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Resenha biográfica 

 

 

Nasceu em 16 de março de 1932, no Rio de Janeiro, filha de Luís Lacombe e Maria 

Franco da Cunha. Em 1955 graduou-se em história natural pela Faculdade Nacional de 

Filosofia (FNFi) da Universidade do Brasil.  

Ainda estudante, trabalhou na faculdade como assistente de Olympio da Fonseca 

Filho e participou do curso de extensão universitária em zoologia ministrado por Newton 

Dias dos Santos, do Museu Nacional. Em 1952 fez o Curso de Entomologia Geral do IOC 

com Rudolf Barth. A partir desse momento, como bolsista da instituição, iniciou uma 

frutífera carreira de pesquisa junto ao pesquisador, trabalhando com anatomia e histologia de 

insetos, principalmente barbeiros. Nos anos seguintes, manteve forte vínculo com a atividade 

docente na FNFi, Universidade do Distrito Federal, Ministério da Educação e IOC.  

Em 1957 foi aprovada em concurso do Departamento Administrativo do Serviço 

Público, sendo lotada como zoóloga no Museu Nacional. Afastou-se da instituição em 1960 

para ingressar nos quadros do IOC, primeiramente como bolsista do Conselho Nacional de 

Pesquisas e, depois, biologista e pesquisadora. Ainda nessa data passou a se interessar pela 

pesquisa com crustáceos, em especial pelas cracas (cirrepédios), iniciando a constituição de 

uma coleção histológica e sistemática. Em 1967 recebeu convite do Osborn Laboratories of 

Marine Science, em Nova York, para desenvolver pesquisas sobre cracas e, em 1969, 

colaborou com a Califórnia Academy of Sciences na confecção de monografia sobre insetos 

da ordem Embioptera. Aposentou-se em 1991, mas permaneceu no IOC desenvolvendo suas 

pesquisas sobre cracas, embiópteros e histologia de barbeiros.
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Data: 02/07/1999 

 

Fita 1 – Lado A 

 

AB – Memória das coleções científicas da Fiocruz, dia 2 de julho de 1999, entrevista com a 

Drª Dirce Lacombe, entrevistada por Anna Beatriz de Almeida, Magali Romero de Sá, fita 

número 1. (PAUSA NA GRAVAÇÃO) 

 

DL - ...Tá bem, eu quero mostrar a fita pra vocês... 

 

MR – Mais tarde. 

 

AB – Ah! Vamos ver, vamos ver. Olha só, a gente até conversou um pouquinho ali, a senhora 

falou da coisa da origem da família e tá, né, e a gente sempre que começa uma entrevista, 

pedindo pra pessoa conversar com a gente um pouquinho sobre a origem dos pais, como foi 

a infância, se a senhora tinha muitos irmãos, quer dizer, vamos tentar entender um pouquinho 

como é que foi essa sua... origem familiar pra gente entender até o seu caminho depois. 

 

DL – Tá. Ok. Então sobre os pais e bem, eu quero dizer o seguinte: embora sendo, é como 

eu disse, embora sendo uma Lacombe (riso) que é um nome quase... eu fui a... meus pais 

eram antigamente pobres, então, mas a.... menos pobre assim... eu fui a.... nunca deixei de 

estudar por que a minha mãe persistia pra gente estudar, então eu estudei e nisso no colégio 

eu encontrei o Nilton Santos, no colégio, ele era professor do Colégio Mariz e Barros. E ele 

começou a me dar apoio em tudo, com livros que eu não podia comprar, cadernos que eu não 

tinha, nada disso, ele me dava, dado. E eu cada vez fiquei mais entusiasmada com aquilo, 

cada vez mais, eu ia brincar e ele gostava daquilo de me ver assim e começou: porque você 

não faz pesquisa e tal? Ah! Eu queria sim, mas não dá o dinheiro. Não! Faça. E começou a 

facilitar o trab... o laboratório dele pra mim. Eu comecei no Museu Nacional vendo libélulas, 

vendo uma coisa, vendo outra e tal, aí um belo dia, ele diz assim: ó, tá fazendo, o Instituto 

Oswaldo Cruz está fazendo um curso... (MR e AB – Falam ao mesmo tempo). 

 

AB – Isso já é no segundo grau. 

 

DL – É. 

 

AB - Fala um pouquinho pra mim antes da gente chegar no segundo grau sobre... você falou 

que... de origem familiar... 

 

DL – É, pobre. 

 

AB – Pobre e tal. E irmãos? Tinha irmãos? 

 

DL – Tinha um irmão e tenho. 

 

AB – Mais velho, mais novo? 
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DL – É mais velho. 

 

AB – Mais velho. 

 

DL – É, mas ele é... ele trabalhava na parte de desenhos, ele era desenhista... 

 

AB – Hum. 

 

DL - ...De... como é que se diz, desenhava uns projetos de... 

 

AB – Paço industrial. 

 

DL – É, depois ele largou isso. Hoje em dia ele mora numa casa aqui, fez uma casa pra ele 

aqui mesmo... 

 

AB – (riso) Tudo pertinho daqui de Jacarepaguá? 

 

DL – É. 

 

AB – E me diz uma coisa. A senhora sempre viveu aqui no Rio de Janeiro? 

 

DL – Sempre. 

 

AB – Adolescência no Rio de Janeiro, infância no Rio de Janeiro? 

 

DL – Sempre. 

 

AB – Sempre. 

 

DL – Sempre vivi aqui. 

 

AB - E sempre aqui nessa área ou não, em outro lugar? 

 

DL – Não, não. Eu morava na Ilha do Governador. 

 

AB – Ah! Morava na Ilha. 

 

DL – É. 

 

AB – Hum! 

 

DL – E eu gostava... primeiro eu morei na Mariz e Barros, depois eu fui pra Ilha do 

Governador, fiz uma casa lá grande, aí eu casei e fiz a casa lá na Ilha do Governador e morei 

lá durante esse tempo todo. Aí que meus pais faleceram; faleceu a Dina, que é uma preta que 

me criou praticamente e morreu o meu marido, morreu essa preta, morreu o meu pai, estou... 

aí disse: bom, vou me embora por que daqui a pouco quem morre sou eu... 
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AB – Aí veio para Jacaré? (riso) 

 

DL – Aí vim pra cá, (riso) pra Jacarepagua. 

 

AB – (risos) Diz a musiquinha que eu tô doido vou pra Jacarepagua, né? 

 

DL – É. 

 

AB – Então... (risos) 

 

DL – Eu vou te dizer uma coisa: a Ilha do Governador é muito boa, eu gosto muito dela, mas 

aqui é mais sossegado, é mais tranqüilo, mas em compensação é bem longe por que eu tenho 

que ir à Academia Brasileira de Ciência em algumas sessões, em algumas solenidades e tudo, 

não posso ir porque subir a serra de noite (riso)... eu não subo, então eu não vou. 

 

AB – É isola um pouco, isola. 

 

DL – O negócio é que lá embaixo na Ilha eu ia com o Zé Candido muito mesmo, às vezes 

ficava até na casa do Zé, mas... lá tinha facilidade. 

 

AB – Tem o lado bom do isolamento, pra ter calma; e tem o lado ruim que distancia, né? 

 

DL – É. 

 

AB – Tem as duas coisas. Então tá. Vamos voltar lá pro colégio então. Então a senhora tava 

lá no segundo grau, é fazendo... científico, né? 

 

DL – É. 

 

AB – E aí o Nilton Santos... 

 

DL – O Nilton Santos que me deu apoio... 

 

AB – Apoiava e falou desse curso. 

 

DL – Falou do curso (AB – Mas, antes dele falar do curso...) (?) 

 

AB - ...Que imagem a senhora tinha do Instituto Oswaldo Cruz, de Manguinhos? 

 

DL – Olha, eu achava que era um... eu era uma garota que achava (?), de uma beleza, tinha... 

sabe como é? Por que tinha... 

 

AB – Por que morando na Ilha passava por ali sempre. 
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DL – Passava por ali e via. Eu ficava de boca aberta, até que eu fui fazer esse curso, mas aí 

foi uma coisa gozada por que eu ainda não era de faculdade, aí eu fui fazer o curso, quando 

eu cheguei lá pra me escrever, a dona disse pra mim assim: ah! Não pode minha filha, isso é 

só pra universitário e você não é. Mas, eu vou passar pra faculdade! Então, não dá. Agora, 

fala com o diretor, era o doutor Olympio da Fonseca, aí o Dr. Olympio foi, me chamou, aliás, 

me chamou não, eu é que fui lá, falei com ele, ele virou-se pra mim e disse assim, ele via a 

vontade que eu tinha de fazer o curso, de entrar: olha, vamos fazer uma coisa? Você vai fazer 

o curso... mas você vai fazer a faculdade. Se por acaso você levar pau na faculdade e não 

entrar, você imediatamente sai do curso. Tá bom? Eu disse: tá. Então, tá bom. Aí dei sorte, 

passei nos primeiros lugares... 

 

AB – Deu sorte? 

 

DL – Dei sorte. Não era desse tipo, como é que se diz, era (AB – Fala ao fundo) (?), (AB – 

Ri) (?), sempre fui assim. Aí peguei, fui pra... passei no negócio. 

 

AB - Passou pra onde? 

 

DL - Passei pro Instituto, passei pro Instituto não... 

 

AB – Não, pra que faculdade a senhora tentou? Foi História Natural. 

 

DL - Eu tentei duas faculdades. 

 

AB – Han? 

 

MR – Quais eram essas duas? 

 

DL – A Nacional, Faculdade Nacional de Filosofia... 

 

AB – Que era essa de História Natural na Faculdade Nacional de Filosofia e a outra? 

 

DL – A outra foi também no... no... aquela... 

 

AB – Que era no Lauro Travassos. 

 

DL – Era do Lauro Travassos? Eu não sabia. 

 

AB – Não é? Não tinha um grupo grande de professores, inclusive o Lauro. 

 

DL – Não, não. O Lauro era do Colégio Pedro II, né, e eu fiz pra essa faculdade... (Lafayette?) 

 

AB – Ah! Tá. 

 

DL – Antiga Lafayette. 
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AB – Que também era História Natural? 

 

DL – Era História Natural e que o Nilton que era professor. 

 

AB – Ah! Tá. 

 

DL – Aí eu passei nas duas. Só que tem que uma era de graça, era a Nacional e a outra, não. 

E como eu tava presa mesmo, não tinha dinheiro, logicamente eu fui pra de graça, né? Mas, 

eu passei em primeiro lugar numa, na outra eu passei em terceiro, então eu deixei essa de 

primeiro lugar e fui pra terceiro. Isso, não sei, eu vim saber depois, vim saber não, as 

conseqüências depois por que eu quando eu fui pra essa faculdade, pra Nacional, e aí na 

Nacional eu não me sai bem, falei: esquece esse troço todo. Mas, quando terminei tudo, disse: 

bom, tava precisando trabalhar, né? Aí eu consegui, Dr. Olympio aliás, Dr. Olympio da 

Fonseca me convidou pra ser assistente dele, ele dava aula no Lafayette também. Eu disse: 

tá bom. Aí o ... mas aí eu vi que a.... alguma coisa, eu não sei bem, ele me promovia, mas 

não saia a promoção pra mim, ele ia lá falava, mas não saia nada, como se tivesse alguma 

coisa... 

 

AB – Impedindo. 

 

DL – Impedindo. Aí sabe de uma coisa? Eu vou lá. Aí o Dr. Olympio: você vai? Aí eu fui. 

A... não era secretária, ela era mais que secretária... quando eu cheguei lá... 

 

AB – Uma coordenadora? 

 

DL – É, uma coisa assim. Aí ele chegou, (barulho) olhou assim e disse: (??). Ela era também 

secretária da Nacional, do Lafayette. Aí eu disse: sou! Mas, acontece que aqui é como se 

fosse a minha casa e eu disse: bom, eu vim aqui pra saber isso e isso, porque que tá havendo... 

Ela disse: pelo seguinte. Porque você passou em primeiro lugar aqui, entretanto, você preferiu 

lá na Nacional que você passou em terceiro lugar. Isso eu não aceito. Essa faculdade aqui 

não é inferior a Nacional e aí meteu o pau em mim, falou pra cachorro. Eu disse: mas, eu não 

tinha dinheiro pra fazer até a inscrição no Lafayette, foi o Nilton que me deu o dinheiro lá na 

hora pra mim poder fazer, se não, não fazia. Tinha que ser na base do dinheiro, não tinha? Aí 

ela: não, não pode e tal. Então dito isso... 

 

AB – Deu pra entender. 

 

DL – Deu pra entender. Mas, o Dr. Olympio começou a insistir muito, ela então abriu... 

 

AB – Acabou abrindo. Me informa assim, sobre a estrutura do ensino nas duas, era próximo? 

Era parecido? O que que era essa História Natural? 

 

DL – Era... 

 

AB – Que eu tenho vontade de entender, eu entendo que ela depois virou a Biologia... 
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DL – Virou Biologia. 

 

AB - Mas o que que era essa História Natural? 

 

DL – Ach... 

 

AB – Porque que a senhora não pensou em fazer medicina? 

 

DL – Não por que... questão monetária, também eu não tinha dinheiro pra entrar numa 

Faculdade de Medicina (?), o Nilton mesmo disse pra mim: Dirce, se você fizer medicina, eu 

não tenho como ajudar você. E eu então entrei para a Nacional. Agora a Nacional, ela... você 

estudava lá física, química, matemática... ah... geologia, ah... geologia, ah... botânica, isso 

você estudava... 

 

MR – Zoologia. 

 

DL – É zoologia. E até... aquele... 

 

AB – Quem eram os professores assim que a senhora lembra que se destacaram? 

 

DL – A... 

 

AB – Que foram importantes? 

 

DL – Pra mim foi o Melo Leitão. 

 

AB – Mela Leitão? 

 

DL – Melo Leitão. 

 

MR – Cândido de Melo Leitão. 

 

DL – É Cândido de Melo Leitão. O pai dele até foi também do Instituto. 

 

MR – Do Cândido? 

 

DL – É. 

 

MR – Que interessante! Não sabia. 

 

DL - Foi. Cândido de Melo Leitão. 

 

AB – Ele dava o que? 

 

DL – Dava zoologia. 
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AB – Zoologia, ahhh! Não é à toa que ele marcou, né? 

 

DL – É, zoologia. Ele também me apoiou muito nesses trabalhos todos que eu fiz, entendeu? 

Depois ele foi pro Fundão, ele foi diretor do Fundão também. 

 

MR – Então não é o Cândido, é outro? Porque o seu professor já não foi o Cândido, o Cândido 

era do Museu Nacional. 

 

DL – É o (?) que você diz? 

 

MR – É o filho, né, que a senhora tá... 

 

DL – É eu tô falando do... 

 

MR – Foi do filho. 

 

DL – É do pai, do filho, do filho, né? 

 

MR – Do filho, é. 

 

DL – Foi o Melo Leitão. 

 

AB – E outros professores que se... 

 

DL – Agora, os outros... Nilton Santos, né? Esse foi realmente... que se destacou também na 

zoologia comigo... e a, quer dizer, (?)... 

 

AB – Agora em histologia, tinha alguém já? 

 

DL – Não, histologia eu vim saber com o [Rudolph] Barth. 

 

AB – Ah! Claro. Na faculdade nem... nem chegou a despertar um interesse? 

 

DL – Não, não, eu nem sabia que existia. (riso) Por que a faculdade não dava. Ah! Um outro 

professor também... deixa eu ver se me lembro dele... foi aquele professor de genética... como 

é o nome? 

 

MR – Frota Pessoa ou não? 

 

DL – O Frota Pessoa também. O Frota Pessoa... e foi um outro de genética muito bom, 

espetacular que também gostava muito de mim.  E nessas matérias eu me destacava muito, 

eu gostava muito também da parte de antropologia, né, a parte de fósseis... 

 

MR – A Heloísa Alberto Torres foi a sua professora ou não? 

 

DL – Quem? 
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MR - Heloísa Alberto Torres? 

 

DL – Também, foi. Também foi. Ela é ótima também. 

 

AB – E tinha outras mulheres professores? 

 

DL – Não, só tinha essa, a Heloísa, só que era professora mesmo por que a (Kátia?) Melo 

Leitão que era assistente (?)... 

 

AB – E o ingresso da senhora assim, primeiro... como é que era? Naquele momento, em pleno 

anos 50, você chegar e falar que vai fazer uma faculdade de história natural, você, mulher, 

né? 

 

DL – Não... 

 

AB – Como é que foi? 

 

DL – Não... 

 

AB – Me fala. 

 

DL – A mulher fazia. 

 

AB – Era fácil? 

 

DL – Não, não era fácil, é difícil, você tinha que estudar, mas... a minha turma era uma turma 

de muitas mulheres, não havia homens não... 

 

AB – A Itália tava na sua turma ou não? 

 

DL – A Itália... acho que depois... 

 

AB – Foi um pouquinho depois, né? 

 

DL - A Itália foi depois. Mas, a... tinha muitas mulheres, quem... aonde não havia mulheres 

era aqui, no Instituto Oswaldo Cruz... 

 

AB – (riso) Depois a gente vai chegar nisso. 

 

DL – Lá é que não havia mulher, né? 

 

MR – Quando elas se formavam, elas iam pra que área? Assim botânica, por que a gente sabe 

que a mulher normalmente vai pra botânica onde tem maior número de pesquisadoras é na 

botânica, né? 
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DL – É. 

 

MR – No passado pelo menos era assim, agora... 

 

DL – É, mas eu parti pra zoologia e a zoologia é mais homem... 

 

MR – É, é, tem essa divisão... 

 

DL – A botânica seria mais pra mulher... 

 

MR - É 

 

DL – E a zoologia mais para homens. 

 

MR – E era assim na sua época? A senhora sentia? 

 

DL – Já. Eu já sentia isso. 

 

MR – Interessante. 

 

DL – Mas, eu gostava dos animais, né, e a minha vida, por exemplo, logo no início, na parte 

de zoologia, eu aprendi muito na prática por que eu tinha um professor, no ginásio ainda, 

era... como é o nome dele? Faz tantos anos que eu me esqueci. Era um senhor que gostava 

muito...morava lá em Sepetiba e eu morava também lá em Sepetiba, ele era muito amigo do 

Milton. Então, ele me acompanhava, ele dizia: olha, vamos apanhar bichinho na praia? Eu 

disse: vamos. Aí eu saía com ele e ele então começava a me dar aula sobre os animais 

marinhos, todos! O Nilton... 

 

AB – Isso no segundo grau? 

 

DL – É, é. O Nilton me dava aula (AB – Aulas práticas?) sobre os animais mais vertebrados 

digamos, insetos, tudo isso e ele não, animais marinhos. Então com ele eu aprendi apanhar 

(urutus?), (?), vários tipos de animais marinhos. Ele dizia assim: olha, a gente não apanha 

assim, a gente apanha assim, a gente faz isso, isso, isso e aquilo. Então ele me ensinava toda 

a parte de biologia marinha. 

 

AB – Essa faculdade foi ótima (riso). 

 

DL – Não, isso aí... (AB – Fala ao fundo) (?). Isso foi no colégio, que nós temos aqui aquele 

Colégio Arte... como é? Ééé, não é o Souza Marques, o outro. Como é que é? Outro colégio. 

Aqui nós temos o Souza Marques... Arte e Instrução! 

 

AB – Hum. 

 

DL – Colégio Arte e Instrução. Então ele era professor de biologia lá, então me dava aula, 

entendeu? E lá em Sepetiba... 
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MR – Qual o nome dele? A senhora não lembra? 

 

DL – Hein? 

 

MR - A senhora não lembra dele? 

 

DL – O nome dele... não me lembro. 

 

AB – Depois quando lembrar, a gente põe como uma nota, depois se ela lembrar... 

 

MR – (?) foi um personagem pra outros pesquisadores... 

 

DL – É? 

 

MR - ...Eu me lembro que o professor Arnaldo falar também de um professor... 

 

DL – Arnaldo!! Eu acho que conhece ele sim... 

