leão. Se bem que quem estava na chefia é meu 

pai intelectual, Dr. Adolfo da Rocha Furtado. Porque nessa altura, a micologia estava sendo 

chefiada pelo Adolfo da Rocha Furtado. 

 

RG – A senhora poderia falar um pouquinho dele? Já que a senhora tem esse vínculo tão 

importante, não é. Porque ninguém nos falou dele ainda. A senhora pode dar um depoimento 

sobre ele como pessoa, como cientista. 

 

PO – É muito simples. Talvez porque é uma pessoa que se coloca... Ele não se coloca no 

centro ou no centro-direita. Então, poucos irão falar dele. É a minha impressão. Porque as 

pessoas esquecem as outras qualidades e se fixam em coisas tão poucas. 

 

RG – Ele esteve ligado a acontecimentos políticos aqui, naquela época dos grandes 

confrontos? 

 

PO – Não. Eu não diria isso. Tanto é que ele saiu. 

 

RG – Não é falado, também. Se estivesse no centro... 

 

PO – Não. Não. Eu diria até o seguinte: ele tanto não esteve que ele não ficou no Instituto, 

não é. Eu acho que ele não é assim de parte política. Mas era uma pessoa muito reta na 

maneira de expressar os pensamentos. Não fugia de dizer as verdades porque o seu 

pensamento não tinha subterfúgio. Eu acho que talvez seja isso que o afastou do grupo 

dominante. Agora, para mim é uma pessoa... É meu pai intelectual. Foi a pessoa responsável 

por toda a minha formação. Não quero dizer que ele, na micologia, seja mais que Arêa Leão, 

de maneira alguma. Não quero dizer isso. Eu digo assim: para a minha formação, o Arêa 

Leão foi aquele pai e aquela figura elevada, mas o Dr. Furtado foi aquele que me orientou. 

Foi aquele que cuidou e que... Olha, é raro a gente ter um orientador. É um orientador no 

verdadeiro sentido da palavra. Então, foi meu orientador. Ele é tão importante na minha vida 

que ele me incentivou a ir para a Inglaterra, fazer genética de fungos. Quando eu estava lá, 

ele me incentivou a fazer um mestrado. Porque eu fui apenas para fazer estágio. Mais tarde, 

ele me incentivou a fazer a livre docência. Ele é a pessoa que fez a revisão da minha tese. Ele 

é a pessoa que fez a revisão de vários trabalhos. Então, uma pessoa muito importante. E 

durante o período que ele chefiou a micologia, ele procurou ser muito democrata. Ele usou 

muito o grupo para resolver. Ele usou muito o grupo para tomar as decisões, para que uns 

incentivassem os outros. Então, eu achei muito importante para a micologia, mas muito 

importante mesmo. Muito. Acho que foi um momento que se tivesse tido seqüência, a 

micologia não seria a micologia de hoje. 

 

RG – Que deu uma interrompida, não é? 

 

PO – Grande, uma interrompida grande, muito grande, muito. A micologia foi... Muitos 

setores sofreram com essas alterações. Mas a micologia foi... Basta dizer a você, por 

exemplo, na época em que o Furtado estava chefiando a seção.  Porque naquele tempo era 

Seção de Micologia... 

 

LT – Tinha também o Masao Goto e o Moacyr Vaz.  
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PO – Masao Goto também foi outra pessoa muito importante, porque ele fazia o diagnóstico 

micológico, e muito bem. E tinha um conhecimento bom de micologia, muito amplo. Foi um 

grande apoio. Ele foi professor de muita gente em micologia. E esses todos, eu convivi com 

eles no período do curso. Foi a época que eu tive mais tempo de conviver, de conhecer e  a 

aprendizagem foi maior. 

 

RG – E o quê que aconteceu com Dr. Furtado? Depois ele se retirou, ele se afastou, o quê 

que aconteceu que ele interrompeu esse vínculo com o Instituto? 

 

PO – (ri) 

 

RG – É uma pergunta constrangedora? 

 

PO – Não, não diria constrangedora. 

 

RG – Não era minha intenção. Aliás, é porque a gente realmente desconhece essa história. 

 

PO – Eu não diria constrangedora. Eu não diria constrangedora. Agora, é difícil passar a 

realidade para você. Porque não sei se vocês estão ao par. É que houve uma primeira opção, 

não é isso? Então, nesta primeira opção... Aliás, nós podemos até retroceder. Primeiro, foram 

colocados à disposição do Ministério da Saúde um grupo enorme de pessoas que rotularam 

improdutivas. Um grupo enorme foi colocado à disposição do Ministério da Saúde. 

 

RG – Isso foi na época dessas questões políticas, misturadas com uma questão de... 

 

PO – Da ditadura. É, foi, da ditadura. Foi. Tudo, tudo misturado. É a política, digamos assim, 

a política direita e esquerda, a política institucional como uma instituição que se renova. Você 

põe tudo misturado. Porque nada está alheio um ao outro. São muitas coisas. E interesses 

pessoais também. Sempre há, sempre há. Então, você coloca tudo isso junto... Nesta época 

houve opção. Meu caso, por exemplo, eu vou dizer para você o meu caso. No primeiro grupo, 

eu não fiz opção. Eu tive receio. Porque eu achei que você saiu do regime estatutário, onde 

você sabe, tem todo o conhecimento de todos os seus direitos e vantagens e você já está 

acostumado com aquelas vantagens. Você não as quer perder. Eu me senti assim, não fiz, 

tive receio de fazer opção por CLT. Então, veio uma segunda etapa, ou melhor, a terceira. 

Porque a primeira é essa de colocar o pessoal a disposição. Na segunda, veio a opção. E na 

terceira etapa, deram uma chance aos que nem tinham sido colocados a disposição e não 

tinham feito opção. Mas aí houve o seguinte: a Instituição já exigiu um documento em que o 

pesquisador diria: “Eu estou interessado em fazer a opção”. Precisava partir da pessoa. Já 

não era convite deles. Então, nós todos fizemos um requerimento. E aí, uma comissão julgou 

aqueles que eles achavam que poderiam ficar na Instituição e outros que não poderiam ficar 

na Instituição.  Então, entram aí os três tipos de política.   

 

RG – A senhora acha que houve assim uma perseguição pessoal? A senhora diria que foi 

uma coisa colocada nesses... 

 

PO – Eu não sei. Essas coisas são muito difíceis de serem identificadas. Eu acho muito difícil. 
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Agora, por exemplo, eu estive quase para não ser aceita. (ri) O que me salvou foi que eu tinha 

feito a tese de livre docência, pouco tempo antes, e o Gilberto de Freitas disse o seguinte: 

“Mas essa aqui, eu participei da banca examinadora, não posso conceber que essa pessoa não 

seja aceita”. Então, eu tive quem me defendesse. Eu tive sorte porque eu defendi uma tese 

pouco tempo antes,com uma pessoa presente. Então, isso é que eu acho, você compreende? 

Esta é a minha posição. Minha maneira de pensar é esta. Eu penso assim. 

 

RG – Foram muitos os afastados? A senhora tem o número? 

 

PO – Não. Mas um deles foi o Adolfo da Rocha Furtado. Tem a Maria Rosa Kastner, que 

era, inclusive, uma pessoa de boa produção. Tinha a Noema Paiva Grynberg, que também 

era uma pessoa de muito boa produção. Tanto é que foi aproveitada no Km 471. 

 

RG – Tem um casal Metidieri também? 

 

PO – Mas esses são diferentes, porque eles não solicitaram para passar... não estavam 

interessados na opção. 

 

RG – É, eles optaram. Foi do primeiro grupo, o grupo que disse que não quis... 

 

PO – Não, eles não optaram. Eles não fizeram a opção. Foi o seguinte: nós chamamos de 

opção aqueles que optaram pela CLT. Eles estão naquele grupo. Não estavam no primeiro 

grupo que foi afastado por exigência da Instituição. Não estão no grupo daqueles que fizeram 

opção por CLT. Permaneceram. A eles também foi dada a mesma chance, essa que nós 

estamos falando. Mas só que eles não manifestaram desejo de permanecer na Instituição. 

Porque só foram avaliados aqueles que manifestaram desejo e fizeram a opção na Instituição.  

 

LT – Isso é em que época? 

 

PO – Olha, só pode ter sido depois de 76, porque eu defendi a tese de livre docência em 76. 

Eu me inscrevi em 75, mas só em 76 foi efetiva a defesa de tese. E o que eu estou dizendo a 

você foi posterior a isso, porque o Gilberto de Freitas foi quem participou. Ah, eu sei de 

outros colegas também que na comissão... Na época, a Julia Vidigal fez a opção. Várias 

pessoas. 

 

RG – É. Isso é uma coisa que, depois a gente poderia falar um pouco mais sobre isso. Porque 

as pessoas que a gente entrevistou não passaram por isso. A gente entrevistou muito os 

cassados, pessoas que já entraram num outro grupo. 

 

PO – É. Nós até brincamos que essa foi a cassação... A outra foi a cassação vermelha, essa 

foi a cassação branca. (ri) 

 

RG – É. Então, a gente não conhece tão bem assim esse episódio. Quer dizer, a gente houve 

falar dele, mas ninguém o narrou de dentro, como a senhora, que viveu intensamente esse 

momento... Porque tinha outras pessoas, também, naquele momento, com outro tipo de 

                                                           
1 Refere-se à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  
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preocupação ou já estavam afastados, não é. Então, seria interessante. Eu já vi que é um 

episódio que a senhora não gosta muito de falar dele. Deve ter sido muito difícil esse 

momento para todo mundo.  

 

PO – Foi. Na época, em 76, foi uma fase ruim para Instituição. 

 

RG – É. E para essas pessoas, principalmente. 

 

PO – Não, eu digo, para a Instituição. Porque ela estava toda sendo desmontada para 

remontar. Foi uma época péssima. Qualquer pesquisador que vá... Por exemplo, durante esse 

período em que eu não tinha feito a opção, eu não podia pedir um frasco de glicose. Então, 

como é que eu vou nutrir meus fungos? 

 

LT – Não conseguia material? 

 

PO – Não. Eu não podia assinar papel porque eu não tinha feito opção pela CLT. 

 

RG – Então, a senhora não existia para a Instituição. 

 

PO – Existia, mas marginalizada, não é. Existia, mas marginalizada. Houve um período longo 

em que você tinha até dificuldade de trabalho. Foi um período muito longo. Por exemplo, 

acho que foi mais ou menos nessa época de opção que eu estive pensando muito em sair. Vi, 

estudei o mercado, por exemplo, o Fundão. Estive vendo e estive no Km 47, hoje 

Universidade Federal Rural. Hoje não, sempre Universidade Federal Rural. Eu estive vendo 

a possibilidade de ir para lá, para o Departamento de Genética. Mas tinha problemas 

familiares, não podia, impediam, desaconselhavam. Mãe, dona... 

 

RG – Longe... 

 

PO – É. 

 

RG – Quer dizer, a senhora também não falou, a gente não fez menção, a esse lado feminino 

seu, que é o lado da família. Porque até o momento, a senhora não tinha casado. Quer dizer, 

na sua formação, a senhora ainda era solteira. A senhora casou depois de estar aqui dentro 

do Instituto, não é? 

 

PO – É. Muito depois. Muito depois. Eu me casei depois que retornei da Inglaterra. Tem um 

lado até muito poético. Eu fui para a Inglaterra noiva. Deixei meu noivo. Fiquei dois anos 

longe do meu noivo. 

 

RG – Ficou dois anos lá? 

 

PO – Dois anos longe do meu noivo, que é meu marido. 

 

RG – E seu marido vem de uma outra área que não tem nada a ver com essa? 

 

PO – É. Felizmente, não tem nada a ver. São duas profissões bem diferentes. Ele é médico 
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anestesista. 

 

RG – Bom, mas alguma coisa tem. Quer dizer, é da área biológica, biomédica. (ri) 

 

PO – É. É sim. Não, tem muita e muita troca boa, porque ele entende bastante de fisiologia, 

de química, de bioquímica. Ele é bom nesta área. Portanto, tem muita coisa. Até, pelo 

contrário, tem muita coisa. Mas eu digo assim, distante... 

 

RG – Outras instituições. 

 

PO – É, outras instituições. E, acima de tudo, atividades bem diferentes porque o dele é um 

relacionamento muito direto com o paciente. E não tem que, por exemplo, se fosse outra 

especialidade médica, tem relacionamento. Por exemplo, se ele fizesse uma clínica geral, às 

vezes as consultas são as mesmas. Mas, no que ele faz, assim... bem específico. É. 

 

RG – Então, a senhora casou depois que voltou da Inglaterra e... 

 

LT – Em 70. 

 

PO – 70. Só em 70 eu me casei. E casei bem tarde. (ri) 

 

RG – A senhora diria que foi por causa da carreira que a senhora adiou esse casamento? 

 

PO – Não. Não. Pode ter sido de uma maneira assim... A carreira me absorveu, eu gostei da 

carreira. Então, não tive tempo de olhar as outras faces. Porque eu acho que a vida é muito 

preciosa e tem muita coisa boa. Então, não tive tempo de olhar todas as coisas boas. Então... 

 

RG – Tem alguns momentos que a gente dá dedicação integral. 

 

PO – Isso é que eu acho. É. Eu acho que talvez estivesse tão monopolizada, tão em enlevo 

com a parte profissional que não estava muito... não tive tempo de me preocupar com a outra 

parte, que veio a acontecer só mais tarde. Eu levaria mais assim, sabe. E é o caso, talvez, até, 

por interferência familiar, em que o casamento nunca foi colocado como prioridade. 

 

RG – Não era um alvo. 

 

PO – Não, não foi. Então, eu acho que isso, talvez, foi assim. 

 

RG – Isso é interessante. Porque numa família tradicional, católica, sempre o casamento tem 

um papel tão importante. O casar e ter filhos. 

 

PO – ... e de interior. É. Nisso, por exemplo, que eu acho que meus pais foram bem diferentes 

daquele usual. Isso é que eu acho que talvez tenha sido aquele nicho da fazenda que tenha 

feito isso. Porque este não era o usual de todas as moças com as quais nós convivíamos 

rapidamente e que moravam nas cidadezinhas próximas. Próximas que eu digo são 48 

quilômetros de distância. É a mais próxima.  
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RG – Era a mais próxima. É a região. Mas então, a senhora casou e teve filhos pouco tempo 

depois? 

 

PO – 70, me casei. 72, nasceu meu primeiro filho e em 74, a segunda filha. 

 

RG – Então, fale um pouquinho para a gente como foi nesse momento, essa divisão de 

trabalho entre a atividade profissional e já não só o casamento, mas os filhos, a casa, a criação 

dos filhos. Foi muito difícil para a senhora conciliar isso? 

 

PO – Olha, há males que vêm para bem. E esse foi um deles. Eu acho que de 72... Não, talvez 

seja até mais para a frente um pouco. Em 73, a Instituição começou a viver momentos muito 

difíceis. Então, quando a Instituição entrou em crise, eu optei pela família. (ri) 

 

RG – Interessante isso. Foi uma compensação ótima. (ri) 

 

PO – Foi, muito boa. Veio muito bem a calhar. Na hora certa. Isso é que eu achei.  Agora, 

acho o seguinte: “a Instituição, naquele tempo, não tinha preparo nenhum para dar qualquer 

exceção para uma mãe ou para...” Porque eu vou dizer a você. Nisso pode. Precisa ter um 

pouco de preconceito. Porque quando você tem um filho doente, você não se importa com o 

que está dentro do laboratório. Você perde placas, você perde trabalho, você perde 

compromissos. Tem que telefonar e dizer: “Eu não posso”. Então, eu acho que a Instituição 

talvez esteja hoje mais conscientizada para isso, porque já tem o serviço social que você pode 

ir lá e dizer: “Olha, a situação na minha casa hoje é um caos. Então, eu não posso vir durante 

dois dias. E tenho a justificativa”. Naquele tempo, não. Você só está olhando a sua casa e 

está relapsa no serviço. Eu acho que é muito difícil. 

 

RG – Isso devia depender um pouco também da chefia, não é? 

 

PO – Mas naquele tempo nós batíamos ponto. Então, você tinha que justificar. Até 1978, eu 

batia ponto. 

 

RG – Então, independente de qualquer apoio que a senhora pudesse receber a nível pessoal, 

institucionalmente, tinha que haver uma justificativa. 