 

MR – Eu tô associando... que ele é uma pessoa interessante. 

 

DL – É, muito bom. Então ele me incentivava muito, inclusive, através dele eu consegui 

uma... porque eu e o Nilton Santos, nós éramos, sempre fomos muito amigos por que ele me 

ajudava muito, na questão monetária, em comprar livro, comprar isso, comprar aquilo, ele 

comprava pra mim e me dava. Então os meus pais gostavam muito dele, entendeu? E aí, lá 

na minha casa, eu tinha um... nós tivemos uma casa com sacrifício lá em Sepetiba e eu 

comecei a coletar material (?). Uma vez, aí eu disse... eu fui na praia e aí curiosa como eu 

sou, eu comecei a passar a mão na areia e veio um anfioxo. O anfioxo é um bicho (mais raro?) 

(?)... 

 

MR – (Fala baixo) 

 

DL – (?), né? Aí eu peguei aquele anfioxo assim, fiquei... (?), (?) pro Nilton. Aí Nilton: Ehhh! 

Esse bicho é raro, não sei o que que tem e tal. Eu disse: ah! Eu posso apanhar quantos você 

quiser. Ele: eu duvido que você apanhe cinco. Eu disse: tá bem, eu vou te dar 10. Ele disse: 

eu duvido! Eu e ele sempre fomos assim, entendeu? 

 

AB – Na disputa cresciam. 

 

DL – Na disputa crescíamos. Aí fui lá passei lá em... lá em Sepetiba, passei a peneira, olha, 

como eu apanhei anfioxo, tinha... foi sorte, apanhei anfioxo até não puder, aí cheguei com 

aquela quantidade: quanto é que eu disse? Eu disse que ia te dar dez, né? Vou te dar até 15. 

Aí ele ficou de queixo caído (riso), eu e ele, mas sabe? É o tipo de coisa sadia, entendeu? 

 

AB – Uma disputa sadia. 
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DL – Sadia, uma disputa sadia. Olha, o Dr. Olympio da Fonseca foi mesma coisa, eu também 

em Sepetiba eu cheguei... fiz uma, tipo uma (?), mas encontrei gefíria. Gefíria também é um 

tipo do bicho que a... é naquela época chamava-se (insetisédis?) por que é um bicho que 

ninguém sabia nem o que que era. Então, trouxe pro laboratório 3, aí gostava de criar o bicho, 

né, sempre gostei, criar bicho, aí botei, comecei criar o bicho. Aí uma vez o Dr. Olympio 

chegou lá, olhou assim: o que que é isso? Isso é... pelo menos pelo que eu li, isso é gefíria. 

Isso é mesmo! Meus Deus do Céu e tal! Ficou de queixo caído. O que que você vai fazer? 

Eu vou fazer histologia por que eu gostava de olhar pro bicho, pensava logo em cortinho, um 

cortadinho pra fazer histologia. Aí ele disse: ahhh! Pois bem, eu fiz isso na (???) o tempo 

todo, é um bocado de bicho, todos os animais assim e com isso, eu acho, eu consegui todos 

os ramos dos animais. Hoje dia, eu vejo pelo Adauto, ele está estudando o bicho. Aí eu digo 

pra ele: ahh! Isso é isso, assim tal, tal, tal. Ele diz: como é que você sabe? (riso) Eu pegava 

aí... 

 

AB – Ganhou pelo acumulo que foi fazendo na prática, né? 

 

DL – É, e eu conheci o meu trabalho mesmo, meu conhecimento é mais de prática. 

 

AB - E como é que era a prática na Faculdade Nacional? 

 

DL – Ahh! Não tinha não. 

 

AB – Não tinha não. Não tinha essa preocupação com o campo? Com a ida, com a coleta? 

 

DL – Não, o único que fazia um campozinho pra gente, umas excursõesinhas era o Melo 

Leitão; o resto, nada. Então você aprendia, né? Por que... 

 

AB - Tinha que ter um despertamento individual, né? 

 

DL – Porque o Melo Leitão tinha uma coisa. Ele me ensinava: você um dia, mas se havia 

qualquer coisa de... foco, mas de granito... o que era granito, o que era isso, o que era aquilo, 

de geologia, ele ensinava você, então você aprendia, entendeu? Ele nesse ponto era o 

máximo, fora daí... que eu me lembre... 

 

AB – Era só dentro da sala de aula. 

 

DL – É, como se diz, né, era o cuspe e giz. 

 

AB - Era o cuspe e giz. 

 

MR – Drª Dirce, a senhora falou que a senhora foi assistente do Dr. Olympio em que 

disciplina? 

 

DL – Ué! Na parte de biologia lá. 

 

MR – Ele dava biologia? 
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DL – Ele dava biologia, eu fui assistente dele na parte de reprodução, de... de... como é? 

 

MR – Porque todos os grupos que ele fazia... 

 

DL – ...parte de geografia...  

 

MR - ...Eram grupos zoológicos? 

 

DL – Todos... não, ele fazia mais a parte de biologia mesmo, quer dizer, a reprodução 

sexuada, assexuada, (MR – Tá, tá), ele dava a embriologia e... mas, ele dava prática, ele dava, 

mostrava aos alunos e tudo, quer dizer, me jogaram em cima da prática (riso), me jogaram. 

Aí diziam: ó Dirce, mostra isso. Ó Dirce, mostra aquilo. E é uma da... eu posso contar uma 

coisinha? 

 

AB – Pode! Lógico. 

 

DL – Uma com o doutor Olympio da Fonseca... vocês sabem que o Dr. Olympio da Fonseca, 

eu não sei se você chegou a conhece-lo... 

 

AB – Não, não cheguei. 

 

DL – (?), você chegou, né? 

 

MR – Não. 

 

DL – Não. 

 

MR – Infelizmente, não. 

 

DL – Ah! Ele era o tipo do homem, olha se alguém está sentado ele dá, mas se você levanta, 

ele levanta primeiro. 

 

MR – (riso) 

 

DL – É, de um cavalheirismo dessas coisas mais... Ele não tomava um cafezinho na sua 

frente, entendeu? Ele era o tipo do cara mais do que educado. Como... realmente antigamente 

era assim, então eu me acostumei com ele, então ele era assim: doutora, a senhora isso... 

doutora... nunca... a.... um dia ele, eu era assistente dele, ele disse: Dirce, você dá aula hoje 

por que eu não vou dar não. Ele não dava mesmo, quem dava era eu. Aí eu peguei, era dar 

aula sobre reprodução, eu disse: tá bom. Eu desenhava muito bem, né, e a turma era uma 

turma de rapazes e moças, misto. Aí peguei, aprontei, desenhei o aparelho genital masculino, 

o aparelho genital feminino e comecei a fazer comparação e tal. E a turma mista começou a 

perguntar: mas, doutora como é? Mas professora, como é que faz isso? Como é que faz 

aquilo? Porque é que a gente menstrua? Porque é que a mulher fica menstruada e o homem 
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não, hein? E por que isso? E aquelas coisas todas. De repente entra na minha sala o Dr. 

Olympio, a turma tinha um verdadeiro pavor dele, né? 

 

AB – (riso) 

 

DL – Tinham medo dele. Aí ele entra, senta na primeira fileira. Eu olhei, continuei, continuei 

dando aula nesse estilo. Aí, quando terminou e a turma toda querendo saber e eu respondendo 

esses troços todos. Quando terminou a aula eu olhei assim, cadê? O Dr. Olympio tinha 

sumido. Ele era o diretor do Instituto Oswaldo Cruz naquela época. Aí, disse: bom, como se 

diz na gíria, tô fodida! (risos) Aí eu peguei, o que que eu fiz? Fiquei quietinha, no dia seguinte 

eu fui pra lá, lá pro laboratório do Barth, porque eu trabalhava com o Barth, aí um bilhete em 

cima da minha mesa: “Doutora Dirce, por favor, comparecer na minha sala”. (??). É agora. 

Eu disse: tô na rua, né? Aí eu fui, quando eu cheguei lá em cima, o laboratório (?) em cima, 

cheguei lá em cima assim... ele de dentro da sala assim: entra! Aí quando eu entrei assim, 

olhou pra mim e disse: bom dia, né? É isso eu sei. O senhor quer falar comigo? Aí eu comecei, 

antes dele falar, eu comecei: já sei, o senhor vai dizer que eu tava errada, que afinal de contas 

eu fiz um troço tal, mas afinal de contas eu sou assim e acabou, se o senhor me quer como 

assistente eu falo como quero, faço como eu quero e tal.... Falou pra mim: acabou? Eu disse: 

acabei e daí? Pode me mandar embora que não tem problema não. Eu não chamei você... a 

senhora, não chamei a senhora pra dizer que a senhora está na rua não, chamei a senhora pra 

lhe dar os parabéns pela naturalidade com que a senhora deu a aula sobre reprodução sexuada, 

assexuada deles, como a senhora falou de sexo e quero lhe dizer o seguinte... e eu assim, ó 

(riso) e quero lhe dizer o seguinte, este livro, um livro desta grossura, este livro a senhora 

tem que mostrar à eles, o livro era só transando, mais nada. Aí tem que mostrar como é que 

é, o perigo tem, tal, tal. Eu olho pra ele: o senhor não vai brigar comigo? Que brigar, porque? 

(barulho) Se você dá uma aula que eu nunca daria, eu nunca conseguiria dar uma aula dessa. 

Aí então, disse: tá bom, quer dizer... 

 

AB – Ele era uma pessoa que reconhecia... 

 

DL – Ah!! Ele reconhecia. 

 

AB - ...Né? Os valores... 

 

DL – O valor da gente. Agora também...quando ficava com raiva... 

 

AB – Quando tinha que chamar a atenção, chamava. Agora me diga uma coisa, Drª Dirce, os 

professores em geral, né, como ele e outros, como era a relação deles com as alunas? Havia 

uma certa é... não digo, não favorecimento, nem discriminação, mas como é que era assim o 

reconhecimento do lado acadêmico e profissional das mulheres alunas? Quer dizer, tratava-

se igual, chamava-se o mesmo número de mulheres pro estágio? Lógico na proporção, a gente 

sabe que tinha menos mulheres e mais homens, mas havia um mesmo... um mesmo espaço 

para a concorrência? Era igual o tratamento? Como que a senhora sentia isso? 

 

DL – Não... 
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AB - Não só o Olympio, mas dos outros professores. 

 

DL – Olha, não... eu vou te dizer uma coisa sinceramente, eu nunca tive uma... vamos dizer, 

saber a diferença entre o homem e mulher, não. 

 

AB – Um colega X que conseguiu um estágio que a colega Y tentou e era tão competente 

quanto, isso não acontecia, era competência que... 

 

DL – Não, o Dr. Olympio era muito bom... 

 

AB – E os outros também? 

 

DL – Os outros também. Nunca tive... nunca vi essa preferência de professor por um... 

 

AB – Escolher uma monitora? 

 

DL - ...monitora, não. 

 

AB – Era uma disputa mesmo? 

 

DL – Era uma disputa... 

 

AB – A senhora chegou a ser monitora na faculdade? 

 

DL – Fui, eu fui monitora lá do Dr... lá da sala do Dr. Olympio, entendeu? Mas, depois eu 

tava naquela faculdade dando aula, aquele negócio, mas aí eu recebi um convite pra ir pros 

Estados Unidos (riso), eu sou louca mesmo, saiu um convite pra ir pros Estados Unidos fazer 

uns trabalhos lá, aí saiu, bom. Aí falei com o Dr. Olympio, olha, você faz o que você quiser, 

o que você achar melhor. Ah! Então eu vou me embora, eu vou pra lá. 

 

AB – Isso (?) nos anos 60? Logo depois de formada? 

 

DL – Não sei... não, não, era depois de formada. 

 

AB – Formou em 58, 59. 

 

DL – É. 

 

AB – Foi logo depois de formada. 

 

DL – Depois de formada, que eu tava dando aula pra ele, junto com ele. Aí peguei, disse 

assim: quer saber de uma coisa? Aí eu vou me embora. Ele disse: você é quem sabe. O reitor 

da universidade, se eu me lembro, foi numa época em que o pesquisador não poderia sair do 

Brasil para o exterior, um troço assim, foi numa época dessa, ruim, de crise. 

 

AB – Tipo 64? 
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DL – É. 

 

AB – Já tinha a revolução... 

 

DL – É. 

 

AB - ...Tava num momento meio... 

 

DL – Não podia sair e tal, mas isso (?). Aí o reitor mandou me chamar e disse: olha, se 

senhora for, está dispensada. Aí peguei e disse assim: tá bom. Aí chamei o Milton, eu, como 

se diz? Eu era cupincha do Milton. Chamei Milton e perguntei: Milton, o que tu acha? Ele: 

olha, se eu fosse você eu ia. Eu disse: então já vou. Aí eu fiz uma carta me demitindo... 

 

AB – Hum. 

 

DL - ...De lá pra sair de lá da faculdade e ir me embora, aí eu fiz a carta de demissão. O 

Milton até que fez pra mim. Fiz a carta e fui me embora. O reitor ficou uma fera e o Dr. 

Olympio ficou quieto por que eu tinha dito pra ele. Aí fui lá pros Estados Unidos, fiquei lá 

um ano, depois voltei. Quando voltei, mas eu não voltei mais pra faculdade não. 

 

AB – Aí já voltou de férias. Agora esse curso que a senhora participava junto com o Dr. 

Milton, com o Dr. Olympio era o curso de extensão em necrologia na Faculdade? 

 

DL – Foi. 

 

AB – Era nesse (DL – Fala junto) (??)... 

 

DL – Ele deu esse e deu um curso de... de... esta... de biologia dentro da... programação toda... 

da universidade. 

 

AB – Da universidade. Ah! Tá. 

 

DL – Isso foi nessa época também que nós cedemos, naquela época não havia esse negócio 

de... mestrado, doutorado não, havia é o... aquele... Notório Saber. Então nessa época aqui 

também eles me deram Notório Saber... 

 

AB – Notório, tá. Agora a gente acabou falando (DL fala algo)... a gente acabou falando de 

o ingresso aqui, do contato com o Olympio e acabamos falando do Olympio e não falamos 

do Rudolf, né, do Barth... 

 

DL – Ah! Do Barth. 

 

AB – Agora acho que a gente podia pensar um pouquinho na sua formação, falar dessa 

importância assim, tudo bem que a senhora veio fazer o curso de entomologia, que era a 
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entomologia, uma pessoa renomada e o Nilton falou que era interessante. Agora qual era a 

expectativa que a senhora tinha do Rudolf? A senhora já sabia da existência dele? 

 

DL – Não, não sabia. 

 

AB – E como é que era o dia-a-dia? Como foi esse curso? O que foi o curso? 

 

DL – É como eu te disse, né, aí o Dr. Olympio me chamou e disse, né, se eu não passar na 

faculdade, eu... saía, mas aí passei na faculdade e continuei, comecei o curso com o Barth, 

como naquela época, eu sempre gostei muito daquilo que eu tava fazendo, né, e logo me 

destaquei. Aí fazia os troços, tudo... aí o Barth gostava muito, ele gostou muito de mim por 

que eu trabalhava demais, aí eu... me chamava pra ir na sala dele pra ver isso, pra ver aquilo, 

os bichinhos e tal, eu... até que um belo dia, eu sempre fazendo isso, um dia disse assim: 

terminei os... ele terminou o curso, mas eu continuei... 

 

AB – Era um ano de curso? 

 

DL – Era. Aí eu terminei, ele virou-se pra mim, eu disse assim... eu peguei: ah! Mas, eu 

queria continuar vendo os (?) na sua sala e tudo assim. Não tem problema. Aí o Dr, Olympio 

disse: olha, você quer trabalhar aqui? Eu disse: eu quero. Tá bem, então pode. Aí falou com 

o Barth. Aí fiquei na sala dele. 

 

AB – Mas, ficou como bolsista? Como estagiário? 

 

DL – Não, eu fiquei como eu tô hoje, assim sem nada. (risos) Fiquei sem nada. Aí minha 

mãe, naquela época nós tínhamos rebanho de dinheiro, aí minha mãe me dava dinheiro pra 

eu almoçar no calabouço, né, antigamente tinha o calabouço, aí eu fui almoçar. Com esse 

dinheiro eu vinha embora para Manguinhos e chegava aqui, ficava aqui sem almoçar, sem 

nada, mas tava lá, com o Barth trabalhando, mas aí o técnico do Barth, que é o Pedro, o Pedro 

viu...   (INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO) 

 

Fita 1 – Lado B 

 

AB – Então o Pedro já não almoçava por que ele percebia... 

 

DL – Ele percebia. 

 

AB - ...Ele já chegava direto... 

 

DL – Direto. 

 

AB - ...Aí perguntou pra senhora. 

 

DL – Aí eu abri o bico, aí eu falei. (?), eu não sei como, eu tenho a impressão que ele andou 

falando com o Dr. Olympio, que era o diretor, aí o Dr. Olympio uma vez desceu, aliás desceu 

não, me chamou lá. Aí eu fui, ele disse assim: olha, eu vou... eu soube isso, isso, aí... fiquei 
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quieta, não falei nada: Ah, é. Então, eu vou lhe dar todo mês... 1000 reais, era um... como é? 

1000 cruzeiros, uma coisa assim, né, uma notinha dessa e tira pra você. Tá ótimo, o senhor é 

quem sabe. Aí ele me deu, daí em diante... ali foi a primeira vez que eu fui bolsista do 

Instituto, aí eu passei a ser bolsista do Instituto, dali em diante. Aí com aquele dinheiro que 

ele me dava, dava pra comer alguma coisa e fazer a minha passagem, pra ida e volta, eu 

morava no Méier. Foi indo, foi indo, aí nisso, depois dele, aí ele melhorou, por que ele foi... 

o Travassos. Travassos gostava, me chamou pra fazer aquela... aquela excursão também, né? 

 

AB – Então vamos falar um pouquinho do Travassos então. Quer dizer assim que na... no 

curso... 

 

DL – Do Barth não falei! 

 

AB – É vamos falar do Barth, voltar pro Barth. 

 

DL – (riso) 

 

AB – E eu queria saber o seguinte: do Barth... é a senhora chegou a ser bolsista também, sem 

um vínculo, mas trabalhando direto com ele. 

 

DL – É com o Barth. Ele me ensinou a parte de his... toda de histologia... 

 

AB – O curso teve uma ênfase em histologia, foi isso? 

 

DL - Teve uma ênfase na histologia. E ele me ensinou histologia. E depois o Barth também... 

eu substituí o Barth uma vez como assistente também do curso... 

 

AB – Hum, hum. 

 

DL - ...Do curso. Mas, não gosto não, sabe? 

 

AB – No curso de anatomia e histologia comparada, né? 

 

MR – É, em 56. 

 

DL – É, mas eu não gosto desse troço não por que a gente se afasta muito da pesquisa, pra 

mim não dá, eu não quero. Se manhã dissesse pra mim: olha, eu te dou tanto pra você (?). 

Não quero, deixa como eu tô. (risos)  

 

AB – E esse trabalho que a senhora publicou em 56, com o Rudolf, sobre o intestino médio 

dos insetos, o corte histológico...  

 

DL – (?). 

 

AB - ...Foi com larva de... 
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DL – Foi com larva de (DL e MR – Falam junto). (?). É um nome bonito, o bichinho é desse 

tamanhinho... 

 

AB – (risos) Mas, como é que era isso? Já em 56... 

 

DL – Larva de mosquito. 

 

AB - Na verdade se formando... 

 

DL – É. 

 

AB - ...E já tá publicando... 

 

DL – Já tava. 

 

AB - ...(?), como é que era isso? 

 

DL – Não, por que eu era muito “caxias”, sabe? Eu chegava às vezes antes dele, já começava 

a fazer (Có?). Por que ele pra me ensinar, me ensinava uma coisa, aquilo eu “fiuuu”, até hoje. 

Eu vim trabalhar aqui Sábado e Domingo aqui, o pessoal (?): ó doutora, Sábado, Domingo! 

É Sábado e Domingo. Aí eu encho... semana passada, essa sala, essa mesma... 