 

PO – É. Não sei se isso era pessoal, meu ou das minhas chefias, mas eu tinha dificuldade de 

pedir abono de faltas. Muita dificuldade. Muita mesmo. Eu sempre tive muita dificuldade de 

pedir um abono de faltas. 

 

RG – A senhora é que tinha dificuldade de pedir. Não era do seu temperamento? 

 

PO – Talvez. Isso é que eu não sei separar. O que não era do meu temperamento e o que não 

era da chefia, naquele tempo. Eu não sei separar o que é o que, não é. Mas havia uma 

dificuldade nisso. Eu acho que as exigências eram maiores, bem maiores. E é isso, por 

exemplo, porque hoje você tem, além do serviço médico, você tem o serviço social. Naquele 

tempo, você tinha o serviço médico, e com menos atenção para essa parte. Você 

compreendeu? Você precisava estar realmente com febre para você não vir. Eu tenho a 

impressão que era mais ou menos isso. 
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RG – Eu não sei se a senhora conhece a experiência de outras, de colegas, de mulheres numa 

situação semelhante. Quer dizer, como as pessoas lidavam com essa situação, não é? Porque 

talvez a senhora até poderia dizer: “Não, eu estou doente”. Até para evitar um problema de 

dizer que é o meu filho, já que o filho ali não existia. O filho não tinha importância, não era 

levado em consideração. Não sei como as pessoas lidavam com isso. Claro que é uma questão 

muito pessoal. Porque tem pessoas que nunca diriam que estão doentes, se é o filho que está 

doente.  

 

PO – É, não. Mas eu acho que a grande maioria enfrentava e se dizia. Mas tenho a impressão 

que acabava ficando por isso mesmo, nesse sentido. O que eu acho assim, é muito... Digamos 

assim, enquanto está à beira da morte, você tem os 3 dias do médico. (ri) Você compreendeu? 

Eu tenho a impressão que era assim. 

 

LT – Podia ser comprovado. 

 

PO – Exatamente. Todo ele comprovado. Tanto é que eu tive uma licença de saúde e até hoje, 

ou melhor, na contagem de tempo, quando eu passei para a CLT, meu início, meu tempo 

contava em primeiro de abril. Passa hoje a ser contado em 4 de maio. Por que? Porque eu 

tive uma licença para tratamento de saúde. Uma única licença durante toda a minha vida. 

Porque eu também era solteira, não tinha problema maior. Parece que nessa época você só 

não alterava seu tempo na licença maternidade, que já estava favorecida... 

 

RG – Que era de 3 meses? 

 

PO – Era de 3 meses, 4 meses, para funcionário público, 4 meses. E alguma outra licença. 

Mas, por exemplo, a que eu tirei, uma cirurgia... 

 

RG – Não abonavam? 

 

PO – Não, abona as faltas, mas depois não é contado como tempo de serviço. 

 

RG – Que coisa rigorosa, não é? Eu não tinha essa imagem da Fundação ser tão rigorosa com 

as faltas e tudo isso. Quer dizer, no caso, particularmente, de uma mulher mãe. 

 

PO – Eu não sei se era excesso meu. Eu sempre fui uma pessoa mais ou menos... como é?... 

Pela educação, eu já sou inibida. Eu não sou uma pessoa atirada. Não tenho facilidade de 

pedir favores. Eu tenho um excesso de pudor em pedir favores talvez pela educação. Mas eu 

achava assim. Eu viajei muitas vezes com muito problema. 

 

RG – A senhora acha que era a regra? Era como as pessoas se comportavam e sofriam os 

efeitos dessa administração? 

 

PO – Se eu batia ponto é porque meus colegas batiam também. Você precisava ter um certo... 

Só depois de uma certa hierarquia, você não bateria ponto. Eu considerei isso natural. 

 

RG – A gente ouve tanto falar que na Fundação existia ponto, mas sempre era desmoralizado, 
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porque as pessoas davam um jeito de driblar. Existe uma crítica constante de certos 

pesquisadores mostrando que esse ponto nunca deu certo, que sempre foi assim... 

 

PO – Não. A humanidade, eu acho que é a mesma. Há os que burlam e continuam burlando, 

há os que não burlam, não burlavam. (ri) Eu tenho a impressão. 

 

LT – A maioria tem uma crítica muito grande com relação à necessidade de um ponto numa 

instituição de pesquisa. 

 

PO – A necessidade? 

 

RG – São contra. Têm uma crítica ao ponto porque, justamente, a pesquisa se faz por outras... 

 

PO – Eu não sei. Eu acho assim: quando ela é seguida de um bom serviço médico que dá o 

respaldo e assistência social, para mim não faz muita diferença. Eu sou meio indisciplinada. 

Mas eu acho que não faz diferença. 

 

RG – A senhora se considera indisciplinada? 

 

PO – Indisciplinada no sentido assim, por exemplo, eu não faço questão de chegar aqui às 8 

horas. Isso eu não faço. Mas também nunca tenho horário para sair. 

 

RG – Ah, sim. É uma maneira sua de lidar com isso. 

 

PO – Isso. Eu prefiro conviver nesse sentido. Eu acho, por exemplo, que a sua produção – eu 

sou meio quase como poeta... Eu acho que trabalho, você se sente assim inspirada. Ele é 

produtivo em determinadas horas. Então, agir... 

 

LT – Pois é. É justamente esse argumento que os pesquisadores usam contra o ponto. 

 

RG – É, que a pesquisa e a ciência não podem servir como uma coisa de funcionário público, 

com hora certa. 

 

PO – É. Eu, por exemplo, tenho uma verdadeira mania de certos telefonemas. Eu dou em 

casa, antes de vir para aqui, porque eu acho que eu resolvo melhor. Porque aqui, até que eu 

aguardo linhas, isso, aquilo, então, eu prefiro fazer em casa. Eu tenho a impressão que rende 

mais. Alguns serviços também, por exemplo, se eu não conseguir, eu prefiro ficar em casa, 

porque aí eu garanto que minha família eu consigo segurar fora da porta. E aqui, nem sempre 

eu consigo segurar a porta. Então, muitas vezes eu preciso trabalhar assim, meio 

indisciplinada, nesse sentido. O que não quer dizer que, por exemplo, se eu cheguei aqui às 

9, que eu não trabalhei antes de 9, para a Fundação. 

 

Fita 3 – Lado A 

 

RG – ... porque não vale a pena correr o risco de uma gravação ruim. Espero que esteja tudo 

bem. Acredito que sim. A gente já fez vários testes. Bom. Mas, quer dizer, licença de 

maternidade, 4 meses. Aí, voltava como se nada tivesse acontecido. Vida normal, trabalho 
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tempo integral. Deve ter sido muito difícil, não? 

 

PO – Acho muito difícil. Muito difícil. 

 

RG – A senhora conseguiu fazer isso? A senhora tirou licença? 

 

PO – Não. É o que eu disse a você. Eu acho que a época ruim da Fundação coincidiu com a 

minha época de necessidade de dar mais assistência ao lar. Então, eu acho que só assim eu 

consegui... 

 

RG – Mas como é que a senhora equacionou essa coisa do ponto? 

 

PO – Foi dificílimo. Foi dificílimo. 

 

RG – A senhora faltava e depois diminuía no salário e pronto? 

 

PO – A gente fazia tudo. A gente tenta sobreviver e resolver como pode. Eu me lembro, por 

exemplo, de uma feita, eu estava com 1200 placas preparadas, inoculadas, para fazer leitura 

e minha menina começa com uma desidratação. O quê que você faz? Perdi, não é. Só não 

contei para o chefe. 

 

RG – Não tinha quem a substituísse aqui? 

 

PO – Foi a única coisa que eu fiz. Não contei para o chefe. Perdi mil e tantas placas de petri 

preparadas. Você já calculou quanto em dinheiro? Agora, minha filha, graças a Deus, está 

viva. Você chega numa situação assim. E o pior é que você se sente muito culpada, porque 

você utilizou um auxiliar que ajudou a preparar todas as placas, e você dizer para a pessoa: 

“O resultado não foi limpo”. E ele percebeu que o resultado não foi do jeito que eu estava 

acostumada, a leitura de 24 e 48 horas. Não fiz de 24 e não fiz de 48. 

 

RG – E não havia ninguém, nesse caso, que pudesse substituí-la? 

 

PO – Não, na época não. Porque nós estudávamos genética de fungos, então, não estava com 

muita facilidade. Agora, foi um dos problemas, por exemplo, o pessoal que a gente formou 

nessa época não foi assimilado pela Instituição. Infelizmente. Nós tivemos bons estagiários, 

bons formandos, mas a Instituição... foi uma fase difícil. Só depois de 79 que nós 

conseguimos... Acho que 75, 76 e 77 foram os piores anos aqui, para mim, na minha vida 

profissional, dentro do Instituto. 

 

RG – Foi quando houve a mudança, a tentativa de implantação de uma outra maneira de 

trabalho. 

 

PO – É. CLT. É. É sim. Foi a pior época. Minha produção só não caiu a zero porque eu já 

tinha produção anterior e muita luta. Agora, foi aí que eu aproveitei, por exemplo, a produção 

da tese de livre docência, que já foi em 76. Então, você trabalha como pode. Mas eu lembro, 

por exemplo, o resumo da tese de livre docência foi escrito em casa, do jeito que podia. Você 

já viu, com criança e tudo. 
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RG – É, mas a senhora realmente conseguiu aproveitar muito bem, digamos assim, a crise 

institucional. Porque além de ter as crianças pequenas, conseguiu fazer uma tese dessa 

importância, que é uma coisa muito difícil. Então, para uma mulher com criança, é muito... 

Eu sei como é difícil isso. 

 

PO – Agora, quando você diz: “Você é uma pessoa privilegiada”, eu me acho privilegiada. 

Eu costumo até dizer assim: “Deus me protege escandalosamente”. 

 

RG – É. Lendo o seu currículo, a gente tem essa sensação. Tudo deu certo. Quer dizer, coisa 

fantástica. Porque as coisas se encaminham assim, se encadeiam nos ritmos que parecem que 

são os mais naturais, os tempos, tudo isso. A senhora acha que... 

 

PO – Eu acho o seguinte: “até nos males vem o pior adequado”. Porque o sofrimento de uma 

Instituição que se desmorona não é pouca coisa não. Não é pouca coisa. Você vê uma 

instituição toda se desmoronar ao seu redor, você vê os seus colegas todos uns cassados 

porque não são de direita, outros cassados porque são de esquerda. Você compreende? Então, 

eu achei o seguinte... Eu acho que não é assim... Agora, o que eu acho é que você tem que 

conciliar. A vida é um jogo de xadrez, não é. Então, esquece, você vai... É por aí. 

 

RG – É. Agora, também acho que não é só sorte. É uma capacidade que a senhora tem de 

administrar as situações e tirar um bom partido delas. Tem pessoas que nessas situações de 

crise não conseguem, não é? 

 

LT – Desmoronam, juntamente com a Instituição. E a senhora consegue produzir. 

 

PO – É. Eu tenho a sensação de que a grande maioria do pessoal com a qual eu convivi no 

Instituto não merecia a carreira que teve. Eu convivi com muita gente inteligente, com muita 

gente muito capaz que merecia ter tido uma produção maior, que deveria ter tido uma chance 

maior para uma boa produção. Acho assim, deveria ter tido um tratamento não de madrasta 

pela Instituição, mas um... 

 

RG – Mais maternal, não é? 

 

PO – Não, de um empregador. Desculpe dizer. Eu nem queria nem maternal. É de 

empregador. Mas dando condições de trabalho. E não exigindo o que não propiciou. Eu acho. 

 

RG – Agora, essa crise e toda essa situação têm efeitos que perduram, porque tudo isso que 

aconteceu, obviamente, foi uma marca inapagável na vida dessas pessoas, como a senhora 

está dizendo. Mas é uma coisa do Brasil, não é? Quer dizer, não é só a Instituição, é o nosso 

país, é a história do nosso país. 

 

PO – Infelizmente, eu acho que é, sim. É. 

 

RG – Agora, eu estava vendo no seu currículo, eu queria que a senhora falasse disso. Tem a 

Instituição, tem o seu contato com São Paulo, com o Instituto Biológico. A senhora fez alguns 

cursos lá. A sua ida para o exterior, para a Inglaterra, para França, mais recentemente. A 
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senhora podia comparar o que a senhora viu ou vê aqui e... 

 

LT – ...nessas outras instituições. 

 

RG – É. São Paulo e Rio, por exemplo, já é uma coisa interessante da gente ver. O Biológico, 

não sei também se a senhora o pegou numa fase boa, e o Instituto Oswaldo Cruz, os 

momentos, as fases dessas instituições. 

 

PO – O primeiro contato que eu travei com o Biológico foi em 1960... não me lembro mais 

se 6 ou 7. Fui lá para fazer um curso. A época que eu cheguei foi no final da administração 

do Bittencourt, que era um grande professor em fitopatologia e especificamente na área de 

fungos fitopatogênicos. Eu quase que senti a perda dele. Eu tenho a impressão que eu cheguei 

ali e lamentei que ele já estivesse saindo. Mas ele deixou uma boa escola. Eles ainda 

perduram lá com o Mário Barreto, o Rosa, Vitória Rosetti. Tem boa gente ainda. Gostei 

muito. Acho que é um pessoal... o pessoal paulista é muito dinâmico, muito trabalhador. Do 

grupo do Botânico também gostei muito. Convivi bastante com o Salvador Furtado, que foi, 

na época, quem propiciou o curso, o melhor curso de micologia geral. Ele que organizou esse 

curso, com um especialista americano. Foi um curso muito bom. Foi o melhor curso que eu 

já tive, no sentido de micologia geral. Ainda não vi outro igual. Eu até queria conseguir 

reproduzir um e já sei que não vou conseguir algo igual. Porque era geral. E hoje, se eu fizesse 

qualquer coisa, eu arriscaria um específico, de uma área só. Então, infelizmente, eu não 

poderia. Mas eu achei que para qualquer aluno aquilo foi algo maravilhoso. Foi um curso 

excepcionalmente bom, dado por um professor de Louisiana, muito bom. E o pessoal de lá 

também muito trabalhador, dinâmico, não é. E nós ainda conservamos contato com o Adauto 

Milanez, com a Vera Bonomi, gente também que continua lutando por lá. Agora também não 

está numa fase boa. Como muitas instituições no Brasil, tem seus altos e baixos. 

 

RG – É. Mas, por exemplo, o Instituto teve uma crise muito prolongada, da qual ele vem 

saindo. Quer dizer, eu acho que esse processo é continuado, não acabou ainda. 

 

PO – É. Nada. Você tem razão. É isso mesmo. 

 

RG – Mas hoje em dia, por exemplo, a senhora acha que na sua área, micologia, a que se faz 

aqui com o que se faz em São Paulo, dá para comparar? É possível fazer comparações? 

 

PO – Eu acho que eu devia colocar algo para você, antes disso. A micologia como um todo 

sofreu um retrocesso mundialmente. Não é um mal só do Brasil. O do Brasil é potencializado. 

Mas, mundialmente, a micologia sofreu um retrocesso. Por quê? Os grandes centros da 

micologia eram mais de diagnóstico micológico ou de micopatologia humana ou, então, 

daquela parte de estudo da micologia geral. E menos essa parte de fungos usada na indústria, 

coisas assim. Então, foi sofrendo quase que uma depreciação da especialidade. Inclusive, há 

artigos sobre isso na nossa própria revista Micopatologia, uma abordagem justamente sobre 

isso. E no Brasil, nem se fala. Por exemplo, na década de 50, a micologia da Fiocruz era 

reconhecida internacionalmente. Se você vai hoje ao Instituto Pasteur, você chega no 

Commonwealth Micological Institute, o pessoal logo pergunta pela nossa micologia de 1950 

e não pela de hoje. 
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RG – Qual o instituto que a senhora se referiu? 

 

PO – Commonwealth Micological Institute. 

 

RG – Ah, Commonwealth. Onde a senhora esteve em um momento, na chegada, não? 

 

PO – Não. Eu passei pouco tempo lá, depois eu fui para a Universidade de Sheffield. 

 

LT – Onde fez mestrado, não é? 

 

PO – É. É sim. Mas... 

 

RG – Então, havia um reconhecimento. 