 

AB – A mesa... 

 

DL - ...A mesa tava cheinha. Eu faço as minhas coisas, gosto de fazer, entendeu? E aquilo 

que ele faz... que você faz com amor e prazer, você não mede nem... 

 

AB – Tempo, é. 

 

DL – Tempo, nem tempo. 

 

AB – E o Rudolf ficava encantado por que tava lá com alguém... 

 

DL – É. 

 

AB - ...Trabalhando direto, era uma assistente, né? 

 

DL – E olha, a única pessoa que ficou com ele por que ele teve outras pessoas, teve duas ou 

três pessoas que não agüentaram por que o ritmo de trabalho do alemão é diferente. O ritmo 

de trabalho do alemão não é brasileiro não, né, que vê: ó dá sempre um jeitinho, né? O alemão 

não dá não. Então eu me adaptei à ele, fazer o trabalho e tudo direitinho... e tinha uma coisa 

que eu gostava do Barth, é que ele não dominava, não era domin... 

 

AB – Não era autoritário. 
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DL – Não era autoritário, exato. Ele não dizia: ó, faz isso! Não, eu fazia o que eu queria e ele 

dizia: ó, tá bom, tá ótimo, não tá bom, tá ruim, tá isso, mas era o tipo do cara que a gente 

podia conversar. 

 

MR – Ele trabalhava com histologia de ... foco de mosquito ou não, só com... 

 

DL – Não, hist... 

 

MR – Geral... 

 

DL – É, geral. 

 

MR – Inseto geral. 

 

DL – Ele gostava também de biologia marinha. 

 

MR – Ah! 

 

DL – É, que o Paulo Moreira veio aqui no Instituto pra falar com ele, chamar ele pra montar 

a biologia marinha lá na... no IPQN e aí naquele momento eu entrei na sala por que tinha a 

minha sala e dele, aí o Barth me apresentou ao Paulo Moreira. Tudo muito bem, prazer em 

conhecê-los e... mas acho que o Barth falou alguma coisa com o Paulo Moreira, eu sei que 

daqui a pouco o Paulo Moreira também me convida pra ir pra lá... 

 

AB – Ah Legal! Mas um caminho, né? 

 

DL – É. 

 

AB – E esse curso do Barth, só pra gente fechar o curso, e... era o dia inteiro? Como é que 

funcionava esse curso? 

 

DL – Não, era o dia inteiro. 

 

AB – O dia inteiro? 

 

DL – Era. 

 

AB – Quer dizer, as pessoas que se inscreviam sabiam que iam ter que ficar durante uma 

parte do dia, da tarde, né, tinha aula de manhã... 

 

DL – De manhã. 

 

AB - ...De tarde ia pra (lá?) e fazia o pulso. 

 

DL – Fazia a parte principalmente depois que o Barth não, ele dava a parte teórica e depois 

dava a parte prática. 
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AB – A parte prática. Ah, tá. 

 

DL – Aí eu me lembro uma vez... 

 

AB – E tinham mulheres inscritas, outras? 

 

DL – Não, no meu curso só tinha só eu, mulher. Aí, mas depois no outro... 

 

AB – E lá em Manguinhos, tinham umas outras mulheres assim? 

 

DL – Tinha Isabel... 

 

AB – Ah! 

 

DL – Só Isabel. Era só Isabel? É. 

 

AB – Era um Instituto... dos cientistas? 

 

DL – É, eles não deixavam. Antigamente não era assim não, ninguém aí deixava nem mulher, 

nem homem entrar, só tinha aquela, aquela massa, só aquela gang quando entrava, ninguém 

mais, entendeu? E a Isabel já vivia... Isabel Ubatuba, né? Isabel Ubatuba. E... 

 

AB – A Itália tava entrando, né? Pelos anos de... (DL fala junto – Não, a Itália entrou bem 

depois) (?)... A Itália entrou depois, ah. 

 

DL – É. 

 

AB – A Silvia... 

 

DL – Silvia, Silvia... 

 

AB - Silvia Hasselman, do Walter Oswaldo Cruz. 

 

DL – Ah! Não sei. 

 

AB – Não chegou a conviver com ela, né? 

 

DL – Não, não convivi com ela não. 

 

AB – E a Bertha? A senhora chegou a conviver com a Bertha Lutz? 

 

DL – Eu achava ela uma coisa, eu gostava da Bertha. Ele me deva carona no carro dela: 

minha filha, você tinha que botar um perfumezinho francês por que fedia! Tinha cachorro. 

Ela tinha mania de botar toda cachorrada dela toda atrás, mas fedia que era uma coisa... mas, 

era uma criatura notável, boa, né, gostava, gostava muito dela e ela gostava muito de mim 
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também. É a Bertha Lutz... Naquela época quem trabalhava também em... como é? Em... 

piolho também... 

 

MR – (?) Werneck. 

 

DL – Werneck! O irmão do... do Dr. Olympio, Flávio, Flávio também, nós ficávamos lá 

entendeu? Eu... eu... fazendo meu trabalho depois, eu ia pra sala de um aprendia um 

bocadinho. 

 

MR – A Edith da Fonseca trabalhava lá nessa época? 

 

DL – Quem? 

 

MR – A Edith da Fonseca que era desenhista. 

 

DL – Olha, eu acho que sim, não sei. 

 

MR – Não lembra dela não. 

 

DL – Não lembro dela, essa não. Do Flávio eu me lembro por que trabalhava... muitas vezes... 

 

AB – O Flávio era desenhista? 

 

MR – Não. 

 

DL – Não, não, era pesquisador. 

 

MR – Era. 

 

AB – E tinha alguns desenhistas assim que a senhora teve contato? 

 

DL – Tinha. 

 

AB - A senhora conheceu essa geração de desenhistas... mais de carreiras assim, que eram 

pessoas... 

 

DL – Tinha, esse pessoal até que a.... tem os desenhos aqui assim, eu conheci muito deles e 

fazia muito a parte de fotografia também com o Nilton, Nilton de Azevedo, trabalhava 

comigo também e o (Willian?), trabalhava fotografias. Eu gosto de fotografias, né?  

 

AB – E entre o desenho e a fotografia, a senhora gosta mais da fotografia? 

 

DL – Ah! Eu gosto mais da fotografia. Agora eu fazia, eu aprendi com o Barth a fazer 

desenhos, né? Os meus trabalhos todos têm desenhos, são todos... 

 

AB – São seus? 
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DL – São meus, tudo que eu faço. Então o Barth me ensinava. 

 

AB – Agora na histologia, a senhora não acha que o desenho ele consegue realçar aspectos 

da característica histológica do estudo que a fotografia não pega? 

 

DL – Exato. Então o interessante é você fazer o desenho e depois a fotografia 

 

AB – E a fotografia. Fazer um trabalho com conjunto, né? 

 

DL – Com conjunto. 

 

AB – Por que tem um olhar que o desenho tem que a fotografia não capta, né? 

 

DL – Exato. Eu sempre fiz isso, o Barth é que me ensinou a fazer fotografias e desenhos. 

 

AB – Ah tá! 

 

DL – De forma que são duas coisas postas, (?). Mas, isso é... eu achava... eu continuo dizendo, 

antigamente o Instituto era tão completamente diferente... 

 

AB – Fala um pouquinho dessa diferença. Assim como é que era... 

 

DL – Ahh! 

 

AB – Como é que era o dia-a-dia? Como é que era essa coisa assim, tomar café, almoçar, 

eram lugares separados? As pessoas... 

 

DL – É, não... 

 

AB - Os grupos dos pesquisadores não se misturavam? Como é que funcionava esse dia-a-

dia? 

 

DL – Não, ao contrário, era mais união. 

 

AB – Tinha mais? 

 

DL – A química era unida com a.... com esse trabalho... com a parte de histologia, era um 

outro de parasitologia, eram todos eles unidos, eram todos por um e um por todos, então 

muitas vezes quando eu tinha, por exemplo, problemas que dependia de química, o Vilela, 

eu ia lá, o Vilela, quem não conhecia o Vilela? Aí eu ia lá, falava com o Vilela, ele dizia 

assim: espera um instantinho. Largava o que tava fazendo e fazia pra mim, entendeu? Era 

uma coisa assim, então... 

 

AB – Essa divisão de departamentos, assim de unidades, a senhora acha que separou? 
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DL – Eu não sei se isso separou, se é por que foi crescendo muito... 

 

AB – Crescendo também muito, né? 

 

DL - ...Cresceu muito, então agora... 

 

AB – Ampliou muito. 

 

DL - ...Cada um no seu canto. Você, por exemplo, se precisar de alguma coisa da bioquímica: 

ah! A senhora espera por que agora não tem... antigamente não era isso. Talvez por que o 

número de pessoas era menor... 

 

AB – E a demanda de trabalho era diferente, né? 

 

DL – Era. 

 

AB – As pessoas não tinham tantos compromissos... 

 

DL – Exato. 

 

AB - ...Com outras atividades, né? 

 

DL – E a turma sempre foi muito unida. Na hora do almoço a gente almoçava... 

 

AB – Aonde que era o almoço? 

 

DL – O almoço ali naquela... onde... 

 

AB – Na casa de chá agora? 

 

DL – Não, não era ali não. Quando você sobe do Carlos Chagas... 

 

AB – Isso. 

 

DL – Vai mais adiante tem a ASFOC em baixo, aquele negócio... 

 

AB – Isso. 

 

DL – É na parte de cima. 

 

AB – É onde ainda hoje é o bandeijão? 

 

DL – Exato, onde é o bandeijão. Então não era uma coisa... todo muito ia, cada um tinha 

assim uma mesa: oi! Tudo bom? Conversava, sentava e realmente a comida era espetacular, 

sabe? Os caras botavam a comida na bandeja, a gente tirava, mas era todo mundo muito 

unido. Aquele o... Rocha lagoa, o Rocha Lagoa quando era diretor, ele botou, ele tinha uma 
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mesa, mandou juntar uma mesa toda no centro e colocou todos os assistentes deles que eram 

chefes de laboratório, colados ali na mesa e tal, ele era muito mandão, né? E muita gente não 

gostava dele, tinha medo dele. Aí eu me lembro de uma... aí eu tava lá, eu tinha minha 

mesinha também junto com a.... com o pessoal da micologia... 

 

AB – Com a Pedrina [Cunha de Oliveira]! 

 

DL – Pedrina. 

 

AB - Ah! A senhora convivia muito com ela? 

 

DL – Não, eu convivia muito mais com a outra, que era... atualmente era do Instituto, saiu 

do Instituto. E o... então nós tínhamos lá uma mesa (AB – Fala ao fundo)... É, nós tínhamos 

uma mesa... 

 

AB – Não lembra o nome dela não, né? Por que eu também não tô lembrando... 

 

DL – Carlota. 

 

AB – Ah, Carlota, Carlota. 

 

DL – Então nós tínhamos... e ele toda as vezes, todo dia na hora de almoçar, o Rocha Lagoa 

gostava de chamar qualquer pessoa pra sentar na mesa do lado dele, ao lado dele. E todo 

mundo se... como dizia a santa palavra, se borrava nas calcinhas... 

 

AB – (risos) Será que sou eu hoje? 

 

DL - Será que sou eu hoje? Todo mundo tinha medo dele, né? Aí uma vez ele me chamou. 

Tô lá, vem o garçom, (?), vem o garçom, naquela época tinha garçom, o negócio era bacana, 

tudo de bonitinho... aí veio o garçom assim, chegou pra ela: Ahh o Dr. Rocha Lagoa tá 

chamando a senhora pra ir almoçar lá. Eu olhei assim pra ele: Ah é? Eu tô muito bem aqui, 

tô comendo, tô satisfeita (risos) e eu não vou não, tá? Pelo amor de Deus, doutora, não faz 

isso, sou eu que vou pra rua. Aí eu peguei, disse assim: nada! O que! Você diz à ele que eu 

tô comendo já... já tô no final... Aí a Carlota: Dirce, vai, não custa nada. Eu não vou não, tô 

bem aqui. Vou ficar sentar no meio daquele pessoal? Não vou não, tô bem aqui. Aí, não... 

vai. Olha, levou não sei quanto tempo pro danado do garçom e o pessoal me convencer que 

eu tinha que fazer, antigamente eu cismava um negócio e era aquilo e acabou. Aí eu fui. Tá 

bem. Eu vou perder o meu emprego, quase chorando. Eu disse: tá bem, não vai perder nada 

não. Ele mandava embora. Eu disse: tá bom. (AB – ri). Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, era 

uma mesa enorme, assim e todo mundo esperando, sentado esperando. Eu cheguei perto deles 

assim e ele tava sentado, eu cheguei em pé assim: o senhor me chamou? Mandou me chamar? 

Ahh! Doutora, logicamente, mandei chamar sim para senhora almoçar comigo, com a gente, 

com todo mundo e tal. E todo mundo era aquele burro de... de... 

 

AB – (?). 
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DL – (?). Assim. Aí peguei disse assim: ah tá. Senta doutora. Eu olhei e disse pra ele: mas, 

antes de sentar, eu tô esperando. Esperando o que? Esperando que os senhores pra eu poder 

sentar (risos) Ahh! Menina! Na mesma hora todo mundo levantou, aí eu sentei, na cara de 

pau. (risos) Não, eu era muito folgada, era muito folgada, sempre fui. Muito folgada por isso 

que muita gente até hoje fica doida... o própria coisa disse: você era tão brigona e agora é 

tão...calma, quietinha. Agora eu sei que... 

 

AB – E o almoço? A senhora almoçou... 

 

DL – Não, almocei de novo. Mas, eu sentei, quando eu sentei, todo mundo sentou, aí sentou, 

mas aí... antes dele começar com a minha ar... eu estava recém vindo de uma excussão de 

Lauro Travassos, tava muito recente, tava fresquinho. Aí antes de começar, ele ia começar a 

perguntar... 

 

AB – A argüir, né? 

 

DL - ...É aí eu é que comecei. Ah, o senhor sabe, né, eu tô chegando agora da expedição do 

Lauro Travassos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pá, pá, pá. Olha, parecia uma corda de coisa... 

“prreeeeee”... 

 

AB – Deu uma canseira nele. 

 

DL – Dei uma canseira nele. Falei, falei, falei, não deu tempo dele falar nada pra mim. Aí 

nós saímos... depois de tudo. E entre todos estava aquele... o Fonseca. Eu não se você 

conhece, ele é antigo, é doutor Fonseca, ele era... não se ele se aposentou... 

 

AB – (?). 

 

DL – Exato. 

 

AB – Ah! Que era da Rockefeller. 

 

DL - Da Rockefeller. 

 

AB – (?). 

 

DL – É. Aí o Fonseca ria, por que o Fonseca me conhecia, o Fonseca ria, (?), o almoço todo. 

Aí eu sai, aí vira assim pro... (?) pra mim assim: doutora, você está com carro aí? Eu disse: 

tô. Você não me dá uma carona até lá? Por que o carro dele tinha ida não sei pra que, o 

segurança dele...tá. Aí eu olhei pro Fonseca, disse assim: dá, não tem problema não. Aí (risos) 

(?) eu sempre fui meio maluco mesmo. O Rocha Lagoa entra no carro bem do meu lado e o 

Fonseca vai pra atrás... 

 

AB – Mandou ele pra atrás. 
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DL – O Fonseca atrás e ele sentou do meu lado. Ah minha filha, eu sai daquele prédio em 

duas rodas, uma doida mesmo no carro, em duas rodas, sai “iiiiiinhaummmm” (risos), Ah! 

Quando eu fiz aquele “iiiiiinhaummmm”, menina, eu vou te dizer... 

 

AB – O homem tava branco? 

 

DL – Ah! O homem não ficou branco não, ficou preto, azul mesmo. Aí disse: doutora, a 

senhora é maluca! Eu disse: Porque? A senhora não tá vendo? Isso aqui não é pista de corrida, 

que negócio você tá fazendo, não sei o que e tal, me deixa, me deixa logo ali no Castelo, anda 

logo, anda, assim, danado da vida. E o Fonseca morrendo de rir. Aí eu disse: tá bom. Eu subi 

aquilo, na hora da parada em vez de eu parar devagarinho em fiz aquela parada assim de 

emergência “Páaaaa!”. O cara bateu lá no vidro e voltou. Quando o cara foi e voltou: (?). O 

senhor disse pra parar, parei (risos). Mas era assim. O Fonseca disse assim: pô. Aí ele: sair 

com essa maluca, sair... aí o Fonseca: não, ela vai me levar até lá no laboratório... 

 

AB – Ele trabalhava lá em cima na Rockefeller, no pavilhão... 

 

DL – No pavilhão. Eu peguei, disse assim: tá, passa frente você. Aí o Rocha Lagoa: saí daí 

senão... Aí eu: não, eu vou..., aí eu sai devagarzinho. Mas menina, eu fazia cada uma, eu 

realmente eu tenho umas... bom, eu era nova, né? E eu tinha um... meu carro era um carro 

possante, não era desses carros nacionais não, era um carro... (riso). 

 

AB – Que carro era? 

 

DL – Era aquele... aquele carro da (força?) de guerra... (riso) que era feito um tanque grandão. 

Ahhh era... como é? 

 

AB – Eu não sou boa de marca. 

 

DL – Era um carro bacana após... após a guerra... 

 

AB – A guerra. E era comum assim mulher dirigir na cidade? 

 

DL – Eu acho que sim por que eu dirigia, agora eu sempre fui meio maluca na direção. 

 

AB – E gostava de dirigir, né? 

 

DL – Eu gostava de apostar corrida. Direção... agora não. Agora eu sou quietinha. 

 

AB – A senhora falou do Flávio da Fonseca e eu esqueci de perguntar. Tem uma referência 

também no seu currículo de um curso de acaralogia... 

 

DL – Acaralogia, é, ele deu... 

 

AB – Ele deu e a senhora fez. 
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DL – É, e o irmão dele é que fazia também a parte de acaralogia e... essa com o Flávio da 

Fonseca, (riso) essa que foi ótimo também por que ele chegou no laboratório e começou a 

perguntar muito. O que que é isso? O que que você está fazendo? Todo dia ele entrava lá pra 

fazer, aí uma vez ele entrou lá, tava o Barth quietinho, aí ele entrou, viu as placas assim, eu 

mudando e tirando que os ácaros que fazem e que dizem, né, então eu tava tirando e tal. Aí 

ele: quantos são? Por que você faz isso? Eu parei: escuta uma coisa, tem satisfação a lhe dar? 

Se quer aprender vai trabalhar, vai. Agora tenha paciência, todo dia o senhor entra aqui pra 

perguntar as coisas. Ora, eu não vim aqui para responder não, tá! O Barth ficou da cor da 

coisa dela (risos). Aí o Dr. Olympio olhou pra minha cara assim, deu um sorrisozinho 

amargo, botou o rabinho entre as pernas e saiu. E o Barth: Dirce, você faz isso! Dirce... Eu... 

alemão, alemão é completamente, o gênio alemão é diferente, entendeu? O Barth era dessas 

pessoas que quando entrava alguém, imediatamente ele levantava e ficava assim rígido, 

entendeu? Era desse tipo. Ahh mas eu não tinha.... Sabe com quem você falou? Sei. Doutor 

Olympio da Fonseca, né, ahhh ele vai se meter na vida dele, mas comigo não vai não. 

 

AB – Foi o Olympio que fez isso ou foi o Flávio? 

 

DL – Foi o Olympio da Fonseca. 

 

AB – Ahh! O Olympio. 

 

DL – O Flávio não, até que não, nos dávamos bem. Aí fui indo, até hoje ainda tenho desenhos 

de... ácaros por que eu fazia ácaro de vida livre. Mas, era... 

 

AB – Ia está na moda agora, né? 

 

DL – Hein? 

 

AB – Agora está na moda, a moda é falar de ácaros. 

 

DL – É. Mas, eu... 

 

AB – (riso). 

 

DL - ...não quero não. 

 

AB – Dá até “Bom dia Brasil”.  

 

DL – É. 