 

PO – É, havia um reconhecimento. E retrocedeu a nossa micologia. Agora, a mundial também 

retrocedeu. A micologia sofreu uma depressão tremenda 

 

RG – Está se renovando agora, não? 

 

PO – Está havendo um boom, atualmente. Eu diria isso. É. É algo assim... Vou dizer a você. 

Basta a solicitação que nós aqui temos recebido. É algo assim assustador. 

 

RG – A partir de quando a senhora diria que houve esse boom, esse revival? 

 

PO – Muito fácil de explicar: biotecnologia. Descobriram que sem a micologia não vão para 

frente. Eu diria sim. Por quê? Porque para tudo você precisa dos fungos. Quer seja em 

degradação, na fermentação, tudo, você precisa dos fungos. E o pessoal precisa tanto da 

fisiologia, mas acaba precisando da parte de morfologia, da parte de taxinomia, da parte de 

genética de fungos para o aprimoramento de cepas. Então, é tão fácil que até a abordagem da 

própria Petrobrás, este ano, conosco tem sido quase que agressiva. (ri) 

 

RG – E isso pode ser datado, esse momento? 

 

PO – Não, não diria. Não tem data. Assim como no internacional também você não põe data. 

Eu acho o seguinte: com o desenvolvimento tecnológico houve essa solicitação. Você vê, por 

exemplo, o crescimento das coleções internacionais, a organização. 

 

RG – Mas isso já vem de uns 10 anos para cá, não? 

 

PO – Eu diria, anterior a isso. É, anterior a isso. Agora, a nossa é só da década de 80. Nossas 

coleções só estão vindo assim. 

 

RG – Pelas nossas circunstâncias particulares, não é? Mas no mundo, a senhora acha que já 

vem de quando, mais ou menos? No começo da década de 70? 

 

PO – Eu diria 70. É, em torno de 75... É muito difícil precisar, porque... 
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RG – É, mas eu estou querendo uma coisa aproximada. Só para... 

 

PO – É, isso é um movimento. 

 

LT – E é crescente. 

 

PO – É, crescente. A curva está em ascensão. É muito bom isso. É muito positivo, muito 

positivo. Quer dizer, o meu começo na especialidade foi na época pior. Tanto é que eu digo 

mesmo para o pessoal que está vindo: “Olha, é a profissão do futuro”. 

 

RG – Que bom. É tão bom a gente estar numa área ascendente, promissora.  

 

PO – É. Eu acho muito. E depois de você ter até se acostumado a que se referiam a ela como 

uma área de somenos importância. 

 

RG – Ficou marginalizada. 

 

PO – Ficou marginalizada, como todas essas especialidades clássicas, a parasitologia. Você 

vê que elas foram marginalizadas porque começaram a surgir as superespecializações. Mas 

agora estão chegando ao momento do retorno, estão precisando daquele... 

 

RG – Feedback... 

 

PO – Exato, é por aí. Quando eles chegam na superespecialização e começam a sentir que 

estão sem um apoio, há necessidade do retorno. 

 

RG – Tem várias coisas que a gente quer perguntar e fica, às vezes, atropelando. Eu queria 

que a senhora falasse da sua trajetória dentro desse departamento, que na época era uma 

seção. A senhora foi crescendo, o departamento entrou em crise. Mas, a partir de um certo 

momento, a senhora começou a chefiar interinamente, não é? E a senhora podia falar um 

pouquinho... 

 

PO – É. Nós fizemos o mestrado e, ao retornar, começamos a criação de um laboratório de 

genética de fungos, porque antes não havia... 

 

LT – E genética de fungos tem uma ligação com a sua tese de mestrado, não tem? Esse 

laboratório com a sua tese de mestrado? 

 

PO – Tem, tem. A criação do laboratório foi justamente por isso, porque especializamos em 

genética de fungos. Era bom que se criasse um laboratório em genética de fungos. Quando 

fomos, já fomos enviados para fazer isso e retornar e criar esse grupo. É nisso que eu ressalto 

o Dr. Adolfo da Rocha Furtado. Ele estava visando criar um grupo. Tanto é que tem a Maria 

Lúcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Taylor, que por motivos afetivos acabou ficando na Universidade Autônoma do México. Ela 

era um dos elementos promissores aqui da micologia. E estava nesse grupo. Tinha mais: a 

Maria Carlota Pedroso. Tinha ainda outra em fase de formação: a Leonor Laura Pinto Leon. 
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RG – A Maria Carlota. O quê que aconteceu? Se afastou? 

 

PO – A Maria Carlota se afastou por vontade própria. Foi para a Universidade Federal 

Fluminense. É um desses casos, por exemplo, que fez a opção. Ao se casar, fez a opção pela 

família. Então, já buscando a aposentadoria, buscando a saída apenas da profissão, ela foi 

para o Fluminense onde fazia tempo parcial. Fiocruz e Fluminense. Aí, ela fez a opção, já 

buscando mesmo a aposentadoria para ir ficar exclusivamente em casa. Mas ainda tinha mais 

um elemento: a Rosa Gomes Marino que era desse grupo.  

 

LT – Extremamente feminino esse grupo. 

 

PO – Muito. É, é sim. Nessa época, tivemos vários elementos masculinos, mas eles não 

tiveram condição de se fixar, por questão monetária. Então, quase todos eles passavam, mas 

saíam antes, não se fixavam. 

 

RG – Interessante isso. Quer dizer, as mulheres ficavam porque essa questão, de uma certa 

maneira, para elas não era...  

 

PO – Não era relevante. Porque a família sustentava. Você não conseguia sobreviver com a 

bolsa, mas a família sustentava. E os homens, não. Eles tinham criado a família e isso era um 

esteio. Então, não podiam ficar. Agora, eu tenho a impressão que a especialidade exige uma 

certa persistência e concentração que é mais difícil para o homem. Não sei porquê. Eu penso 

assim. 

 

RG – Interessante isso. A senhora acha que não tem a ver com o temperamento masculino? 

 

PO – Eu tenho a impressão que micologia... Você tem muito a parte de morfologia, 

especialmente quem trabalha com os fungos do grupo de fungos que nós lidamos. Eu tenho 

a impressão que existe uma certa passividade muito elevada, que eu acho que o homem não 

teria paciência para tanto, sabe. É a impressão que eu tenho. Não sei porquê. 

 

RG – A senhora pode ver isso internacionalmente? A senhora acha que pode fazer uma 

comparação com outros grupos que trabalham com isso? 

 

PO – É interessante. As chefias, as lideranças estão com os homens, mas as mulheres 

continuam sendo os esteios das produções. 

 

LT – A mão-de-obra. (ri) 

 

PO – É. 

 

RG – Mão-de-obra farta e barata 

 

PO – E capaz. 

 

LT – E capaz, sobretudo. 
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PO – É.  Você vê sempre, por exemplo, bons textos, bons livros em que a mulher às vezes 

até é a principal. É o sustentáculo da obra. 

 

RG – Quem assina é o homem? Não. No caso, as mulheres assinam? 

 

PO – Não. Não. Tudo em partes iguais ou até ela. Mas na chefia, é sempre o homem. Na 

chefia do grupo, é sempre o homem. É interessante isso. Mesmo internacionalmente. Já tenho 

visto bons trabalhos de mulheres. Muitos, interessante é até que a gente lê - mesmo mulher - 

e muitas vezes a gente conhece por longo período aquele autor só pelo sobrenome. Você acha 

que é um homem, depois, você se depara com uma mulher. (ri) 

 

RG – Interessante isso. A gente já acha que é homem. A gente lê aquilo, já coloca no 

masculino. 

 

PO – É, é sim. Exatamente. Sempre. Com muitos micologistas já me aconteceu isso. Muitos 

micologistas. E é aí que eu digo para você: mesmo no internacional, eu tenho a impressão 

que está aumentando o número de... É a especialidade. Ou, talvez, assim, uma simplicidade 

da mulher em não buscar coisas, assim, que não estejam no... em evidência. O homem, talvez, 

pelas necessidades de ganho maior ou coisa assim, estaria procurando algo em evidência. A 

mulher, então, aceitaria fazer micologia, que não está em evidência. Eu tenho a impressão 

que tem muitos especialistas. É uma das especialidades em que há um número grande de 

mulheres.    