 

AB – Mas, aí falando das experiências, ehhh eu não entendi muito bem quando eu vi no 

currículo um concurso que a senhora fez pro DASP de geóloga. 

 

DL – Ah! Foi concurso pro Museu Nacional. 

 

AB – Pro Museu Nacional. 
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DL – Eu fiz esse concurso por que ahhh eu tava como bolsista aqui, saiu essa oportunidade, 

o Nilton me disse assim: Dirce, faz o concurso pro Museu Nacional pra zoologia e tal, você 

já fica... eu disse: tá bem. Meti a cara e fiz o concurso. Era o professor Hugo de Souza Lopes, 

conheceu? 

 

MR – Não, não. 

 

DL – Hugo de Souza Lopes era professor também. Passei lá no Museu Nacional, mas passei 

e naquela época passei e fiquei... naquela época foi... 

 

AB – Foi em 59. 

 

DL – Foi. O Nilton era diretor do Museu Nacional, aí fui, passei e fiquei lá e fiquei na sala 

do Nilton... 

 

AB – Trabalhando com o que? 

 

DL – Trabalhando lá... praticamente lá com o Nilton. E o Nilton era diretor, mas eu não 

queria nada, por que eu queria o Instituto Oswaldo Cruz. Aí eu fugia de lá e vinha pra cá e 

negócio de fugir de lá, o Nilton como diretor foi... 

 

AB – Foi pegando... 

 

DL – ...Foram falando, falaram com ele, aí ele começou em cima de mim. Ah... e toca a 

cortar. Aí houve um congresso também internacional, naquela época foi nos Estados Unidos, 

em Washington, aí eu... fui também no congresso, ele já cortou os dias que eu tava no 

congresso e eu cortava as coisas que ele... por que ele tava danado da vida por que eu não ia 

pagar, eu peguei e disse: olha, quer saber de uma coisa? Eu não fico aqui, pronto. Eu vou pra 

lá, foi quando eu comecei a (?) junto pra botar o que o.... Dr. Como é? Dr. Olympio da 

Fonseca e mais ainda... dizem que eu botei 44 vagabundos aqui dentro do Instituto, foi 

quando eu comecei a fazer aquela argüição pra gente ficar aqui... 

 

AB – A questão dos (DL – Pigarro) (estágios?) dos bolsistas... 

 

DL – É dos bolsistas. 

 

AB - ...De fazerem um concurso pra saírem do estágio virarem quadro, né? 

 

DL – Exato. 

 

AB – Concurso, movimento dos concur... dos bolsistas... 

 

MR – Que a Itália [Kerr] ... 

 

AB – Que a Drª Itália tava... 
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DL – É, todo mundo. Aí eu fui é... fiquei com o trabalho todo... 

 

AB – Aí a senhora decidiu pedir demissão... 

 

DL – Aí eu... 

 

AB - ...Do DASP. 

 

DL - ...Pedi demissão e fiquei diretamente aqui. Aí eu disse pro Nilton: eu nunca mais falo 

contigo, enquanto você for diretor, eu não falo contigo... 

 

AB – Mas, como é que era o ambiente assim de trabalho lá? Não tinha um espaço pra 

trabalhar com zoologia que lhe apro...? Não tinha um espaço de pesquisa? 

 

DL – Não, eu tinha uma sala que era a sala dele. E ele tinha a.... mesinha dele, e ele... uma 

outra mesinha que eu fiquei na outra mesinha. Mas, eu não me interessava pelos bichinhos 

dele, me interessava pela histologia, eu estava fazendo curso... 

 

AB – Não tinha espaço lá pra isso? 

 

DL – Não tinha. E quando fizeram o espaço disseram pra mim assim: olha, a gente pode fazer 

uma coisa de histologia pra você. Eu não quero, eu quero ir pro Instituto Oswaldo Cruz, 

entendeu? E lá não tinha nada e eu não gostava e eu queria vir para cá. 

 

AB – E tinha outras moças trabalhando? Outras geólogas? Tinha espaço de trabalho... assim 

as pessoas na convivência eram... a convivência com os pesquisadores... tinham outras 

mulheres? 

 

DL – Não eram médicos. Não, no Museu Nacional eram poucas pessoas... 

 

MR – Não, não, Ana (Timóteo?) da Costa... (DL – A Ana... – Fala ao mesmo tempo) (??). 

 

DL – A Ana era muito boa criatura, era muito legal, mas era de uma outra área, ela fazia 

aracnídeo, não é? Então... a gente se dava bem e tal, mas dentro da minha área não tinha... 

 

AB – O seu desejo era voltar pro Instituto... 

 

DL – Ficar aqui. 

 

AB - ...E continuar com a histologia aqui. 

 

DL – Exato. Aí eu fiz, eu larguei lá, né, e fiz aqui. 

 

AB – E como é que foi essa coisa desse movimento dos bolsistas, vamos conversar um 

pouquinho, como é que foi esse... ingresso no quadro, quer dizer, como é que era essa 
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dificuldade, como que foi a resistência e como a senhora articulou esse movimento. O que 

que foi esse movimento dos bolsistas? 

 

DL – Ah! Esse movimento, minha filha, ele já... eu... nós tínhamos pela lei, todo o pessoal 

que era... todo...todos os bolsistas depois de uma certa idade... 

 

AB – Depois um certo tempo de bolsista? 

 

DL – Tempo de bolsista, tinha o direito de entrar no Instituto. 

 

AB – A ingressar no quadro. 

 

DL - A ingressar no quadro. E eles não queriam, o pessoal antigo do Instituto não queriam 

de jeito nenhum. Aí foi que eu entrei, quando o (?): péra aí, tava todo mundo, a Mônica, a (?) 

Maia e muitos outros. Lá do hospital nós tínhamos aqueles médicos de lá, Danilo, o outro 

também que se aposentou e foi um bocado de gente. Bom, era o que? Bolsista. Mas, tinham 

tempo, então podiam entrar no quadro. Foi aí que eu briguei. 

 

AB – A senhora pegou a lei... 

 

DL – Peguei a lei e comecei a fazer, a brigar e ir lá no... lá no... como é que todo... 

 

AB – No DASP 

 

DL – E foi no DASP, fui em tudo, fui em Brasília, menina, me acabei, mas consegui botar 

os 44 aqui dentro. Aí no final, já tava tudo legalizado, eu e a Carlota, as duas, Carlota era 

espetacular... 

 

AB – Carlota, qual era o sobrenome dela? A senhora lembra? 

 

DL – Não me lembro do sobrenome dela. Era Carlota. 

 

AB – Tá. 

 

DL – Sei que ela tava lá na Micologia. 

 

AB – Micologia. 

 

DL – Na Micologia... 

 

AB – Aí é ótimo por que a gente vai começar com a Pedrina... com a Pedrina e gente conversa 

sobre ela também, né? 

 

DL – É. A Carlota era assistente daquele... um grande micologista também até pouco tempo, 

não sei... Então a Carlota e eu, nós partimos pra Brasília, dormíamos em qualquer lugar... 

olha, nós passamos uma vida de cão, colocamos todo mundo pra dentro. 
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AB – E como é que foi a reação dos... 

 

DL – Ahhh! Minha filha, o pior possível, todo mundo. Tinha um... não sei, ele era... ele era 

até professor, eu esqueci o nome dele... ahh ele tinha uma gana de mim, uma raiva de mim, 

ahh se ele pudesse ele me matava, não naquela época, não era brincadeira... 

 

AB – Era difícil, né? 

 

DL – Eu tava, eu tava jurada... 

 

AB – Mas, teve apoio de alguém? 

 

DL – Não! O apoio era meu e Deus. 

 

AB – Mas, nem assim, por exemplo... é conhecia a senhora... 

 

DL – Não... 

 

AB - ...A senhora já tinha trabalhado com o Lauro Travassos, já tinha trabalhando com... 

 

DL – Não... 

 

AB - ...Eles também não apoiavam não? 

 

DL – Não, eles tiveram... se mantinham neutros. 

 

AB – Ficava neutro em vez de fazer oposição ficava neutro... 

 

DL – Eles só diziam pra mim assim... o Dr. Júlio Muniz dizia pra mim assim: olha Dirce, eu 

acho o seguinte: que você – o Dr. Olympio também falava – você é uma pessoa que merece 

entrar aqui, ser pesquisadora, ser isso, ser aquilo e tal por que você faz isso, tá, tá, tá. Mas, 

você botar 44 vagabundos aqui dentro que entraram ontem como bolsista, por que tinha 

gente... 

 

AB – Tinha gente mais nova. 

 

DL – É sim, que entraram ontem como bolsista aqui dentro, com isso você está errada, eu 

não aceito isso. Eu disse: meu filho, a lei foi feita pra todo mundo. 

 

AB – Por que deixaram continuar como bolsista se (?)? 

 

DL – É exato. Teve um, eu esqueci o nome dele, ele era... até diretor, ele foi chefe da seção 

lá do Instituto e era... ele era diretor, era professor também da universidade, era um cara 

muito exigente, daquele pessoal antigo. Ahh, mas ele tinha uma raiva de mim desgraçada. Aí 

um dia... porque fui eu que cheguei perto de todos eles e disse assim... 
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AB – É o Costa Lima, não? 

 

DL – Não, não, não foi o Costa Lima não. Aí eles ficaram dele e diziam assim: escuta, cada 

um diz assim, olha, você tem três bolsistas, né, então eu quero que me diga o que que esses 

3 bolsistas fazem, se são bons, se são ruins e tal. Por que eu tinha que dar isso lá no DASP. 

Aí todos eles disseram: não, não tá tudo bom, tudo OK e tal. Aí eu fui à ele: são uns 

vagabundos, não valem nada, não prestam. Aí eu parei: Ah são vagabundos? Tá bom, então 

o sr. diz que fulano é vagabundo, né? Mas, o senhor... Aí ele diz assim: não por que isso, por 

que aquilo, tal, tal, aí conclusão: depois... eu tô com raiva, tô com isso, tô com aquilo. Aí no 

dia seguinte, ele voltou... ele não, eu voltei pra apanhar os papéis, ele virou assim: ó, me dá 

outros papéis, eu vou botar que todo mundo presta, aí botou que prestava, que era ótimo, 

maravilhosos, tá, tá, botou lá em cima os... bolsistas... 

 

AB – Por que quem ia ficar mal era ele, por que que ele continuou com os bolsistas que não 

serviam? 

 

DL – É, pois é. Eu disse pra ele: porque o senhor não botou na rua? São vagabundos que não 

querem nada, não fazem nada, bota na rua. (INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO) 

 

Fita 2 – Lado A 

 

DL - ...Eu acho que ele era bioquímico... não sei, ele era... 

 

MR – Nós vamos nos lembrar... 

 

AB - Dirce Lacombe, fita 2. 

 

DL – Eu...é... 

 

AB – Depois você lembra pra colocar uma nota de pé de página que ajuda a gente refazer... 

(?) esse espaço, né? 

 

DL – E alguém, uma pessoa, uma pessoa de lá dentro lembra dele, ele é uma pessoa... como 

é? Uma pessoa muito rígida... 

 

AB – Rígida. 

 

DL – Mas, aí... 

 

AB – Então de 40 e pouco, eram 44 mais ou menos... 

 

DL – 44 entraram, nós botamos 44 que o Dr. Olympio dizia 44 vagabundos. Aí eu vim 

embora, ei disse: bom, tá... Aí o doutor: você não! Bom, então são 43, né? (risos) 

 

AB – Então não são 44, são 43. 
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DL – São 43. 

 

AB – Ah então tá. 

 

DL – Eu gostava, sempre gostei do Instituto por que eu vou te dizer... agora eu sempre me... 

me defender por que o pessoal dizia, inclusive, agora nesse congresso... que houve agora... 

não, foi nesse congresso que houve no Hotel Gloria que... 

 

AB – Dos cas... da Doença de Chagas? 

 

DL – É da Doença de Chagas... 

 

AB – De 90 anos? 

 

DL – De 90 anos. E um venezuelano falou sobre esse trabalho que eu fiz, sobre esse círculo 

que eu fiz do Trepanossoma cruzi que todo mundo (cometeu?). Então eu nem estava lá por 

que eu não sabia, aí na hora que eu fui, por que o Genilton é que me disse: ó, tá havendo e 

tal, você tem que ir e tal, aí eu fui. Na hora que eu cheguei lá, todo mundo me abraçando, o... 

(Cora?) me abraçando, (?) me abraçando, todo mundo me abraçando, eu disse: êpa! Aí que 

eu fui saber que esse pesquisador da Venezuela, eu não sei... diz até que vai sair o troço, diz 

que abriu a boca! Por que eu fiquei tão chateada quando eu fiz o trabalho eu levei tanta 

porrada que aí depois de 5 anos, fazendo inclusive, microscopia eletrônica, depois de 5 anos, 

você quer saber uma coisa? Peguei, escrevi pra esse pesquisador da Venezuela e disse: olha, 

mandei as lâminas, mandei as fotografias e disse, olha, se você quiser mais, eu tenho mais 

fotografia, mais isso, pode ficar tudo pra você, que ele fazia. Pois bem, mas aí o cara 

espetacular. Ele pegou e fez o troço lá, aí veio aqui no congresso e disse que eu a... não tive 

nenhuma... nenhum... tive que descobrir uma coisa nova dentro do Instituto, completamente 

nova e que não tive apoio de ninguém. 

 

MR – Ele falou... (fala baixo). 

 

DL – Foi. Ele, olha, eu não tive lá, eu não vi. E que ele gostaria de parabenizar a pesquisadora 

que era amiga dele e tal, por isso por que ela tava muito assim... eu sei que ouvi falar que ele 

falou pra cachorro, né? É não tô nem sabendo, né? Aí disse que o Cora levantou: não, eu não 

sabia disso (dessa forma?), não sabia. Todos eles sabiam muito bem! Aí... meter o pau, eles 

sabiam; mas elogiar... elogiar não, mas pelo menos me deixar em paz... 

 

AB – Deixar fazer, né? 

 

DL – Deixar fazer.  (INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO) 

 

NÃO HÁ GRAVAÇÃO DO LADO B   
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Data: 11/08/1999 

 

Fita 3 – Lado A 

 

AB – Projeto Memória das coleções Científica da Fiocruz, entrevista com a Drª Dirce 

Lacombe, dia 11 de agosto de 1999, fita número 3. (INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO). 

 

DL – Já foi... (INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO) ... pelo menos antes de dormir, sabe? 

 

AB – Mas, então retomando, a gente vai começar conversando sobre viagens, sobre 

expedições e eu queria falar um pouquinho dessa... dessa viagem com o José Cândido que a 

gente teve a possibilidade de ter a fita, né, de copiar a fita... 

 

DL – Sei, sei. 

 

AB - ...Então pra gente até fazer uma introdução pra quem for ver a fita, conta um pouquinho 

pra gente dessa viagem, né, fala um pouquinho da figura do José Cândido por que aí a gente 

faz essa parte, pra depois entrar no Lauro Travassos. 

 

DL – Olha, o Zé Cândido, o Zé Cândido foi um dos maiores zoólogos do nosso país. Ele 

conhecia de tudo, toda a parte de zoologia, seja de vertebrados, (barulho) de invertebrados, 

era uma sumidade, um cara muito bom e... ele fez os... contato comigo quando eu fiz o 

concurso para pesquisadora lá no Museu Nacional... 

 

AB – Isso, isso. 

 

DL – Aí ele entrou, ele era diretor de lá, então ele viu e me convidou para trabalhar com ele, 

mas eu trabalhava com o Nilton Santos. Então ele me convidou pra fazer (barulho de avião) 

aquela excursão. A excursão foram umas seis pessoas, umas seis ou oito pessoas (barulho de 

avião) (?), apenas eu de mulher. Bom, nós fomos. Fomos nessa expedição, aí... 

 

AB – E qual o objetivo da expedição? Queria coletar... 

 

DL – Coletar material e nos levar para conhecer novamente o alto do Rio Negro, entendeu? 

Salobra, aquelas regiões todas, no Amazonas e conhecer bem o Amazonas, não 

superficialmente. 

 

MR – Era diretor do Museu Goeldi, né? 

 

DL – É, ele tinha sido... (MR – Fala ao fundo) diretor do Museu Goeldi e quando ele veio 

falar comigo ele era do Insti... do... do...  

 

MR - Do Museu Nacional 

 

DL - Do Museu Nacional. Era um pesquisador (?), pesquisador simples, tá? Uma cultura 

muito boa e aquele sotaque de mineiro... 
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AB – (riso). 

 

DL – (?), então nós fomos, eu resolvi ir também, então nós fomos naquela excursão. Eu, ele, 

fomos uma outra pessoa que também já faleceu e... 

 

AB – Então tinha a senhora e mais uma mulher, né? 

 

DL – É, eu... com ele sim. 

 

MR – A maioria era (?)? 

 

DL – Não, não, não foi (?), foi Mirian Chapot Prevost. 

 

MR – Ah foi a Chapot Prevost. 

 

DL – Chapot Prevost, Mirian que foi com ele. 

 

MR – A Mirian trabalhava no Museu Nacional também nessa época com biologia? 

 

DL – Trabalhava também com bio... ele fazia mais não era zoologia não, ela trabalhava mais 

(tosse) na parte de ensino, na parte de ensino. 

 

AB – Ah na parte de ensino. 

 

DL – Na parte de ensino, mas ela conhecia bem zoologia, era uma menina, uma criatura 

muito boa, então nós nos juntamos, montamos também com o Arley, que é um especialista 

também... 

 

MR – Insetos. 

 

DL – Em insetos. 

 

AB – Depois lembrou. 

 

DL – Depois lembrou, né? Exato. E o Arley, eu, Mirian, Zé Cândido, ahh... até no (?) daquela 

excursão, meu atual e falecido marido também foi, Ivo Ribeiro de Almeida. Então nós 

formávamos uma equipe muito boa e muito unida, a gente passava as alegrias juntos e 

ninguém reclamava nada. Se tinha comida, comia; se não se tinha comida, não se comia, 

então ele era uma pessoa que a gente adorava por isso. Então nós fomos, ele nos mostrou as 

caatingas, nos mostrou depois, fomos lá pro Amazonas, no alto do Amazonas, andamos lá e 

ele ensinando e filmando, entendeu? Sempre filmando e eu às vezes atrás dele e às vezes na 

frente, ele fazendo as filmagens: precisa disso? Faz assim, faz assado. Ele ia mostrando e 

ensinando: olha, esse bicho é isso, isso e tal, quer dizer, era uma aula que a gente tinha da 

natureza, de todas os animais. Os índios se davam muito bem com ele e ele se entrosava com 

os índios, era muito... eu nunca vi realmente, ele... entre ele e o Travassos, eu acho que todos 
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os dois eram iguais, muito bom, mas só que ele mais ainda, mais dinâmico, mais ahhh dado, 

mais simples, então era uma criatura fenomenal. 

 

AB – Foi quanto tempo a excursão mais ou menos? 

 

DL – Nós fizemos um mês de excursão, ahh uma vez; na outra vez, na segunda excursão, 

novamente um mês e terceira excursão foi um mês e meio mais ou menos. 

 

AB – Isso num mesmo ano? 

 

DL – Não, foi em anos diferentes. 

 

AB – Em anos diferentes, tá. 

 

DL – Em anos diferentes. 

 

AB – E a parte assim de coleta de material, como que era transportar isso? 

 

DL – Olha, a coleta, nós... 

 

AB – Foram técnicos juntos? 

 

DL – Não, não. Uma das excursões... não, nem foi, era um técnico mesmo, era ele, é, ele era 

pesquisador, eu também, a gente fazia o trabalho de um técnico e tínhamos também o.... 

Vitorino que era chofer nosso, mas que era também do Museu Nacional. 

 

MR – (??). 

 

DL – É, o Vitorino. E o Vitorino era muito amigo nosso também. Então nós coletávamos 

todo o material e eles se encarregavam de acondicionar pra colocar aqui. Hoje em dia se 

vocês forem no Museu Nacional, naquela exposição de insetos que tem acho que é no 

segundo andar, se não me engano, uma exposição de... tá lá muitos coletados pelo Zé Cândido 

e por mim também, naquela época eu coletei muito bicho também. Então nós ehh... ele 

acondicionava, ele levava tudo, tinha muito cuidado com o material... Porque às vezes o 

ambiente era muito úmido (barulho) e isso poderia realmente influenciar nos animais 

coletados... 

 

AB – Hum, hum. 

 

DL – Então ele tinha um cuidado extraordinário. 

 

MR – Por falar nisso a senhora levava botânicos, iam botânicos também? ou... 

 

DL – Não, não. 

 

MR - ...Só zoólogos? 
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DL – Só zoólogos por que eles não faziam uma excursão tão grande. Ele fez uma excursão 

com botânica com duas meninas da botânica, mas foram com outros. 

 

MR – Sei, não misturava não, né? 

 

DL – Não, ele gostava de botar, isolar. No máximo as excursões dele tinha seis pessoas. 

 

MR – E essas excursões eram promovidas por ele, ele... os outros pesquisadores das 

instituições não se interessavam? Como é que é isso? 

 

DL – Não. 

 

MR – Qual o critério disso? Por que o Amazonas é uma coisa importante, né? 

 

DL – Oi! É, Amazonas, realmente, vocês já conhecem, né? 

 

AB – Tudo bom? 

 

(?) – Tudo jóia. 

 

AB – Vamos dar uma paradinha, pra depois ele poder... (INTERRUPÇÃO DA 

GRAVAÇÃO) 

 

DL – Ehhh então ele fazia excursões assim com cinco ou seis pessoas, então era um grupo. 

Os outros faziam também outras excursões, mas ele sempre que fazia aquela excursão por 

que ele gostava, ele conhecia o Brasil muito bem e eu conheci todo o Brasil... com ele. 

 

AB – Então teve excursões pra outros lugares? 

 

DL – Ah! Teve.... 

 

AB - ...Além da Amazônia. 

 

DL - Nós tivemos no Amazonas, nós tivemos, fizemos na parte de Mato Grosso toda, aquela 

parte de... como é? Restingas todas fizemos e fizemos muitas aqui mesmo no litoral do Brasil, 

coleta de material, toda, a gente não parava e eu e ele a gente saia pra tudo quanto é canto 

pra coletar material e coletávamos. Sábado e Domingo lá íamos nós para a restinga que 

atualmente já não tem mais, né, nós íamos lá pra coletar e... 

 

AB – Quer dizer, e nisso o.... (a pergunta que Magali fez era...?) o apoio da Instituição era 

forte, quer dizer, era um lado do Museu forte na questão de apoiar? 

 

DL – Não, não era um apoio do Museu, eu acho que ele... é... esse material saia todo do 

Museu, mas ele era praticamente ele era um dos diretores do CNPq... 

 



 

 

43 

 

AB – Hum. 

 

MR – Conseguia verba. 

 

AB – Conseguia verba no CNPq. 

 

DL – E conseguia verba. Por exemplo, o filme foi dado todo pelo CNPq, entendeu? Então 

ele tinha verba do CNPq pra fazer essas coisas. 

 

MR – Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora ficou pouco tempo no Museu Nacional, 

depois a senhora volta pra Manguinhos e a senhora vai fazer excursões com Lauro Travassos 

em Manguinhos, não é isso? 

 

DL – É, exato. 

 

MR - Então a senhora começa com o José Cândido de Melo Carvalho, depois a senhora volta 

pra Manguinhos, mas a senhora continua mantendo essa ligação com ele e acompanhando o 

Zé Cândido na excursão. 

 

DL – Ah sim, por que eu fiz isso pelo seguinte por que logo no início da minha vida, eu fiz 

o concurso pro Museu Nacional, por que não tinha concurso aqui, embora sendo aluna daqui, 

mas não tinha concurso e eu fiz o concurso pro Museu Nacional, passei e o.... eu já disse à 

vocês da minha amizade com o Nilton Santos... 

 

AB – Isso. 

 

DL – Muito grande, então acabei ficando lá no laboratório junto com o Nilton. Mas sempre 

ficava de manhã cedo, a tarde corria pro Instituto e ficava aqui. (?) até que um belo dia resolvi 

realmente passar pro Instituto, larguei o CNP... o Museu e vim pra cá, pro Instituto...E fiquei 

aqui, mas quando eu cheguei aqui no Instituto, o Lauro Travassos me descobriu, então eu e 

o Lauro Travassos mantínhamos uma relação também muito boa... 

 

MR – Que época foi (?) dele? 

 

AB – Ahh 

 

DL – Foi a melhor época do Instituto. 

 

MR – (??). 

 

AB – Já era... era (?) 58, né? 

 

DL – Foi, mais ou menos. 

 

AB – Você decidiu sair mesmo do Museu mais ou menos. 
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DL – É, eu sai do Museu, deixei o Museu e vim embora pra cá direto. 

 

MR – Foi aí que a senhora teve aquela excursão que tem aquela foto bonita... 

 

DL – Ahhh! Foi, aquela foi. O Lauro Travassos, ao contrário do Zé Cândido, o Zé Cândido 

gostava de fazer excursões com poucas pessoas e o Lauro Travassos ao contrário, só sabia 

fazer excursão grande... 

 

MR – Inclusive com pessoas de outras instituições... 

 

DL – É de outras instituições. Aí então ele fez aquela grande e me convidou pra trabalhar, 

pra fazer a excursão... 

 

AB – (?) pro Belém do Pará? Foi essa? 

 

DL – Foi. Aí eu falei: tá bom, vamos embora. Aí fiz, eu já tava acostumada a fazer com o Zé 

Cândido, mas sempre o... e naquela época eu morava perto do Zé Cândido, como se eu 

morasse aqui e ele morasse... vamos dizer, ali na Taquara. Éramos praticamente vizinhos, 

então todo sábado e domingo nós íamos pra lá ou ele vinha pra cá e nós íamos lá pro Alto da 

Boa Vista, coletar material, andar, fazer excursões, não parávamos um segundo, um dia, 

entendeu? E essa relação continuou muito, mesmo aqui no Instituto... 

 

AB – Mesmo estando aqui. 

 

DL - ...Oswaldo Cruz. Muito mesmo. Todas as coisas que eu queria, todas as dúvidas que eu 

tinha, eu ia a ele, entendeu? Ele me dava livros que eu não podia comprar, então ele me dava 

os livros, entendeu? Então havia até uma espécie de ciúme, vamos dizer assim, um ciúme de 

acordo com nosso... como é? De trabalho do Nilton Santos e ele, comigo. 

 

AB – O Nilton e o José Cândido... 

 

DL – É, por causa disso... 

 

AB – Por causa... 

 

DL – Os dois faziam tudo pra mim, tudinho, me davam as coisas, entendeu? E o Nilton 

também sabia da minha dificuldade muito grande, então... enquanto muitas vezes ele me 

levava e tal, (?)... 

 

AB – (riso) Era uma boa disputa. 

 

DL – (riso) Era uma boa disputa, sabe? 

 

AB – Uma disputa. 
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DL- Eu vivia muito feliz por que eu aprendi muito, mas muito mesmo. Depois quando eu 

vim morar... trabalhar aqui no Instituto (barulho), aí eu vim trabalhar com o Barth, né, com 

o Barth... (AB – Dava o curso, né?) (?)... então comecei a vir pra cá trabalhar com o Barth, 

fazer as coisas e tal, mas antes eu perguntava, o Zé Cândido: não, é muito bom, muito bom, 

pode ir. Aí eu perguntava também ao Nilton, por que aí é tal coisa, né, não feria um, não feria 

outro, os dois estavam fazendo tudo pra mim, então simplesmente eu perguntava aos dois. E 

aí vinha pra cá, trabalhava com o Barth também e o Barth começou a me ensinar essas coisas 

todas... 

 

MR – O Barth tinha coleção? 

 

DL – Hum... 

 

MR – Ou ele trabalhava com material da Fundação? 

 

DL – Não, ele não era sistemata, ele era histologista, então ele, por exemplo, quando ele 

queria trabalhar num material, é ele trabalhou aqui com vários insetos, então ele pegava... 

 

MR – Da coleção? 

 

DL – É. 

 

MR – Da coleção (?)? 

 

DL – Não, não... 

 

MR – Ele pegava, ele coletava, só... 

 

DL – Ele coletava e (MR – fala ao fundo)... ele ia à Itatiaia, ia pra vários lugares, coletava 

material, trazia pra cá e aí... botava no fixador, fixava, exatamente isso que eu faço, botava 

no fixador, aí cortava, corava... 

 

MR – Ele não deixava nenhum exemplar fora do... (??)? 

 

DL – Não. 

 

MR – Não. 

 

AB – Nem dizer que o material que ele trouxe era um material que não tinha ainda na 

coleção? 

 

DL – não, ele até tava a arranjar alguém... identificar. 

 

AB – Certo. 

 

DL - Os trabalhos dele são todos de material identificado, identificou acabou (riso). (ruído) 
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MR - (??). 

 

DL – Não, material (?), portanto que Barth não tem coleção nenhuma... ele (?), sempre foi. 

Mas, a capacidade dele (?). 

 

AB – E nessas viagens ele também acompanhou? 

 

DL – Ele acompanhou... (AB – fala ao fundo) é eu acompanhava. Agora outro também que 

eu ia sempre às excursões assim pra Itatiaia... agora numa excursão com Travassos... 

Travassos quando me convidou, convidou ele também pra fazer... eu achava gozado ali 

naquela época, era o seguinte: que ele... nós sentamos assim... eu sempre fui muito moleque 

naquela época, aí gostava de sentar assim fora do trem, ali, ali fora na escadinha e vendo o 

trem passar, vendo o panorama. Ele vinha, sentava também e dizia pra mim: Dirce, incrível, 

ainda estamos no... no Rio [de Janeiro]? Eu disse: é. Não é possível, na minha terra já tinha 

virado. (risos). É realmente... eu achava mesmo... e eu... mas era uma cara que tinha muita 

paciência comigo, ele e o Barth, sempre tive muita paciência comigo. A gente... eu sempre 

gostei muito de bicho, até hoje, por exemplo, eu sou rebelde, então eu queria de qualquer 

jeito (?) e criar o bicho e trazer pro laboratório, aí era uma catástrofe. Eu botava dentro... 

 

AB – Tinha que fazer um anexo, um viveiro anexo ao laboratório. 

 

DL – Nada, acontece que eu tinha pena, queria que o bichinho ficasse junto, perto de mim ou 

se não, perto do Barth que eu sabia que não ia maltratar o bicho. Ah! Até que eu apanhei uma 

vez, foi... macaco, dois macacos. Aí eu... o Travassos fazia excursões de trem, né, e cada 

cabinezinha era uma cabine pra gente, né, era um apartamentozinho pra gente, né, e o Barth 

tinha o dele, tinha o meu, o Travassos tinha o dele e outros, cada um tinha o seu. Aí eu peguei 

os meus macaquinhos e botei na... na coisa do Barth... 

 

MR – Na cabine. 

 

DL - ...Por que o Barth disse assim... (AB – tosse) (??) por que a minha cabine tinha outras 

coisas. Aí eu botei os macacozinhos (?) (risos), acabaram com a roupa dele (riso). 

 

MR – Não era Estrada de Ferro...? 

 

DL – É na Madeira Mamoré. 

 

MR – Era, era... 

 

DL – É. 

 

MR – É? 

 

DL – É. 
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MR – Estrada da Bolívia... 

 

DL – É Bolívia... como é? A gente passava pela Bolívia... 

 

MR – Isso. 

 

DL - ...E... aliás, eu até tomei um banho gostosíssimo naquelas águas calientes da Bolívia, aí 

fomos até Santa Cruz de la Sierra e aí depois voltamos. 

 

MR – Tem no relatório dele, né? A senhora, quais excursões que a senhora fez com o Lauro 

Travassos? 

 

DL – Com o Lauro Travassos eu fiz umas outras excursões também a Amazonas, onde nós 

dois, eu me lembro, nós tínhamos... lá em Manaus, coletar material e... tava eu, ele e... você 

se lembra do diretor antigo do Instituto que já morreu? O Amilcar Vianna Martins... 

 

AB – O Amilcar! É eu não conheço, mas eu... 

 

DL – Eu fiz muitas excursões inclusive com a Amilcar também. Então o Amilcar... eu sei 

que tava o Amilcar, uma excursão de... Nós fizemos uma excursão lá no Manaus. 

 

MR – O professor Nilton foi também? 

 

DL – Nilton não. Não. Nem (?). 

 

AB – E aquela coletânea inicial? Esse material ia pro museu ou ia pra Fundação Oswaldo 

Cruz? 

 

DL – Não. Quando saía com, com o Travassos... 

 

AB – Era pra... 

 

DL – Era do Instituto. 

 

AB – Tá!  

 

MR - Então essa vez que a senhora fez com o Travassos, o material tá lá então? 

  

DL – Deve tá. Não sei. 

 

MR – Deve tá. 

 

AB – E essa discussão análoga durou muito tempo? 

 

DL – Não. 
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AB - Como é que foi? 

 

DL – Com o Travassos? 

 

AB – É! 

 

DL – Não, não durou muito não. Mas, (AB tosse) nós viemos de noite. Eu me lembro que o 

Travassos já tava num caminhão e eu queria ir na boléia do caminhão, né, que eu gostava 

sempre dos troços mais antigos. Pra ir com boléia. E aí o Travassos brigou: Ah, então eu 

também vou! Aí eu disse: Mas o senhor não pode ir. Não! Se você pode, eu posso. E sabe 

que ele pulou e foi pra boléia do caminhão. Realmente! 

 

AB – Tem fotos dessas viagens, dessa excursão?  

 

DL – Olha, dessa com o Travassos... 

 

AB – Com o Travassos, com o Dr. Amilcar? 

 

DL – Amilcar... Não sei se tem, não sei. Que naquela época... 

 

MR – (??) 

 

DL – Naquela época eu não tinha, não tinha máquina, entendeu? (ri) 

 

AB – Imagina. Uma boléia de caminhão com o Dr.... Ah, deve ser muito bom. 

 

DL – É! Eu não tinha, eu não tinha muito... Porque a... Quem me emprestava, 

clandestinamente, a máquina aqui do Instituto era o Nilton de Azevedo, que trabalhava 

comigo, em fotografias. Então, ele me conhecia, ele sabia que eu ia fazer as fotografias, ele 

sabia e tal, então ele me emprestava a máquina, porque eu não tinha dinheiro pra comprar 

máquina. (fala ao fundo). Então, eu dependia. Mas dessa com o Travassos eu não tinha 

máquina. Dessa com o Travassos, ele não me emprestou, ele tinha que fazer não sei que aqui. 

Porque embora antigamente nós tivéssemos mais dificuldade, eu tinha muita dificuldade de 

conseguir as coisas aqui, mas o pessoal era muito unido, o pessoal era... 

 

MR – Tinha solidariedade, né? Um com o outro. 

 

DL – Muita solidariedade. É. E hoje em dia você tem mais facilidade, você tem tudo... 

 

AB – E não tem nada. 

 

DL – Mas não tem nada. 

 

AB – E, assim... Acompanhar numa grande excursão, com fotógrafo, isso acontecia? 

Algumas das, das, das excursões que a senhora foi... 
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DL – Não. 

 

AB - ...Teve esse caráter assim, de, de tentar fazer um levantamento da região e aí levar a 

questão da fotografia, de fazer inquéritos, e conversar com a população? Esse viés não ficou 

junto? 

 

DL – Não. Isso que eu acredito que o Coura faça, eu acredito que ele faça, eu não sei. Nunca 

fizemos porque ele, tivemos tutu, a verdade é essa. 

 

AB – E as primeiras também (AB e DL – Falam ao mesmo tempo) (??). 

 

DL – É... não e nós fizemos uns trabalhos assim, nós fizemos pra conhecer realmente, pra 

ver, mas não tinha posição nenhuma. O Zé Cândido foi único que teve ainda um pouco de 

(MR – Fala ao fundo) dinheiro pra conseguir... (AB – Fala ao algo) (?). Eu acredito que 

naquela época nem o Travassos tinha por que a gente passava até fome nas excursões por 

que era muito apertado, muita coisa. Travassos também não tinha, então a... facilidade que 

hoje em dia você tem... 

 

AB – Hum, hum. 

 

DL - ...(?)... 

 

AB – Agora não tem, né? 

 

DL – Mas, nem um por isso vou te dizer que (AB – Não valeu, né?) (?). Ah eu adorava 

aquilo... 

 

AB – E dessa excursão à Belém saiu um artigo? 

 

DL – Saiu. 

 

AB – Né? Da senhora com a Lauro. 

 

DL – Com o Lauro Travassos. 

 

AB – Em 59. E o artigo era em cima do material coletado...? 

 

DL – Não, era... uma... 

 

AB – Outra espécie? 

 

DL – Não, não era só isso não. Era um relatório... 

 

AB – Era um relatório do (DL - ...Um relatório...) (?). 
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DL - ...Da viagem. Por que o Travassos fazia: não! Faz um relatório, porque todas as vezes 

que faço uma excursão eu sempre colocava, eu tinha um caderninho e ali tomava nota de 

tudo... 

 

AB – E esse caderninho tá onde? 

 

DL – Sei lá. (riso) 

 

MR – (??). 

 

AB – Ah! Esses caderninhos pra gente são uma pérola. 

 

DL – Ah, minha filha, mas aí você está pedindo demais. 

 

AB – Não! Só se ele aparecer. Se ele aparecer uma hora: ehh! A Ana queria olhar... 

 

DL – Não, se algum dia ele aparecer... (AB – Fala ao fundo) você fazia todas as excursões, 

eu sempre fazia assim, na Europa, por exemplo, quando eu conheci a Europa também, porque 

eu fiz a Europa junto com o Zé Cândido, né... 

 

AB – Hum. 

 

DL - ...E a Nilza, eles me levaram... 

 

AB – E a? 

 

DL – Nilza, a... 

 

AB – Nilza. 

 

DL - ...Senhora dele. 

 

AB – Ah tá. 

 

DL - Eu, Nilza e ele, então nós conhecemos a Europa inteirinha, eu pelo menos, Zé Cândido 

já conhecia, mas eu não conhecia nem um, nem outro. Então nós viajamos muito, fomos para 

Viena, fomos para... para França, Inglaterra, Itália, vários lugares ele nos levou, em todo 

canto era um cicerone: isso é assim, pá, pá, pá, aqui foi isso. Ele tinha um conhecimento geral 

muito grande, né, como eu falei, então ele dava uma aula pra gente, (?), era um espetáculo. 

Só tinha uma coisa, ele dizia assim: Dirce, você é teimosa demais. Por que uma vez, eu me 

lembro, essa foi uma... essas coisas que a gente faz e depois a gente se lembra, né, fica... 

 

AB – É, fica. 

 

DL – Então, ele queria ir naquele dia, houve um dia lá que ele queria visitar uma... um museu 

e eu queria o jardim zoológico. E ficou aquela coisa: ele queria o museu. Não! Não quero ir 
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no Museu não, eu quero ir no zoológico, tá, tá, tá, você tem que ir lá... Era assim, entendeu? 

Entre um e outro. Aí a Nilza diz assim: olha, eu tô aqui. A Nilza tava no (?), onde vocês 

forem, eu vou, (quero ficar quieta?). (?) Sentados lá, aí foi assim: então vamos fazer uma 

coisa. Vamos até o jardim zoológico, você vai ver os bichos e de lá a gente já vai pro museu. 

Tá bom. Aí nós fomos. A Nilza ficava doido com a gente, a Nilza não brigava comigo, nem 

com um, nem com outro... 

 

AB – Era no meio. Quer dizer, então que a viagem além de conhecer tudo, tinha esse olhar 

de ir aos museus... (DL – Assim!) (??) 

 

DL – Nós íamos a tudo e essa eu tenho também... 

 

MR – Fotos? 

 

DL – Fotos? Será que eu tenho foto? 

 

MR – (?). 

 

DL – Aquele o.... 