 

RG – Mas como a micologia está numa fase de ascensão, isso poderia até ser checado a médio 

e longo prazo, ver se as mulheres vão continuar prevalecendo ou se com o sucesso da área os 

homens vão se interessar e vão ocupar os espaços. Isso tem que ser uma coisa a longo prazo. 

 

PO – Seria muito interessante. É. Seria muito interessante. Agora, o interessante é que muitas 

mulheres começam, mas não são muitas que prosseguem. É muito interessante isto também. 

É algo também que – vocês que se interessam por isto – deve ser visto. Se você, por exemplo, 

inicia um grupo com 20 mulheres e 10 homens, no final, você tem 5 homens e 5 mulheres, 

talvez. 

 

RG – É. É interessante ver os fatores que fazem com que a mulher desista, não persevere. 

Quer dizer, se é essa questão mesmo da família, que é um...  

 

LT – Mas isso a senhora acha que é específico da micologia? 

 

PO – Não. isso já é geral. Já é na área científica... 

 

RG – Isso já é internacional também, a senhora acha? Ou está falando mais daqui da gente? 

 

PO – Não, isso eu não sei. Eu não me lembro. Deixe-me ver. Deixe-me retornar a Sheffield 

para ver como era. Mas, realmente, no grupo jovem você achava um número superior de 

mulheres que no staff. Muito superior. Por exemplo, o número de pós-graduandas era muito 

maior do sexo feminino. E no staff predominava com uma grande hegemonia, mas era um 

predomínio assim... homem. É. É interessante ver isso. No departamento de genética 
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acontecia exatamente isso. 

 

RG – É. Tem que ver se é porque as mulheres começaram a entrar mais maciçamente para a 

universidade a partir de uma certa época ou se porque, justamente, quando chegam naqueles 

lugares, elas são afastadas. 

 

PO – Alijadas. É. Sim. Eu não sei. Isso não deu para ver. Mesmo a convivência de dois anos 

foi pouca para ver.  

 

RG – A senhora estava falando do departamento. Mas já que a gente está falando de Sheffield, 

eu queria ainda fazer uma perguntinha, antes da senhora contar como é que o departamento 

evoluiu e como que a senhora esteve dentro do departamento. Nesse período que a senhora 

estudou muito, imagino que deve ter sido um período de intensa dedicação ao estudo, na 

Inglaterra. Mas essa questão da mulher, que é uma questão que nos interessa muito, a senhora 

chegou a ter contato com colegas para ver como é que a mulher inglesa, no caso, vivenciava? 

A mulher inglesa ligada ou tentando fazer ciência tratava dessa questão da mulher de uma 

maneira específica? 

 

PO – Eram muito mais politizadas. Eu tive oportunidade, porque eu morei num hall de 

residência, né. Então, eram 500 mulheres. (ri)  

 

RG – Ah, era uma residência feminina. E foi uma experiência interessante para a senhora? 

 

PO – Muito interessante. Muito interessante. Muitíssimo interessante. Basta dizer que em 

1968 você tinha um staff com os professores... só feminino, era um hall de residência de 

mulheres. Então, o staff almoçava no que no que você chama de high table. Era um estrado 

de nível superior, alto... Não se misturava staff com aluno. Acho que era aos domingos, mas 

o pessoal ainda ia aparamentado para o high tea. 

 

RG – Ah é? Que coisa fantástica! A hierarquia e a tradição mantidas assim.  

 

PO – Mantidas nesse ponto. 

 

LT – Mas a Inglaterra tem essa tradição de manter a hierarquia, até hoje. 

 

PO – Tem essa tradição. É. 

 

RG – Dentro da universidade é uma coisa forte. 

 

LT – Os castigos corporais foram abolidos há pouco tempo, por lei, na Inglaterra. 

 

PO – É? Essa parte eu não sabia não.  

 

LT – Há pouquíssimo tempo, deve ter uns 3 anos. 

 

PO – Essa parte eu não sabia. Mas o preconceito ou a hierarquia, como a gente queria encarar 

isso, vinha. Agora, nessa... O quê que nós estávamos falando? É sobre a... 



 

 

 
 

54 

 

 

RG – Sobre como a senhora vê a mulher.  

 

PO – Ah, a mulher nessa situação. Eu achei que para a mulher brasileira ainda era mais fácil 

conviver profissão e casa do que para a mulher inglesa. Por que? Duas coisas. Um dado ruim 

é que nós ainda tínhamos a serviçal em casa, que poderia dar ajuda. E a inglesa não tem isso. 

A não ser, por exemplo, casos raros lá, em que você convidava pessoas de outro país. E, 

mesmo assim, era chamada “a convidada”. Empregava como serviçal, só com outros nomes. 

É serviçal mesmo, mas eles se dão ao luxo de colocar outros rótulos. Mas de outro país. Por 

exemplo, costumava muito virem pessoas da Áustria ou outros países do continente ajudar 

ali aquelas pessoas que tinham atividade na universidade. Mas isso era caso raro, porque os 

salários não eram tão elevados para isso. Agora... E outra coisa muito difícil, as famílias não 

tem essa união que nós temos aqui. Por exemplo, tios, pai, mãe, pessoas, familiares que vêm 

te dar ajuda, que auxiliam. Lá, você não tem. Cada qual por si. Então, eu tenho a impressão 

que para eles é muito mais difícil. Em contrapartida, têm as facilidades, porque estão 

acostumados com uma comida muito simples, muito fácil e tudo na casa é muito mais 

simples, muito mais fácil.  

 

RG – E a universidade não oferecia facilidades do tipo creche, essa atenção e esse apoio? 

 

PO – O pessoal tem uma parte social muito boa. Tudo lá é facilitado para você. Então, tudo 

isso facilitava. Mas o mais usual que eu vi foi mais ou menos assim, um afastamento 

temporário da mulher da profissão. Então, essa parte prejudicava e muito. E, até certo ponto, 

e você vai entender por que não muitas no staff. No que elas param... a interrupção prejudica 

e muito. Porque a competição depois torna-se mais acirrada e ela já entra com desvantagem. 

Foi a impressão que eu tive. Quer dizer, é uma situação. Acho que a mulher, realmente, vai 

ter problema para conciliar a profissão... 

 

LT – Mas embora o problema seja mais grave, a senhora também acha que lá existe uma 

consciência maior das dificuldades impostas pela condição do sexo feminino? 

 

PO – Muito maior. São muito mais alertadas. Por exemplo: tinha uma senhora lá da high 

table que não se conformava de eu não estar participando no movimento feminista no Brasil. 

Ela queria porque queria que eu participasse aqui, me afiliasse a uma instituição 

internacional... 

 

LT – Ela era atuante. 

 

PO – Era atuante. Era atuante, era solteira... 

 

RG – Naquela época já tinha? 

 

PO – Como... E como não! 

 

RG – Aqui era época de grande movimento? 

 

PO – Aqui também já tinha, já tinha, porque ela me dava as referências do movimento. E, 
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inclusive, ela sabia que havia um escritório feminista na Cinelândia. Ela estava me dando as 

coordenadas e queria por força que eu passasse a ser atuante. Ela não concebia uma pessoa 

tão pouco politizada a esse ponto de não pertencer a um movimento feminista. (ri) 

 

RG – Mas essa vivência mudou alguma coisa na sua concepção das coisas da vida, em geral? 

 

PO – Mudou muito, muito. Eu acho que a gente muda a cada instante. Eu acho que hoje 

mesmo eu estou me mudando, sabe. Só esse exame de consciência que nós estamos fazendo... 

(ri) Eu tinha um colega, na época lá de Sheffield, que dizia o seguinte: “Você é um self 

examination”. Nós nos sentávamos diante do microscópio e passávamos horas trabalhando. 

Então, ele dizia que era o time for self examination. Então, cada vez que a gente se assentava, 

a gente saía diferente do que entrou. Eu acho que nesse self examination aqui... 

 

RG – Talvez seja por isso que tenha mais mulher do que homem. Porque eu acho que, apesar 

de tudo, a mulher tem mais abertura para esse for self examination do que os homens, não? 

Como a senhora falou, de uma profissão que a senhora acha que as mulheres têm mais 

competência para esse tipo de identificação. Eu acho que é também uma coisa feminina, que 

a mulher é mais flexível, mais aberta para essa questão. 