 

AB – Caderninho de viagem. (riso) 

 

DL – Caderninho de viagem eu tenho, ele é pequenininho assim, esse eu tenho. 

 

AB – E os museus assim, a senhora se impressionou... (DL – Ah! Me impressionei.) (??) 

daquela... 

 

DL – Me impressionei. 

 

AB - ...Estrutura. 

 

DL - ...Porque eu nunca tinha ido pra Europa, né, então quando eu vi lá em Viena aqueles 

museus maravilhosos de história natural e outros museus...Ah! Coisa linda. Depois quando 

nós fomos pra Itália também, eu gostei muito e aí França, (??) museus todos. Mas, é tudo 

quanto é canto... 

 

AB – Na Inglaterra também? 

 

DL - Na Inglaterra também. Agora, na Inglaterra eu fui num congresso lá num congresso (?), 

aí que tenho uma fotografia. Eu e ele fomos lá na Inglaterra e de lá mesmo saímos para as 

excursões... 

 

AB – Hum, hum. 

 

DL – Então lá na Inglaterra ele me apresentou, ele fazia questão de me apresentar... 
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AB – E era um Congresso de Entomologia? 

 

DL – É, Congresso de Entomologia. Eu apresentei um trabalho sobre o sistema traquial dos 

(?) e eu falando, ele traduzindo; eu falando, ele traduzindo, era assim. Ele gostava de ajudar 

os outros. 

 

AB – E pra senhora um congresso internacional tinha sido o primeiro, esse? 

 

DL – Não, esse foi o segundo. O primeiro foi nos Estados Unidos, também de Entomologia 

em que ele me levou. Ele tava lá e me convidou e aí consegui passagem e nós fomos. 

 

AB – A senhora já tava aqui no Instituto? 

 

DL – Eu tava... 

 

AB – Esse de Entomologia. 

 

DL – De Entomologia... Não!... 

 

AB – Tava lá no Museu? 

 

DL – Tava no Museu. 

 

AB – Ah tá. 

 

DL – Ainda no Museu. 

 

AB – Agora esse... na Inglaterra a senhora já estava aqui no Instituto? 

 

DL - Já estava. 

 

AB- E teve apoio do Instituto? 

 

DL – Não, não. Nem pense (riso). Apoiar... aliás, em todas as minhas expedições... 

 

AB – No máximo uma liberação... (DL – Fala algo) ou então (?). (riso) 

 

DL – É, eu ia... era...nem sei, acho que eles me davam férias... Me davam férias, depois eles 

não me pagavam mesmo, quem me pagava era o CNPq... 

 

AB – Aí tinha uma... ... 

 

DL – Não, o Instituto nunca me deu, nunca me forneceu nada. A Marinha não, a Marinha ele 

dava, fornecia. Teve uma época, quando eu trabalhei lá na Marinha, o tempo todo eu fui fazer 

excursões, em todos os lugares e todas as coisas foram feitas pela Marinha: congressos 

internacionais... 
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AB – E em que época foi esse contato com a Marinha? Mais anos 60? Mais anos 50? 

 

DL – E aí você tem que ver... 

 

AB – Aí eu tenho que ver, tá, por que foi uma coisa mais relacionada com o seu trabalho com 

as Cracas? 

 

DL – É... 

 

AB – Então já foi num momento... 

 

DL - ...Na primeira vez eu fiz (AB – fala ao fundo). (?). Exato. (pigarro). Aliás esse 

congresso, coisa que eu nunca (fala baixo). Mas, nesse congresso que houve agora, 3º 

Congresso de (??), um pesquisador lá falou assim: que eu fui a pioneira no Brasil no estudo 

sobre incrustação (?) (MR – fala ao fundo). E fui realmente, mas sabe? Quando você nem 

(MR – É, é, é.) (?). Mas, a Marinha sim, a Marinha me dava muita coisa, agora o Instituto 

Oswaldo Cruz às vezes... ele não tomava conhecimento por que antigamente não se tomava 

conhecimento... 

 

MR – (Do que os outros estavam fazendo, né?)? 

 

DL - ...No que tavam fazendo. 

 

MR – Drª. Dirce, (??), biologia, a senhora já tava trabalhando com cracas nessa época? 

 

DL – Olha, eu já tava trabalhando com cracas, comecei com o cracas logo que fui pra 

Marinha, aí eu o (?) me convidou pra fazer uma... uma palestra... 

 

MR – Uma palestra, (?). 

 

DL – Lá em Porto Rico e... foi em Porto Rico sim. Foi um congresso que havia em Porto 

Rico e... eles convidaram o Instituto, pesquisa da Marinha, e eu fui no Instituto de Pesquisa 

da Marinha... 

 

AB – Ah! Esse foi o Congresso Internacional de Pesquisas Navais, né? 

 

DL – É, exato, foi esse. 

 

AB – Foi em (?)... 

 

DL – É... 

 

AB - Já sobre corrosão... 

 

DL – É... 



 

 

54 

 

 

AB – (?), placas de aço na Baia de Guanabara... 

 

DL – É, foi aí que eu fiz a parte... eu peguei, bom, (?) fazer corrosão, peguei... 

 

MR/AB – (o almirante?)? 

 

DL – O almirante. 

 

MR – Han, han. 

 

DL – E aí comecei a fazer corrosão e eles convidaram também o Barth pra fazer parte de (?). 

Foi ali que eu peguei acho que um amor pelas placas... Porque eu vi que as placas que eu 

contava pra ver a incrustação, a corrosão, os primeiros animais que lá se fixaram eram as 

cracas, aí comecei estudar as cracas, mas antes eu estudei... a parte de corrosão muito bem, 

fui lá num congresso lá em Porto Rico, aí fiz, dei a minha aula, tive contato com muita gente 

também e depois nós retornamos. Aí na volta eu comecei a estudar as cracas... daí em diante: 

craca, craca, craca. Tanto que o pessoal... 

 

AB – Mas, a histologia ficava paralela... 

 

DL – Ah! Sempre, por que uma coisa eu sempre fiz. A histologia das cracas também... por 

que é uma coisa muita difícil alguém pegar uma craca e fazer corte histológico, tirar... por 

que aquela casca é (AB - Tosse) muito dura... 

 

MR – Como é (AB – Tosse) (??). A senhora retira... (DL – Não, não retiro não) (??)? A 

senhora faz um (DL – Eu faço...) (??)... 

 

DL – Um corte mesmo... 

 

MR – É, é. 

 

DL – Entendeu? Eu descalcifico depois, corto. Tem até depois eu posso (MR – Fala ao fundo) 

mostrar pra vocês todos eles. Então, quer dizer, é um pouco difícil de fazer e eu... 

(INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO) 

 

Fita 3 – Lado B 

 

DL – (ruído) (?) tem que ser de acordo, põe no fixador o que você vai usar, entendeu? E... 

tem que ser (??)... 

 

AB – Quer dizer que retirar a craca e fazer a histologia depois, você altera... você não vai... 

 

DL – Não você... 

 

AB - ...Ter uma visão uma... uma visão... 
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DL – Como você quer, por exemplo, a visão do animal dentro da sua casa... 

 

AB – Pra poder entender o... 

 

DL – É uma coisa, é... (AB – Fala algo). Agora o animal fora da sua casa, é outro. Você pode 

fazer corte histológico... 

 

AB – Sim, mas vai ter um outro olhar. 

 

DL – É um outro olhar, um outro modo de ver. Isso é uma das coisas que o Barth me ensinou 

muito, entendeu? Sempre teve o bicho no ambiente onde ele deve estar... 

 

MR – (Fala baixo). 

 

DL – É, pois é. 

 

AB – É o bicho no seu ambiente, não é? 

 

DL – No seu ambiente. 

 

AB – Não tem ambiente sozinho, né? 

 

DL – É. Eu agora estou trabalhando num grupo que eu trabalhei muito, você pode ver pela 

minha (?)... 

 

AB – Hum. 

 

DL - ...Eu trabalhei muito melhor. Depois quando eu vim pro Brasil eu deixei o (?)... 

 

AB – O (?) foi em cima do trabalho que a senhora ficou fazendo nos Estados Unidos, né? 

 

DL – Foi. Em cima do trabalho... 

 

AB – (tosse) 

 

MR – Quanto tempo a senhora passou lá nos Estados Unidos? 

 

DL – Eu passei dois anos, um ano em um laboratório em (?), depois passei mais um ano no 

California (?) Science... 

 

MR – Hum, hum. 

 

DL - ...E onde eu aprendi muita coisa... 

 

MR – (A senhora foi com bolsa ou era?) 
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DL – Não, fui convidada. 

 

MR – (fala baixo) 

 

DL – Não, fui convidada mesmo, por que eu tava pela Marinha, entendeu? E a Marinha me 

deixou... vai... o almirante, que era o Almirante Paulo Moreira... 

 

MR – (inaudível) 

 

DL – O Paulo Moreira era uma figura notável, então ele disse: vai que eu agüento... 

 

MR – A senhora era pesquisadora da Funda... do Instituto, estava cedida à Marinha? Como 

era esse negócio? 

 

DL – Não, eu era pesquisadora daqui, mas a....o Almirante Paulo Moreira me convidou se eu 

queria trabalhar também lá... contratada... 

 

AB – É e foi mais ou menos 67, 69, né? 

 

DL – É. 

 

AB- Que tem referência aqui da... (Osborne Laboratory of (?) Science?) nos Estados Unidos, 

depois da Califórnia, a (Academy of Science?), também foi em (bióptero?)? 

 

DL - Também foi em bióptero? 

 

AB – Em 69. 

 

DL – É... 

 

AB – Quer dizer, num período... 

 

DL – O primeiro eu trabalhei com... em cracas, (?), eles compraram até microscópio 

eletrônico pra eu ficar e eu não fiquei. Aí vim me embora, mas aí o (Rossi?) imediatamente 

me convidou pra trabalhar lá naquela empresa dele, aí eu fui pra Califórnia. Tinha acabado 

de fazer uma monografia sobre isso, aí eu fiz e tal. E lá também fiz umas excursões... Aí 

quando eu fiz excursões... foi na Califórnia, foi em Nevada... isso aí tem, Nevada e México...  

 

MR – (??). 

 

DL – Hein? 

 

MR – (??), relatórios, diários... 

 

DL – Tem. 
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MR – Tem? 

 

DL – E lá eu fiz, o (Rossi?) me levava pra tudo quanto é canto, agora eu fiz uma excursão 

que eu nunca tinha feito aqui no Brasil. Foi uma excursão, vamos assim, tudo de bom e do 

melhor, entendeu? (MR – fala ao fundo) Completamente diferente, aqui a gente morre, morre 

de sede, morre de fome... 

 

MR – É, é, é. 

 

DL – Lá não, então eu fiz uma excursão de um... vamos dizer assim, dentro de uma... através 

da sua... um carro, ele tinha um carro, dado pelo Geographic Magazine que é... eu botei o 

nome de (?), (?), era um Mercedez Benz esporte. Ah! Eu fui pra tudo quanto é canto. Nós 

saímos, que ele coletava esses (?), e eu coletava tão bem os (?) e craca e ele não se 

incomodava, ao contrário, até me ajudava a coletar material de craca, tudo isso. Então trouxe 

pro Brasil muita coisa, muito material fixado, (?), entendeu? Muita coisa mesmo. Eu aprendi 

com ele várias coisas, aprendi... me ensinou principalmente fotografia... 

 

AB – Hum. 

 

DL – Aí que eu sei fazer fotografia, tudo isso, que eu faço, o pessoal fica doido aí, (??) (MR 

– Fala ao fundo) (?) que eu faço e tudo mundo fica curiosos e tal, mas é isso. Ele que me 

ensinou a fazer essas fotografias e o Barth também. O Barth também era um grande fotógrafo. 

O Barth também me ensinou muita coisa... 

 

AB – Um mestre e tanto, né? 

 

DL – É, e eu... 

 

AB – (??) (riso) 

 

DL- ...É, antigamente tinham mestres assim, né, todo mundo tinha um. O pessoal fica muito... 

não é... eu acho que ficam mais (AB – Não sei, tem o receio do outro pegar) (?). É, ser uma 

coisa (AB – tem muita desconfiança?), ser melhor que você... 

 

AB – Ainda tem isso, né? 

 

DL – É. 

 

AB – Muita gente fez muita coisa errada de... é... (DL – É) (?) dos outros e criou... o caos... 

(DL – É), né, eu não posso confiar... a perda de confiança eu acho também... 

 

DL – Foi muito grande. 

 

AB – É grande. 
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MR – (fala baixo) 

 

AB – Também tinha isso, né? 

 

MR – Brigas horrorosas... 

 

DL – Tinha, as brigas do Travassos com... o Dr. Olympio antigamente, se lembra? Era uma 

coisa tremenda. E... (MR – fala ao fundo) (??). Não, não era no (AB – Fala ao fundo) (?)... 

 

AB – Mas, eram brigas entorno de um... de um... 

 

DL – Trabalho e tal 

 

AB – Trabalho. 

 

DL – Foi... (AB – Fala ao fundo), é. 

 

AB – Estavam chegando a esse nível assim? 

 

DL- Não, chegando... eu acho, eu não faço partido de um e outro, mas o Travassos não 

gostava, eu sei que ele não gostava do... Dr. Olympio, o Dr. Olympio era até diretor, por que 

o Dr. Olympio trazia um pessoal de lá de fora pra cá (??), eu não sei bem, entendeu? 

 

MR – (A senhora diz?) é do exterior? Ou... 

 

DL – Do exterior mesmo, o Barth foi um, quem trouxe o Barth para o instituto foi o Dr. 

Olympio. Então, mas o pessoal tinha um ciúme do pessoal de fora, se pagava o pessoal de 

fora melhor... Era um troço assim, mas era uma coisa que todo mundo reconhecia. Brigava, 

mas na hora... dava-se as coisas (pro professor?), eram muito unidos, entendeu? Eu me 

lembro, por exemplo, eu trabalhava com o Barth, fui umas das primeiras colocadas naquele 

curso, aí o Barth perguntou: você quer vir trabalhar aqui? Eu disse: eu quero. Tava doida 

mesmo. Fiquei trabalhando com ele... e então pessoal disse que como eu tinha sido convidada 

pra trabalhar no Instituto pelo Dr. Olympio da Fonseca, e o Travassos e... de imediato me 

convidou pra fazer as excursões e eu fui, quer dizer... 

 

AB – De um lado e do outro (risos) 

 

DL – Então... aí começaram, uma (?) assim: você... tá virando a casaca, né? Você veio pra 

cá convidada pelo Dr. Olympio e já vai em excursão com o Travassos! Tá virando a casaca? 

Eu disse: bom, eu não viro a casaca... 

 

AB e MR – (Falam ao fundo) 

 

DL – É, e eu era malcriada, sabe que eu não deixai passar, né, era um grande figurante lá, 

mas aí não deixei passar, eu disse: olha, primeiro, eu não casaca; segundo, eu faço aquilo que 
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eu quero e eu quero ir com ele e acabou. E eu ia realmente fazer as coisas todas (telefone), 

quando um fala do outro, eu saia de perto. Nunca tomei partido... 

 

MR – Hum, hum. 

 

DL - ...Entendeu? Até uma vez, eu me lembro, que o Dr. Herman, o Dr. Herman não 

gostava... do Barth que era alemão. Judeu e alemão... E ele não gostava do Barth que era... 

 

MR – O Herman...? 

 

DL – O Herman Lent. Aí eu fiz um trabalho, um trabalho, aí fui lá, o trabalho saiu, o Herman 

era da Redação e o trabalho saiu. Quando o trabalho saiu e tudo, mas saiu o meu 

desenhozinho bem (?), pequetitinho, era sistema traquial também, tudo pequetitinho. Aí 

fiquei danada da vida, tinha feito um desenho grande, bonito. Aí cheguei perto dele, (?) 

sujeito como um bicho papão de lá. Aí fui lá e falei com ele... (AB – Fala algo)... É, mas aí 

eu fui lá, falei com ele, aí disse: olha, eu vim aqui pra apanhar uma lente com o senhor. Ele 

disse: lente? Pra que? Uma lente pra ler o meu trabalho pro que eu não consigo. (barulho)... 

 

AB – E ele? 

 

DL – Ele ficou uma fera! 

 

(?) – Com licença. 

 

AB – Oi! (INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO) 

 

AB – Então, retomando, a gente está falando dos trabalhos com... 

 

DL – (Embídeos?). 

 

AB - (Embídeos?). Que é um trabalho novo, né? 

 

DL – É um trabalho completamente... ninguém conhece esse grupo aqui no Brasil, pouco 

gente conhece, ele é mais conhecido na Alemanha e na Inglaterra com o David que morreu e 

lá nos Estados Unidos, nós temos o (Gross?), Eduardo (Gross?) que é um dos únicos que faz 

essa anatomia, só faz a sistemática aliás, anatomia não, só faz a sistemática. Então eu entrei 

em contato com ele e nós trabalhamos muito juntos. Ele queria fazer ehh... junto comigo uma 

monografia da parte interna e externa. Eu fui pra lá, ele me convidou. Eu fui pra lá, mas aí já 

fui com tudo praticamente pronto... 

 

MR – Isso foi em 60? 

 

AB – Não, (MR – Fala ao fundo)... 

 

MR – Foi 70. 
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AB – É, eu tenho aqui. 

 

DL – A data (?). 

 

MR – Mas, depois que a senhora voltou, a senhora começou a trabalhar, se interessou e foi 

trabalhar com esse grupo aqui e aqui a senhora começou a trocar com ele, é isso? 

 

DL – Trocar com ele. 

 

MR – É, é. 

 

DL – Aí ele... 

 

MR – Informações... 

 

AB – (??) isso mesmo, né? 

 

MR – Foi, né? 

 

DL – É, aí ele disse pra mim: Dirce, eu faço a parte sistemática (MR – Fala ao fundo), eu 

faço a parte de anatomia, histologia... 

 

AB – 69, na Califórnia... 

 

DL – É... 

 

AB – 69. 

 

DL – É, aí eu fui e fiz a minha parte e tudo, mas a parte dele, ele faz a parte dele, mas queria 

uma coisa... começou, foi na época que começou Scheming, aquele microscópio Scheming 

começou aparecer, então ele ficou entusiasmado com aquilo, disse: não, não, a minha parte 

eu vou... vou guardar um pouco pra trabalhar no Scheming, esse material no Scheming. Mas 

eu não vou não. Eu vou é publicar a minha parte por que a minha parte o Scheming não... 

então, aí eu voltei ao Brasil, eles queriam que eu traba... publicasse lá na Califórnia mesmo. 

Mas, como não era assim, brasileiro não tem vez... (MR – fala algo). É, então acontece que 

nós tínhamos o seguinte: o trabalho meu, se eu entregasse agora, todo pessoal dali da 

academia primeiro tem... depois os outros americanos, final... 

 

MR – O brasileiro. 

 

DL – O brasileiro. Então eu achei isso errado, disse não, peguei o troço todo e vim publicar 

aqui, aqui mesmo, (fala baixo)... 

 

MR – (Fala baixo) 
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DL – Eu acho isso muito errado. Tem muitas coisas que o americano gosta de aproveitar do 

brasileiro. Inclusive eu já... quando eu fui pela primeira vez no laboratório (?), o direto de lá, 

era Dr. (Migrelli?), ele queria... como ele me viu, eu era menina ainda, mocinha, né e 

pequenininha... ah! Quando eu comecei a publicar o trabalho, ele queria botar o nome dele 

no trabalho... 

 

AB – Ah! Tem isso, né? Tem que se publicar junto com quem é o diretor, junto com isso, 

junto com aquilo. 

 

DL – É, esse trabalho aí. 

 

AB – “(?) and histology of (?)...” 

 

DL – (?). 

 

AB – Aí... 

 

DL – Ele saiu. 

 

AB – Ele saiu. 

 

DL – É. 

 

AB – Nas “Memórias”, mas saiu... 

 

DL – Saiu aqui. 

 

AB - ...Em inglês, quer dizer, eu acho que facilita a divulgação pra fora, né? 

 

DL – Foi 

 

AB – Em 71 que esse saiu. Esse aqui outro, é um trabalho publicado pela Academia Brasileira 

de (MR – Fala ao fundo) Ciências.... 

 

DL – É. 

 

AB – Contribuição ao estudo da (embidina?), 8ª parte, que era a parte da anatomia, né? 

 

DL – É 

 

MR – A tese é em homenagem a alguém? 

 

AB – Em 65. 

 

MR – A tese é em homenagem a alguém? 
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DL – Ao (David?). 

 

MR –Mas, é material nosso? 

 

DL – É material nosso. 

 

MR – É coletado na Amazônia, né? 

 

DL – Mas, é que a.... 

 

MR – Então. 

 

DL - ...Foram eles que deram um... 

 

MR – Ah... (??) da Amazônia. 

 

DL- Do Amazonas... 

 

MR – É... 

 

AB – Tem outra separata aqui de 55, aí do...Rudolf Barth, né? 

 

DL – É. 

 

AB – Hum. 

 

DL – Mas a... esses trabalhos com (AB – Fala algo) (?), eu aprendi muito. Agora o Travassos, 

com o Travassos eu tenho um trabalho também. 

 

MR – (Elióptero?)? 

 

DL – Não, não. (Elióptero?) não tenho não. (Eliópetero?) só tenho um, um com Barth e a 

maioria deles é sozinho. 

 

AB – Com Travassos além da excursão, né? 

 

DL – Além da excursão não tenho não. 

 

AB – É a excursão? 

 

DL – É a excursão. 

 

AB – Ah esse da excursão... e esse saiu... nas Atas da Sociedade... é... 

 

DL – É... 
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AB – De Biologia? 

 

DL – Nas Atas da Sociedade de Biologia. 

 

AB – Biológico, de plano biológico, não sei como é que se fala. Ah é de 59. 

 

DL – Foi. 

 

MR – Drª Dirce, (o que foi a sua ligação com?) o Lejeune [Pacheco H. de Oliveira]? 

 

DL – Ah, sim, a ligação minha com o Lejeune é a seguinte: então quando eu comecei lá na 

Marinha já comecei com o trabalho de cracas, aí eu vi que o único elemento que trabalhava 

também em Biologia marinha aqui dentro do Instituto Oswaldo Cruz era o Lejeune, então 

comecei a me aproximar do Lejeune, é uma criatura muito boa, muito boa, me deu livros, me 

ensinou, entendeu? Classificava comigo as coisas lá na Ilha dos Macacos... 

 

MR – Isso, isso mesmo. 

 

DL – Eu ficava lá junto com ele e ele me ensinando, a senhora teve também... 

 

MR – Trabalhava junto? 

 

DL - ...Também, ela (AB – Tava junto?) trabalhava a (rotífera?), ela trabalhava, era um... 

 

AB – Ela era também da área de História natural? 

 

DL – Também era professora até. 

 

(?) – (fala baixo) 

 

DL – Eu sei que era uma pessoa muito boa, muito dado, entendeu? Então nós ficávamos lá, 

ele ficava me ensinando craca, classificando pra mim, mostrando, uma criatura notável, 

muito bom. 

 

MR – E na Ilha dos Macacos, vocês (DL – Na Ilha dos Macacos) macacos rhesus, né? 

 

DL – Macacos rhesus soltos. 

 

MR – É, é. 

 

DL – Completamente soltos. 

 

AB – (?) 

 

DL – Hein? 
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AB – (fala baixo) 

 

DL – Estão todos presos agora coitadinhos. Mas, era tudo soltos, e você... aquela ilha era 

uma ilha com muita vegetação e o Lejeune adora aquilo e o Lejeune fazia uma... uma... eu 

não sei até hoje onde foi parar a coleção dele... 

 

MR – (??) alguma coisa na Santa Ursula, mas muita coisa (foi jogado fora?). 

 

DL – Foi! Eu não sei... 

 

MR – É. 

 

DL – Por que quando começaram a dizer que o Instituto Oswaldo Cruz... só interessava ao 

Instituto Oswaldo Cruz doença endêmicas e aí Biologia marinha... (BATE COM AS MÃOS) 

fora. 

 

AB – Isso (fórum?) dos anos 70. Foi a hora que... 

 

DL – Foi a hora então (MR – 78...) que acabou tudo... 

 

MR – 77, 78 tava já assim, né? 

 

DL – Foi com quem? Foi com Vinícius, né?  

 

MR – Foi com Vinícius. 

 

DL – Acabou com o troço 

 

MR – É acabou. 

 

DL – Aí houve aquele negócio também de... de... 

 

AB – E o Lejeune tava...  

 

DL – O Lejeune tava em atividade. 

 

AB – O que aconteceu com ele? 

 

DL – Aí o Lejeune não quis, negócio de opção, tinha que (AB – (?) pela CLT, muita confusão 

junta) (?)... É, aí eu o Lejeune não sabia o que queria fazer, coitado, por que ele era um 

cientista, ele não sabia nada o que acontecia fora do mundo, entendeu? Nada, nada. Então ele 

só disse: o que que eu faço? Então se faz a opção ou não faz e ele não fez, o pessoal começou 

a dar em cima dele, depois quando ele quis fazer, já não podia, foi uma coisa. Aí ele pulou 

pra... pro Fundão, eu uma vez encontrei ele no Fundão... 
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AB – É por que aí no momento da opção, pra optar por ficar na Fiocruz ele tinha que abrir 

mão do que ele tava fazendo... 

 

DL – Tinha, ele tinha que abrir mão. 

 

AB – Essa (?) a discussão dele, não é? 

 

DL – É, e aí... 

 

AB – No Fundão ele foi pra que setor assim? 

 

DL – Ele foi pro setor de (MR – Fala ao fundo) Biologia... 

 

MR – É, ele foi pra Biologia. 

 

DL – E muito bom, (AB – Fala ao fundo) (foi lá que?)... 

 

MR – (?) muita pouca coisa... 

 

DL – Não sei. 

 

MR - ...(??). 

 

DL – E o Instituto tinha essa mania: joga-se tudo fora. A coleção de lâminas daquele... que 

fez Febre amarela... se lembra? 

 

AB – Ahh a doutora Itália ficou catando feito uma louca por que jogaram as lâminas todas 

(DL – Todas!!) (?)... 

 

DL – Jogaram tudo. 

 

AB – E tudo organizado pela Fundação Rockefeller... 

 

MR – É, é. 

 

AB - ...Então tinha tudo que foi usado, tudo classificado, sistematizado. Você pode fazer 

trabalho sobre a.... né? A coisa endêmica mesmo da doença no interior por que vinha por 

área, por ano... 

 

DL – É. 

 

AB – Quer dizer, você tem um trabalho (DL – Tudo, tudo) de Saúde Pública...olha! 

 

DL – Baseado... 
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AB – Agora ela conseguiu recuperar... ela ficou fazendo isso, até [19]85 ela ficou 

recuperando, né? Tá no estado, agora tem que cuidar pra não acontecer de novo. 

 

DL – Eu vou te contar, aliás, segundo Vinícius, se aparecer, acontece, olha... 

 

AB – É, aconteceu em Anatomia patológica. 

 

DL – Pois, é. 

 

AB – E de todas, todas, (DL – Anatomia patológica...) você não consegue recuperar por que 

não tem a discussão... (DL – Fala algo). Como é que você vai recuperar a peça... 

 

DL – É. 

 

AB - ...Se você não tem o.... acabou! A finalidade da peça é o momento da peça, né, a história 

da... 

 

DL – A história da peça. Não, realmente, eu vou te dizer uma coisa, eu digo pra esse garoto, 

o dia que eu fechar os olhos, essa minha coleção toda de cracas, eu já dei... dei oralmente, 

mas agora eu quero fazer troço por escrito lá... 

 

MR – Mandar pra onde? 

 

DL – Eu? Eu quero ver se dou pra universidade de lá... 

 

MR – (?)? 

 

DL – (?). Vou dar pra algum lugar. O Museu Nacional eu ia dar, mas acontece que eu tô 

vendo que o Museu Nacional a bagunça também tá tão grande e não vale a pena. 

 

MR – (??) (MR está sempre distante do microfone) 

 

DL – Tá, mas acontece que a coleção de cracas, eu já soube que está num porão... 

 

MR – Não tá nada disso, eles estão reformando... 

 

(voz masculina) – (?) 

 

MR – Não é assim não, ninguém tá (??), aquilo vai ser reformado, vai ser um depósito só pra 

pôr as coleções, (?), vai ter ar condicionado, tem que arrumar, (??). Mas, a senhora não quer 

deixar na Fundação por que? A senhora acha que... 

 

DL – Por que a Fundação não aceita craca, minha filha! Como é que eu posso deixar... 

 

AB – Não é endêmica, não é... 
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MR – Ela não vai (DL – Mas doenças endêmicas...) é. 

 

DL – Umas das coisas, eu tava até pensando, eu tava dizendo pra ele, eu fui convidada pra 

fazer uma... pra uma aula, dar uma aula de inauguração de um... não é um congresso não, 

esse pessoal, tá assim da minha mesa... 

 

(voz masculina) – Quer que eu vá pegar? 

 

DL – Então, lá em Cabo Frio... 

 

AB – Foi essa que agora eu ia, mas não deu por causa da... ...(?). 

 

DL – Não, aquela que você foi... 

 

AB – Han. 

 

DL – (AB – Que eu ia era em Angra) (?)... Era não, era Cabo Frio também. É isso aqui. 

 

AB – Han.... Ah! O que que é essa (?), que eu não entendi, eu não consigo entender (DL – 

Não pergunta a mim não, pelo amor de Deus) que produz, quem assina? 

 

DL – Não pergunta a mim por que eu também não sei nada... 

 

AB – Eu peguei esse folder a única coisa (DL – fala junto) (??) Fundação Oswaldo Cruz, 

qual é setor? Qual é o departamento que tá? 

 

DL – Entomologia, agora eu não sei quem é... 

 

AB – Quem da Entomologia?  

 

DL – Não sei.  

 

AB - Não tem o nome de ninguém! 

 

DL – Não tem mais... 

 

AB – Eu não consegui... 

 

DL – Você já (AB – Fala ao fundo) (?) um troço desse, e eu? E eu? (AB – Fala ao fundo) (?) 

convidada pra fazer inauguração disso aí, agora me diz o seguinte, ali diz assim, a... vai ser 

dia 16, não é? Dia 16 às 3 horas, sai daqui do Instituto... 

 

MR – De setembro, então ainda vai acontecer... 
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DL – Ainda vai. (MR – Fala ao fundo) Vai acontecer. Aí, mas, aí sai daqui às 3 horas e 

quando for 8 horas, eu tenho que estar lá pra abrir a inauguração, aí é que vai ser. Eu vou sair 

daqui 3 horas, são 3 horas praticamente de viagem... 

 

AB – Vai chegar às 6 e as 8 tem que estar falando. 

 

DL – Não dá! 

 

MR – (?) e (helmintos?), é isso? 

 

DL – Eu não sei o que é isso. 

 

MR – Deve ser, né? 

 

AB – Eu achei que era lá da macologia, não é não? 

 

DL – Eu não sei, minha filha! 

 

DL e AB – (Falam juntas) 

 

AB – ...Aí fiquei eu e um amigo que é do (?) (riso) com esse folder na mão, tentando entender 

(MR – fala ao fundo)... quem é... É um inseto ou um verme, então é da área da entomologia... 

 

MR – (?)... 

 

AB – Realmente. 

 

MR - ...Agora... (AB – Fala ao fundo) (?)... 

 

AB – Mas, e a palestra (riso)? 

 

DL – Me convidaram pra fazer a abertura desse congresso... 

 

MR – Ele é sobre o que? 

 

DL - ...Congresso não, por que eu não posso chamar isso de congresso... 

 

MR – Eu vou telefonar pra saber. 

 

DL – Ah isso é ótimo, formidável. Telefona e diz pra mim... 

 

AB – Tem que saber qual é o público pra saber qual a fala que se faz... 

 

MR – Que se faz. 

 

AB – ...Como é que é isso? 
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DL – Pois, é. 

 

AB – Às vezes eles querem a sua experiência com a parte de Chagas... 

 

DL – Pois, é. 

 

AB – Não sei ou com a parte de... 

 

MR – (fala baixo) 

 

DL – Não, me pediram pra falar (AB – Hã? Qual o assunto?) ir falar sobre craca. 

 

AB – Ah! Sobre craca. 

 

DL – Sobre craca. Aí eu fiquei assim, eu cheguei a dizer... 

 

AB – Então vamos falar dos parasitas. 

 

DL – Pois, é. 

 

AB – Por que aí dá pra juntar com helmintos (MR e DL – Falam juntas) (?)... 

 

(Voz masculina) – Eu não sei por que... 

 

DL – Mas, esse aí que veio agora pra mim. 

 

MR – Mas, tinha recebido (DL – Não!) (?)... 

 

DL - ...Recebi isso agora. 

 

MR – (?) 

 

AB – Eu tinha esse folder lá na Associação, lá na ASFOC, fiquei tentando entender qual a 

origem. 

 

DL – Qual a origem. 

 

AB – Tem que entender. 

 

DL – Agora... 

 

AB – (?)... 

 

DL - ...O que é pior de tudo é o seguinte: eles me convidaram pra fazer uma palestra sobre 

cracas, eu tenho... não, uma palestra, eu disse: olha, eu só falo sobre as cracas. Tô de mal 
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com o barbeiro. Aí ela falou assim: não, nós queremos é craca mesmo, que a senhora fale 

sobre as cracas que são os animais que ninguém conhece, é interessante, tal, tal. Eu disse: tá 

bom. Agora, eu pensei assim: se o Instituto não aceita craca, como é que vamos...(riso) eu 

convidada pra fazer uma palestra de craca... 

 

AB – Vai usando o espaço assim, daqui a pouco as cracas estão dentro. Aí vamos ter um 

setor de cracas, pronto... 

 

DL – É o que eu vou fazer. Sabe de uma coisa? Lá vou eu, vou falar de craca, acabou (AB –

Vamos criar seguidores internos) (?)...é. 

 

AB – Vamos (?) o público para as cracas. (risos) Esse é um bom caminho, é uma estratégia. 

 

DL – É uma estratégia. 

 

AB – Vinícius que gostava de estratégia. 

 

DL – É. 

 

AB – Nossa Senhora. 

 

DL – Agora, eu tava dizendo isso... 

 

MR – A senhora tem um bom relacionamento com Cora? 

 

DL – Olha, eu por... antes de ser aquele... me desculpe, mais pedante, antes dele ser isso, ele 

era um grande pesquisador e quando ele foi diretor do Instituto pela primeira vez, ele foi 

feliz, espetacular, notável; mas agora, eu acho que ele está cheio de vento, é desse tipo de 

bola que você furar ela estoura, ele está cheinho de vento. Agora, então... eu não sei, ele 

andou falando à beça daqui, ele não aceita isso aqui... 

 

MR – Não aceita o seu laboratório ou essa...? 

 

DL – Não, ele não aceita tudo isso. Esse meu laboratório não porque ele não se mete comigo 

mesmo (riso), eu ele sempre nós respeitamos... 

 

MR – Se respeitaram, isso. 

 

DL - ... Mas, ele não aceita isso tudo aqui, o Instituto, (MR – Fala algo) o Instituto não, esse 

prédio. Então ele...quer dizer, ele não dá um tostão pra nada pra aqui. Verba nenhuma sai de 

lá do Instituto pra cá, aí eles poderem conseguir alguma coisa, um (?), tem que pedir ao setor 

de entomologia que resolveu arcar com a responsabilidade daqui. Então apenas a 

entomologia é a única que tá lá favorável à gente, quando a gente quer alguma coisa, pede à 

entomologia... 

 

MR – A senhora pode justificar até o seu trabalho aqui como líder, né? 
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DL – Exato, posso. (?) e também as (?)... 

 

MR – A senhora trabalha com (?)? 

 

DL – Também 

 

MR – Que ótimo. 

 

DL – Então, quer dizer, o [José Rodrigues] Coura não fazendo nada disso. Então, Dirce, eu 

vou fechar tudo. É ele... a Beth que é a entomologia, né?... 

 

MR – Entomologia. 

 

DL - ...Da entomologia, a Beth: não fecha não por que eu me responsabilizo por tudo aquilo, 

pode deixar... Eles não vão publicar nada por que eles são uma cambada de vagabundos...por 

aí, que tal? Aí ele ficou, mas nesse ínterim todo, então ele ficou de olho, aí virou-se assim 

pra Arlete, disse assim: olha, tem um ano, ninguém publicou nada, aquilo lá não vale nada, 

tal, tal, tal. A Beth ficava doida. Mas, aí eu publiquei um trabalho agora e de que? De 

barbeiro, não foi de craca, foi de barbeiro embora muitas vezes, foi esse menino aqui, ele que 

batia no computador e tal, toda hora, aí eles queriam que eu botasse o nome do trabalho – 

vocês já viram o trabalho, né? 

 

MR – Não. 

 

AB – Esse último não. 

 

DL – Não (AB – Que a gente veio aqui...) (?) apanha o trabalho aí em cima pra mim (AB – 

A criança mais recente) Você já viu como eu sou folgada? Eu peço pra ele tudinho. Ai, olha. 

Peço a ele pra fazer as coleções... 

 

MR – (?) aluno mestre é assim mesmo. 

 

DL – Não é? 

 

MR – Isso mesmo. (riso) 

 

AB – Discípulo. 

 

DL – Ah é. 

 

MR – Antigamente, a senhora também já fez muito isso (DL – Ah! Sempre fiz) (?). 

 

AB – Saiu agora, agora, julho-agosto (DL – Pois, é. Saiu agora) de 99. “Anatomia e histologia 

das glândulas salivares nos (?)” ... 
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MR – É nosso? 

 

DL – É, pode ficar. Aí isso... 

 

AB – Eu vou levar um só por que a gente... 

 

DL - ...Isso... 

 

MR – Não, (?). 

 

AB – (riso) Então eu quero um com dedicatória também, eu dou o meu. 

 

DL – Então, nessa altura, você vê o seguinte, que isso aí vai contra a... as modificações deles 

de fechar isso aqui (AB – Fala ao fundo) por que alguém tá publicando... 

 

AB – E a origem é o Departamento de Entomologia. 

 

DL – É, e aí foi aí (AB – Aí é que foi a briga), pergunta a ele como ele brigou (riso), coitado, 

ficava aqui o tempo todo por que a gente mandava o trabalho pra lá, mandavam de volta, 

mandava pra lá, mandavam de volta e queriam que eu botasse o nome do Instituto lá, Instituto 

Oswaldo Cruz, Avenida Brasil (MR – Fala ao fundo) Aí peguei: não, eu não boto eu não fiz 

o trabalho aí (MR – É, é, é), eu fiz o trabalho aqui (AB – Isso), aí... 

 

AB – Estrada do (?). 

 

DL – É, aí eu botei o endereço daqui e depois eles queriam que botasse, não colocasse o meu 

departamento por que esse meu laboratório é laboratório de histologia de invertebrados, 

anatomia e histologia de invertebrados, é conhecido por todo mundo assim, então eles não 

queriam, eles queriam que eu colocasse... como é? 

 

(voz masculina) – Laboratório de Vetores e... (?) (MR – Fala ao fundo) (?) leishmaniose... 

 

DL – É. 

 

(voz masculina) – É um desses aí... 

 

DL – Esse eu não faço... aí cortei tudo, só entomologia, acabou. Foi uma briga, entendeu?  

Pra sair isso daí, quer dizer, eu devo estar atravessada no gogó do Cora, a verdade é essa. 

 

MR – Por falar nisso, deixa eu te perguntar (?). 

 

DL – Pois, não. 

 

MR - Como está (?)? A senhora teve contato com ele (DL – Tinha) (?) no Instituto (DL – 

Tive) a senhora trabalhou com eles... 
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DL – Não, não trabalhei, eles trabalhavam no 3º andar, o... (voz masculina ao fundo) marido 

trabalhava no... 4º andar, eu me dava muito bem com todos eles. 