 

PO – Eu não diria. Talvez se adapte mais às circunstâncias. Você compreendeu? Por 

exemplo: em micologia, você não tem muito sucesso no sentido... o diagnóstico de um fungo 

é difícil de ser dado, sabe. Você pode botar bons especialistas e eles terem um ponto de vista 

muito diferente diante de uma cepa. Então, o que todos os leigos acham que seria uma coisa 

primária - dar um diagnóstico, identificar um fungo - para os micologistas não é tão simples 

assim. Eu tenho a impressão que isso é um insucesso e que a mulher aceitaria mais esse 

insucesso, no sentido de render menos o serviço, aparecer menos o serviço. Talvez fosse isso. 

Você vê, são muitos os que buscam a micologia. Quando eles começam, dizem assim: “Mas 

é tão complicado assim? Eu já não quero isso”. Você compreende? É um esmorecer ante 

essas dificuldades todas.  

 

RG – Dificuldade de enfrentar a rejeição, a frustração. 

 

PO – A frustração, talvez isso. É. Porque você não se realiza diante dos colegas, porque não 

é uma especialidade que esteja em evidência. A remuneração para nós, para qualquer um que 

trabalha nesse tipo, é uma remuneração precária. Remuneração... 

 

Fita 3 - Lado B 

 

PO – ... nesse sentido do insucesso que eu digo, é uma dificuldade. 

 

LT – Os problemas. Uma produção lenta. 

 

PO – Exato. Uma produção muito lenta, não é. 

 

RG – Muito pequeninho. aos pouquinhos. 

 

PO – Exato, muito detalhe. E você tem que se reconceituar a cada momento e se reconhecer 
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impotente diante daquilo. Porque, muitas vezes, meu pessoal acha: “Mas a senhora olha e diz 

o que é”, “Mas eu olho e digo o que é e depois analiso muitas vezes e tenho que retroceder”. 

Às vezes, eu acho que isso é frustrante. 

 

RG – A pessoa tem que ser modesta. 

 

PO – Eu acho que tem que...  Modéstia e aceitação. É, eu acho... 

 

RG – Reconhecer esse ir-e-vir. Esse eterno ir-e-vir. 

 

PO – É. Eu acho um pouco assim... precisa ser um pouco masoquista. (ri) 

 

RG – A disciplina não tem uma trajetória muito linear, não é? 

 

PO – É. Não, não é como aquilo... Se você fez 10 análises, você correu 10 cromatografias ou 

fez 10 determinações, você está com seu serviço terminado. Você fez a interpretação 

daquilo... O nosso não é tanto assim. Se você mudar o meio, o fungo já mudou todo. Então, 

você já tem que retornar todos os seus conceitos e preconceitos. E, infelizmente, eu acho que 

é assim. 

 

LT – Embora seja isso que faça com que alguns se apaixonem por isso. 

 

PO – É o outro lado da medalha. Usualmente, o jovem fica deslumbrado diante da micologia. 

Eu acho que o livro do Lacaz traduz muito bem o que é a micologia. O título diz: “É o grande 

mundo dos fungos”. Tanto é um mundo à parte no que eles podem auxiliar, no que eles estão 

presentes na vida, assim como o grande mundo no sentido que tem a morfologia e a fisiologia, 

são tão diferentes que acabam cativando qualquer um que faz. A gente se apaixona. 

 

LT – Foi mais ou menos isso o que aconteceu com a senhora, que veio para essa seção por 

acaso. 

 

PO – Exatamente. Voltando àquele ponto em que o Dr. Oswaldo Lazarini Peckolt disse: “A 

senhora vai, experimenta. Se se adaptar, a senhora continua. Senão, a gente providencia o 

seu retorno.” Nunca senti vontade de retornar para química. Nunca. Achei que a micologia 

tem campo amplo, é algo muito aberto. Eu poderia fazer até mesmo a química dentro da 

micologia. Eu acho que me apaixonei, realmente. Eu acho que é algo... 

 

RG – E a senhora acabou se apaixonando e crescendo dentro do departamento ou sustentando 

o departamento, provavelmente, em certos momentos em que ele esteve...  

 

PO – É, foi assim. O Dr. Furtado é que deu aquele... Porque acabando a escola do Arêa Leão, 

ele deixou o Adolfo da Rocha Furtado, Masao Goto... 

 

LT – Moacyr Vaz. 

 

PO – Moacyr foi transferido. Ele era da química e passou, do mesmo laboratório de onde eu 

fui, ele passou para a micologia. 
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LT – No mesmo período? 

 

PO – Não. Quando eu cheguei na química, ele já estava saindo ou saiu logo depois. O 

conhecimento que eu tive com ele foi fugaz. Ele foi para a micologia e depois eu fui para a 

micologia. Aí é que eu o conheci melhor. Mas então essa escola... E o Arêa Leão deixou 

muitos discípulos no Brasil. Mas aqui dentro, a escola deles... Nós éramos aquela geração 

dos netos, digamos assim, uma terceira geração. Dessa geração, a única que conseguiu 

perdurar mais fui eu. Nesse sentido é que eu digo: “Eu tenho que ser aquele elo de ligação 

entre o futuro e o passado”. Eu me sinto assim meio responsável por isso. 

 

RG – É um peso? É difícil carregar? 

 

PO – Não, é um incentivo para trabalhar. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir. A gente 

tem que pegar o positivo. Esse é um motivo a mais para ir. E você sabe que em 1979 chegou 

uma época em que eu estava só, a única pessoa de nível superior no laboratório. 

 

LT – Só com técnicos? 

 

PO – Na época, a Maria Carlota saiu e deixou o único técnico que existia para mim. Nesse 

meio tempo, o Arlindo passou a ser técnico do meu laboratório. E nós fizemos a reconstrução 

do departamento a partir disso. Agora, muito lentamente. Como vocês devem notar, muito 

lentamente. Porque daquele tempo até o dia de hoje, nós somos só 4 de nível superior:  

Moacyr Vaz de Andrade, Antonio Manoel Mendes da Silva, Maria Inês de Moura Sarquis e 

eu. Quer dizer, muito pouca gente. A Instituição não está contratando. A Instituição não está 

em condição de dar um efetivo apoio para o contrato de micologia. 

 

LT – Nem nesso período agora vocês conseguiram contratar mais pessoas? 

 

PO – Você diz neste dia, hoje? 

 

LT – É, hoje. 

 

PO – É. Por isso que eu não contei com esses dois. Nós estamos, atualmente, contratando 

dois para o projeto. Mas, infelizmente, só um de nível superior. Porque nós só tínhamos um 

projeto com o pessoal. Então, só isso. Mas eu tenho a impressão que com a necessidade da 

micologia no momento, com o que a micologia está sendo requisita, a própria Instituição vai 

se ver alertada para a necessidade de fortificar. Ela já está sentindo isso. A gente nota pelos 

discursos do Coura. Vocês notem pelos discursos de posse do Coura, durante o período dele, 

no discurso dele, sempre a micologia esteve presente. No do Morel também, sempre esteve 

presente. Então, a realidade vem agora. Você compreende? Eu acho que a Instituição está 

sendo despertada para essa necessidade. E que, mais cedo ou mais tarde, isso, 

automaticamente, vem. Acho que é por aí. 

 

LT – A senhora está bastante otimista com relação... 

 

PO – À micologia? Ah, eu sou muito otimista. Porque a especialidade é necessária, você 
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compreende? Eu acho que o período em que ela poderia entrar em depressão... ele foi um 

período assim... por mudança, pelos interesses, que não deixou de ser o interesse da 

micopatologia humana, que deixou de desempenhar aquele grande interesse, apesar da 

importância da micopatologia humana... 

 

RG – Permanecer? 

 

PO – É, permanece. Mas acontece o seguinte: os países desenvolvidos têm poucas micoses, 

não é. Então, para eles deixou de ser aquele elan de estudo. Passaram a ser objetivos. Então, 

deixaram a micopatologia humana. E depois, na parte de micologia geral, aquelas grandes 

escolas pereceram ou foram sendo desativadas. E agora recrudesce a parte de necessidade na 

indústria e outras partes.  

 

RG – Agrícola. Essa coisa muito ligada à agricultura? 

 

PO – Agricultura também. Muito ligada à agricultura. 80% ou mais de 80% das doenças dos 

vegetais são causadas por fungos. É. A parte de deterioração de alimentos, parte de 

biodeterioração de tudo que existe por aí. Vocês, talvez, não estejam ao par. Mas nós 

fornecemos cepas de fungos, agora nós já fornecemos em condições de serem usadas nos 

testes de material de telefonia, de material bélico. Você sabia disso? 

 

RG – Não. 

 

PO – Fornecemos sim. inclusive, hoje, eu cheguei, tinha recado de quem faz o teste de 

biodeterioração de todo esse material ótico, todo o material. Por quê? Porque todo ele... 

 

RG – É. Material ótico é conhecido que tem problema com fungo. 

 

PO – É. É sim. toda essa parte industrial, toda essa parte de, por exemplo, componentes 

eletrônicos, hoje em dia, todos eles passam por testes de biodeterioração. E nos testes de 

biodeterioração um dos agentes são os fungos.  

 

RG – São os próprios fungos. 

 

PO – São os próprios fungos. Então, por isso, você já os usa e faz os testes. Então, isso tudo 

está exigindo que... você compreendeu? É a situação atual que está revertendo. 

 

LT – A demanda é real. 

 

PO – A demanda é real. Uma demanda de mercado. É uma exigência. E nós próprios, a 

Instituição mesmo foi alertada por isso. Tanto é que a maneira como a Instituição encarava a 

micologia, no momento em que o Coura entrou, não é a mesma como encara hoje. A nossa 

coleção, no começo, ninguém... você compreende? Eu não conseguia sensibilizar ninguém 

com a nossa coleção. Hoje, é o inverso. O pessoal é que já está me sensibilizando. Você 

compreendeu? Por tanto interesse sobre a... 

 

RG – Estão preocupadíssimos. 
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PO – É. Tanto interesse tem, que chegam me sensibilizar com isso. (risos) É sim. De forma 

que é por aí. 

 

RG – Bom, eu acho o seguinte. Nós temos milhares de perguntas não feitas. Agora, para 

selecionar algumas poucas - eu não sei se você tem alguma, particularmente - questões 

específicas. Porque basicamente, a gente cobriu o seu itinerário profissional... 

 

PO – Eu tenho a impressão que sim. 

 

RG – ... e essa visão da questão feminina. Eu acho que foi assim uma entrevista muito boa, 

porque a gente conseguiu ser sintético, o que é uma coisa, às vezes, não alcançável.  

 

PO – Não me fala... (ri) 

 

RG – É. Muitas vezes a gente não consegue. Então, fiquei muito satisfeita. Agora, gostaria 

de saber se a senhora tem alguma coisa assim que a gente não falou, não perguntou, que a 

senhora poderia querer chamar atenção para algum aspecto que a gente, pelas circunstâncias, 

tenha omitido. 

 

PO – Bom, algo que eu ainda não falei.  É que eu acho, por exemplo, a nossa Instituição já 

se sensibilizou com a importância da micologia. Mas eu acho que as universidades ainda não 

descobriram. Eu acho que nós, por exemplo, nisso, estamos, talvez, caminhando à frente das 

universidades. É. É essa a impressão que eu tenho. O Instituto está se despertando primeiro. 

Eu me sinto até feliz com isso. É. É sim. Eu tenho a impressão. 

 

RG – Que bom. Porque muitas vezes é ao contrário, a relação. A gente fica um pouco para 

trás.  

 

PO – É. É sim. É. Eu tenho a impressão que é a parte prática que está levando o Instituto. E 

mesmo, por exemplo, São Paulo está despertando com a exigência da indústria. Então, eu 

tenho a impressão que nas áreas não universitárias estão, tanto aqui como em São Paulo, se 

sensibilizando, indo na vanguarda. E a universidade esteja... Eu tenho a impressão que era só 

isso que eu queria acrescentar. E que isso dá um certo orgulho para a gente. Agora,  na época 

áurea da micologia, o Instituto foi muito bem representado pela micologia. Acima de tudo, 

eu quero valorizar o Olympio da Fonseca Filho que, inclusive, eu não tinha falado aqui. Foi 

o fundador da micologia, o fundador da coleção de cultura. Ele antecedeu o Arêa Leão, apesar 

de conviverem. Porque ele fundou e, depois de um certo tempo, ele saiu da micologia e 

continuou na Instituição. Então, essa foi uma figura. Tudo no período da criação, no período 

em que ele esteve na micologia, mesmo depois do período em que ele saiu, ele foi muito 

importante para a micologia do Rio de Janeiro e do país. 

 

RG – A senhora chegou a ter algum contato com ele? 

 

PO – Convivi muito. Uma pessoa digníssima. Ele morreu aos 85 anos, lúcido, em plena 

atividade. Professor, ele fez inúmeros alunos, muitos discípulos. Uma pessoa, uma figura 

humana belíssima. É um desses que a história da Instituição... Talvez o defeito dele seja até 
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aquilo que nós estamos falando, porque o pessoal confunde a parte política e quando a pessoa 

não é assim...   

 

LT – Não se identifica politicamente é discriminado. 

 

PO – Exatamente, é discriminado. Você completou perfeitamente o que eu quis... É isso 

mesmo, é o meu sentimento, a minha maneira de pensar. E o Olympio da Fonseca é desses. 

Uma grande figura. E uma figura como professor, como pesquisador, como pessoa humana, 

como colega da Fundação. Como pessoa, foi muitíssimo importante para a Fundação. 

 

RG – Ele foi muito importante. Agora, a senhora acha que ele é mal entendido? Porque 

quando ele foi diretor daqui, ele criou muitos atritos, houve assim muitos conflitos naquele 

momento? 

 

PO – Sim, por questão política. Não souberam diferenciar política da parte do trabalho. 

Então, é isso. Por uma questão política, ele foi discriminado cientificamente. Dá para você 

entender? É aí que está. O que você falou, essa sua observação complementa perfeitamente 

isto. Eu acho o seguinte: “foi uma grande figura e foi discriminada, talvez, por sua atuação 

política”. 

 

RG – Ele acabou se afastando muito do Instituto. Ele optou em ficar na universidade, não é? 

E quando ele morreu, ele estava ligado à Universidade? 

 

PO – Isso na universidade. Não. Mas aí que está. Ele não se afastou da Instituição. Ele se 

afastou da administração da Instituição. Mas durante todo o meu período, por exemplo, todas 

as vezes que eu quis procurá-lo... E ele, inclusive, continuou ativo. 

 

RG – Ele vinha, freqüentava aqui o Instituto? 

 

PO – Não. Na micologia, no Departamento de Micologia, ele tinha a sala dele. E trabalhava 

em outra sala. Ele não era do Departamento de Micologia. Eu não sei, nessa altura, é como 

chamava o departamento ao qual ele pertencia. Mas nós, por exemplo, estávamos no 4º andar 

do Quinino, depois fomos para o prédio Rocha Lima. Ele estava naquele prédio, onde hoje 

está a hanseníase. Longos anos, eu o visitei ali. E uma pessoa a quem consultava, um 

orientador fabuloso. Me esclareceu muito, muito. É outra pessoa também que eu acho que 

influenciou muito minha formação. É. Por tudo. A parte científica, a parte de pessoa, também. 

Uma pessoa muito admirável. Foi bom acrescentar isso. Se eu me lembrasse que faltou essa 

pessoa, eu...   

 

RG – A senhora ficaria triste. 

 

PO – É, ficaria triste. 

 

RG – É porque a gente deu por suposto que é do conhecimento de que ele foi, realmente, o 

criador da micoteca. Mas isso não é suficiente. A gente tem que mencionar. (ri) O fato de 

que nós já a conhecíamos... 
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PO – É. É isso. É muito importante. É sim. Mas foi muita coisa. Foi muito bom. Foi um 

prazer grande falar com vocês. 

 

RG – Ah, também nosso. Foi. Realmente, a gente quer agradecer o depoimento dado, 

excepcionalmente, na véspera das suas férias. (ri) 

 

PO – Não, mas foi um prazer muito grande. E vocês sabem que recordar assim é muito 

precioso para quem o faz. É viver novamente. É muito importante. É algo assim... 

 

LT – Prazeroso. 

 

PO – Muito prazeroso. E, especificamente, porque é a Casa de Oswaldo Cruz, em que vocês 

fazem um trabalho para deixar, tentar deixar para posteridade. É muito importante. A gente 

se sente honrado.  

 

 