 

MR - Era, quer dizer, era... 

 

DL – Era... ele era criatura muito boa... 

 

AB – O Dr. Leônidas 

 

DL - ...E ela era meio difícil, mas também sou difícil, todos nós temos os nossos defeitos e 

ela também tinha e eu tenho também. Então, eu e ela às vezes tínhamos um rapa-pé 

desgraçado, sabe? Nós dois, eu e ela, mas saiu tudo direito. Ela às vezes dizia assim: eu não 

aceito - ela dizia – eu não aceito esse círculo evolutivo que você está fazendo do 

Tripanossoma cruzi, você isso, você aquilo... aí eu: você não aceita por que você não quer. 

Não aceita, não me interessa; quer aceita, aceita; não quer aceitar, não aceita. Eu vou falar no 

congresso, o congresso tá lá, era um congresso internacional que havia lá dentro do Instituto, 

eu vou botar o trabalho lá se você não aceita, chegar e diz: não aceito... 

 

MR – Tem todo direito de falar... 

 

DL – Tem todo direito. 

 

MR – Nada impede (DL – E nesse congresso eu ganhei o primeiro lugar) (??)... 

 

DL - Coitadinha. 

 

AB – Aqui, tô vendo nesse... nesse trabalho, nos agradecimentos, as referências à doutora 

Alina [Szumlewicz]. 

 

DL – Foi por que foi a Alina que fez isso aqui pra mim... 

 

AB – Certo. 

 

DL - ... Foi a Alina que me deu esse... 

 

AB – E a Alina é de uma mesma geração da senhora aqui, né? 

 

DL – É eu acho... 

 

AB – De entrada na Fiocruz. 

 

DL – Não, de entrada (AB – Fala ao fundo) na Fiocruz, lá em baixo... 

 

AB - De entrada na Fiocruz, é, lá em baixo. 

 

DL – A Alina era uma grande pesquisadora... 
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AB – Eu tive (MR – Fala algo) pouco contato com ela por que ela ficava no prédio da 

expansão pra pegar o carro e pra trazer (DL – É e...) ela aqui pra Jarepaguá, aí quando eu 

chegava, eu sentava no banquinho e ficava...  (INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO) 

 

Fita 4 – Lado A 

 

DL – Teve uma época... 

 

AB – Entrevista Drª Dirce Lacombe, fita nº 4. 

 

DL – Ah tá. Teve uma época que a Alina [Szumlewicz] queria sair daqui por que houve um 

negócio lá no Instituto que todo mundo tinha que sair daqui. Então ela começou a ver o 

espaço que tínhamos lá... 

 

AB - Sair lá do departamento? 

 

DL – Não, sair daqui. 

 

AB – Aqui de Jacarepaguá. 

 

DL – É. 

 

AB – Tinha que... teve que voltar pra lá? 

 

DL – Pra lá. Mas, então isso não era possível por que não tinha espaço dentro do Instituto 

Oswaldo Cruz pra ficar com todo mundo. Então ali... 

 

AB – No que ela trabalhava aqui? Só pra gente... 

 

DL – Hein? 

 

AB – No que ela trabalhava aqui? 

 

DL – Ela trabalhava era em vetores (AB – Era vetores?) também. Também vetores. Aí, ela 

pegou, foi lá começou a procurar lugar e não sei como, bateu lá na Entomologia e o (Zé?) 

Gilbert como chefe da Entomologia colocou ela no corredor, no corredor do Instituto 

Oswaldo Cruz, lá do quinto andar. E uma vez... 

 

AB – Do castelo, do castelo? 

 

MR – Não. 

 

DL – Não! 

 

MR – Aquele prédio... 
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DL – Carlos Chagas. 

 

MR – Carlos Chagas... 

 

DL - ...Aí... 

 

MR – Quinto andar. 

 

DL - ...E ela, tadinha, ela ficava lá, depois uns dias, até ela ficava lá, não sei como, e a Alina 

jamais parou de trabalhar. Então ela... ficava lá, fazia as coisinhas dela, depois passava uns 

dias aqui e uns dias lá por que ela não podia levar tudo. Quando eu passei no corredor, eu 

encontrei a Alina, eu disse assim: Drª Alina, (??). Não (?) pode deixar. Eu disse: não, vamos 

lá. Eu tava com o 5º andar, no laboratório tinha móvel, quarto, cinco salas. Eu disse: vamos 

lá. Aí levei ela lá no meu laboratório e disse assim... ofereci uma das salas grandes que eu 

tinha, que só tinha umas cracas, a minha coleção de cracas, aí ela... eu boto a minha coleção 

lá no cantinho, você aqui, toda coisa. Não, eu não quero não, Dirce, pode deixar e tal (?). 

Conclusão: não ficou. Mas desde daquele tempo, sempre fomos muito amigas, né, eu e Alina 

sempre fomos muito amigas, então ela não quis de jeito nenhum e depois ela saiu, saiu não, 

aí houve não sei o que, ela chegou largou lá e veio pra cá novamente, foi num ínterim que eu 

também me aposentei, aí o Gilbert ficou de olho na minha sala... e aí eu vim pra cá, meus 

também faleceram, morreram todo mundo, eu fiquei... deu um pé de lá da Ilha do Governador 

e vim me embora pra cá e pertinho aqui da Alina, conversei com ela, ela disse: pode ficar 

com a parte de cima toda. Isso daqui, esse laboratório, vocês não podem imaginar o que era. 

Era...sabe que um muse... uma sucata? Um troço tudo jogado de... 

 

AB – Tava virando depósito de tudo... 

 

DL – Era depósito de tudo aqui! Aí, naquela época eu cheguei perto dela e disse assim... não, 

disse: ó, só tem a parte de cima, pode ficar toda pra você. E ela ficava com a parte de baixo. 

Aí eu vim, me deu um calafrio. Eu disse: e agora? Como é que eu posso fazer? Tudo... mas 

uma coisa e eu não tinha ninguém. Eu tinha uma estagiaria comigo que era a Regina, mas 

ninguém. Eu disse: vou ter muita coisa pra fazer. Mas, eu vou... Aí eu conversei com o Dr... 

como é?  

 

(voz masculina) – Arouca. 

 

DL – Arouca. Aí eu falei com o Arouca. O Arouca pegou... convidei o Arouca pra vir aqui, 

pra ele ver isso. Aí a Lina, eu me lembro como se fosse o dia de hoje, eu disse: Olha, o Arouca 

vem amanhã ou depois aqui. A Lina começou a rir. Ela ria muito, ela ria assim: duvido. Nem 

quando ela era diretor ela veio. Agora que ele é deputado “rá, rá”, agora que não vem mesmo. 

Vem, não vem, vem, não vem... mas o homem pintou aqui. Chegou num dia... o homem veio, 

veio ele e os... os assessores dele, não é? Veio aqui, aí, eu recebi, a Lucinda também 

recebemos. Veio mesmo, entendeu? Aí trouxe ele aqui e conversamos o que eu queria, então: 

muito bom, Dirce, é ótimo. Ele já conhecia a mim e conhecia os trabalhos, né... mas ninguém 

esperava que ele viesse, mas ele veio, aí eu abri essa porta aqui, quando ele olhou, ele não 
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podia nem entrar, ninguém entrava na sala de quantidade de sucata... o que? Ele pra mim: o 

que você tá querendo? O que que você está querendo? Eu tô querendo é o seguinte: eu vou 

transformar tudo isso num laboratório de histologia. Ele olhou pra mim, por que ele conhecia 

o meu laboratório lá de histologia, era muito bom, lá em baixo, ele disse assim: tá doido, isso 

daqui? Nunca, nunca. Não pode, Dirce, isso é uma coisa impossível. Aí... outra coisa, né, é 

o sangue do índio que falou mais alto, aí eu olhei pra cara dele, disse: impossível? Você vai 

ver que isso é possível, eu não tô precisando mais, você não quer me ajudar? Muito bem, não 

ajuda. Agora, eu vou te mostrar que vai ser possível. Aí eu falei com tanta arrogância... dessas 

arrogâncias que a gente... falei com tanta arrogância, ele parou, olhou pra minha cara, disse: 

quer dizer que você quer mesmo, né? Eu disse: quero sim! E vou começar amanhã mesmo, 

só estava esperando você, não quer me dar a mão, não tem importância. Aí ele olhou... Então 

tá, assim pra mim. Aí saímos, saímos, foi embora e tal. Passaram-se dois dias quando eu fui 

lá no Instituto, ele falou diretamente com o diretor do Instituto que naquela época era aquele... 

... 

 

AB – Já era o Claudio, não? 

 

DL – Não, antes. 

 

AB – Antes do Claudio. 

 

DL – Era aquele... ... que veio de São Paulo, veio de São Paulo pra cá, pro Instituto. Como é 

o nome dele? 

 

AB – Morel, não? 

 

DL – Morel, era o Morel. 

 

AB – Morel. 

 

DL – Ele foi lá, falou com o Morel, eu não sei o que que houve, eu sei que eu passei na frente 

de todo pessoal. Então (?) todas as coisas já projetadas, já tudo direitinho pra fazer lá, passei 

na (telefone) frente de todo mundo. Aí me chamaram lá (AB – Tosse), eles fizeram então 

isso aqui, prioridade na frente de todas as obras do Instituto... 

 

MR – Ah que bom. 

 

AB – Aí conseguiu ter o laboratório... 

 

DL – Aí consegui, aí eu trouxe todo o meu material de lá e disse: pronto, (?), você está tão 

ambicioso com isso tudo, pode ficar. Aí... 

 

AB – O (?) é seu. 

 

DL – Aí eu trouxe todo o meu material que é meu, dado diretamente do CNPq (MR – Fala 

ao fundo) (?)... é, então, eles me deram tudo, aí eu vim pra cá, botei esses troços aqui tudo, 
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por que eu vim com a intenção de trabalhar com a Lina, de nós fazermos... e nós (?) por que 

nós fazíamos histologia... 

 

MR – Isso. 

 

DL – Então... mas, assim que eu vim pra cá, teve um acidente com ela... 

 

AB – Ah teve aquela queda (??)... 

 

DL – Uma queda que ela teve num taxi... 

 

AB – Num taxi, o ônibus... uma confusão danada. 

 

DL – Uma coisa horrível. 

 

AB – Ela ficou muito doente. 

 

DL – Aí o corpo... 

 

AB – Fratura, aí não recuperou. 

 

DL – Aí ela ficou num asilo, botaram ela num asilo, aí... acabou a minha esperança de 

trabalhar com ela, mas eu... bom, eu... 

 

AB – Ela deixou seguidores aqui? O laboratório dela continua? 

 

DL – Não, aí, não. Aí o que aconteceu foi o seguinte. Depois que ela faleceu, aí o Cora 

mandou esvaziar todo o pessoal que trabalhava na sessão dele, que trabalhava comigo 

praticamente, que trabalhava com Alina, descer todo mundo. Aí desceu a turma toda da 

Alina, desceu e o laboratório da Alina acabou. Todas... aí eles levaram os barbeiros, levaram 

tudo direitinho e tal, tudo foi pra lá, aí então eu fiquei sozinha, depois veio o Paulo. O Paulo 

já estava antes... 

 

MR – (?) ele é da onde? Ele já era, sempre foi do IOC? Ele era da Rural? 

 

DL – Ele era da (MR – Fala ao fundo) Rural, não sei bem não, eu acho que ele era da Rural. 

E ele então depois (MR – Fala junto) (?), é... 

 

MR – Mas, ele nunca foi funcionário do IOC não? 

 

DL – Eu não sei te dizer não. 

 

AB – (?) bolsista... 

 

DL – É. 
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AB – Bolsa de... de... 

 

DL – Eu sei que ele é uma criatura, ele tem um Q.I. espetacular... 

 

AB – Como pesquisador visitante, uma... 

 

DL – Muito bom. E ele então, o Paulo veio pra cá e na frente do (?) aquele Marcos, que é de 

lá da ENSP, né, (AB – Tosse) o Marcos, muito bom também... 

 

AB – Na área de biologia? 

 

DL – É, Marcos da ENSP. Você não conhece não? 

 

AB – Não. 

 

DL – Ele trabalha aqui em frente. 

 

AB – Tá aqui também 

 

DL – É. Então, quer dizer, e lá em baixo, aí... veio gente que nem sei quem é, tem... como é 

que é? Aquela menina... 

 

AB – Mas, são atividades do IOC? São setores do IOC que estão aqui em baixo a princípio? 

 

DL – Tem setores do Instituto que tem aqui em baixo e tem setores da Entomologia que por 

causa da Zélia, que não queria, foi pra sala da Dra. Alina... 

 

AB – E ele trabalha com o que? Com inseto? 

 

DL – Ela trabalha... não sei se é com microscopia eletrônica... 

 

AB – Ah tá. 

 

DL - ...Eu não sei. Então eu sei que fiquei mais isoladazinha aqui por que... eu achei que... 

eu fiquei muito sentida com a morte da Alina, aí eu me isolei mais por que aqui ninguém faz 

histologia mesmo... 

 

AB – É, aí não tem como trabalhar. 

 

DL - É 

 

AB - A relação com o Departamento de Entomologia é razoável? 

 

DL- É 

 

AB - ...Quando precisa de apoio tem. 
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DL – É. 

 

AB – A questão é que a relação com a direção do IOC não é de muito apoio? 

 

DL – Não, não tem apoio. 

 

AB – Mas, tem no Departamento de Entomologia? 

 

DL – Lá na (AB – Mal ou bem, né?) Entomologia tem... é como eu tô te dizendo. Nessa 

palestra agora eu não sei porque eles me convidaram pra fazer uma palestra sobre craca... 

 

AB – É bom, vai criar seguidores. (MR – Fala ao fundo) A senhora vai ter... 

 

DL – É. 

 

AB - ...Um monte de gente querendo estudar... querendo estudar cracas. Quer dizer, que esse 

laboratório de anatomia e histologia de vetores de doença de chagas, é esse que eu tô agora? 

 

DL – É esse que você está agora. 

 

AB- É esse que eu tô agora. Que era o que a senhora tinha no 5º andar e que trouxe pra cá. 

 

DL – Ham, ham, exato. 

 

AB – Tá. Então no período de 70 até 73, até a confusão no final de 70, ficou lá, (DL – É) 

depois a senhora veio pra cá... 

 

DL – Eu vim pra cá... 

 

AB – E ficou aqui direto. 

 

DL – E fiquei aqui direto. 

 

AB – Tá jóia. 

 

DL – Por que eu acho que... sei lá, fiquei pelo menos longe daquela confusão de lá de dentro... 

 

AB – E essa confusão assim, o dia-a-dia lá, né, que é vivido na Fundação desde dos anos... 

desde o final dos anos 50 até hoje, o que que a senhora vê assim... O que que a senhora 

percebe com relação a ser uma mulher pesquisadora? Era mais difícil ter promoção? Era mais 

difícil coordenar projetos? Como era o respeito numa época anterior, nos anos 50 e 60, e 

hoje? O que que a senhora sente de diferente? 

 

DL – Ahh eu acho o seguinte que (AB – O que que a senhora viveu) eu não sinto uma 

diferença por que tudo que eu pedi ao CNPq, eu consegui: bolsa, pesquisador, auxiliares, 
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tudo, sempre consegui toda a parte... o CNPq sempre foi, vamos dizer assim, um grande 

elemento para mim, um grande apoio que eu tive, então eu não tive problema nenhum... 

 

AB – Mas, tirando o CNPq? Quando era pra fazer os pedidos no IOC, naquele início em que 

tinha lá os cardeais (DL – Eu consegui...), os grandões, era possível? 

 

DL – Era possível, eu conseguia tudo... 

 

AB – (??)? 

 

DL – Não. 

 

AB – Por que era mulher pesquisadora (DL – Não, não) ou era respeitada? 

 

DL – Eu acho que era respeitada, era a mesma coisa. Eu acho que antigamente... era muito... 

eles consideravam muito as pessoas, quer dizer, os trabalhos, entendeu? Que mostrassem 

realmente... 

 

AB – Era produção... 

 

DL – A produção. 

 

AB - ...A competência. 

 

DL – A competência. Atualmente não, atualmente, você sabe, quem tem padrinho... é que (?) 

mais apadrinhado. Mas, antigamente não, antigamente era realmente reconhecia o valor da 

pessoa (AB – Tosse), então dava todo, todo o apoio. Eu nunca tive problema nisso, agora 

tenho, agora tenho por que os apoios que a gente quer, por exemplo, não consegue. Eu aqui, 

por exemplo, não tenho uma pessoa (AB – De Recursos Humanos) (?), é, do curso de 

humanas. Lá eu tinha 3 técnicos, aqui eu não tenho ninguém, a não ser esse menino que 

chegou agora e que afinal de contas tem que dar umas aulas aí, arranjou um colégio particular 

pra dar uma aula pra poder sobreviver e eu dei a minha carga pra ele, pra ele ficar, quer 

dizer... 

 

MR – Ele é do Maranhão? 

 

DL – Ele é do Maranhão. Então, quer dizer, eu agora queria ver se eu conseguia algum apoio 

pra ele... 

 

AB – É, um tipo de (?), uma bolsa. 

 

DL – É, uma bolsa, uma coisa... 

 

AB – Pesquisador visitante por que já é formado (DL – Exato) (?), vai entrar num mestrado, 

né? 
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DL – Exato. Aí então... 

 

AB – A FAPERJ pode ser um caminho pra senhora. A FAPERJ tem muitas bolsas pra pessoas 

que estão se preparando pro mestrado... 

 

DL – Mas, precisa ter padrinho hoje em dia, esse menino... 

 

AB – Não, a FAPERJ não é tão complicada não... 

 

DL – Não? 

 

AB – Tem que... o currículo da senhora conta muito, a FAPERJ está atrás de quem orienta, 

que instituição que está por trás, o que tem que conseguir é fazer que a FIOCRUZ seja a 

Instituição de referência, aí... 

 

DL – É que... 

 

AB – Pelo menos tenta, eu acho que não tem que desistir assim não... 

 

DL – Eu já falei com ele por que ele... é rapazinho, tem que ter um dinheiro pra sobreviver 

realmente, né? 

 

AB – E a produção, né, não tem essa coisa não. 

 

DL – E a produção. Ele trabalha aqui até as 11 horas, 10, 11 horas da noite, (riso) (?), então, 

quer dizer, está fazendo as coisas. Eu disse assim: ó, não tem (?). Nós tentamos pela primeira 

vez pela FAPERJ, aí e FAPERJ não deu baseado em... o Dalton [Mário Hamilton?]. Como é 

que foi que a FAPERJ negou, porque? Baseado no meio ambiente, não foi? 

 

(voz masculina) – É por que a gente fez um projeto e basicamente anatomia e histologia e 

nós encontramos num dos itens dos objetivos que a gente ia tentar através da (instituição?) 

dessa espécie no manguezal, é, (interferir?) sobre o estado do manguezal. (??). Aí dissera, 

que... 

 

DL – Tinham mandado pro Comitê lá. 

 

(voz masculina) – Não, não que não tinha ligação, ele não via ligação, o parecer deles era 

que eles não viam ligação entre anatomia e histologia do... daquela espécie que nós estávamos 

(dispostos?) a escrever com (AB – Com o meio ambiente) o nível de poluição. E que era 

pra.... sugerindo que tirasse aquele (MR – Fala ao fundo) (?)... Hum? 

 

MR – (??) indicadoras ou não? Não tem nenhuma... 

 

(voz masculina) – É que era endêmica (DL – Era endêmica) o manguezal, então (DL – É) 

(??) se tem aquela espécie ou se não tem, como é que tá a situação do mangue, é só (??). E 
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falou que não tem ligação entre anatomia e histologia e micro-anatomia dessa espécie (MR- 

Fala ao fundo) (?) pra tirar (AB – Isso, manda de novo) (??)... vamos tirar. 

 

DL – Tem que fazer isso por que acontece o seguinte: essa espécie daqui do Lejeune [Pacheco 

H. de Oliveira] eu quero ver se a gente... faz um trabalho sobre essa espécie, é a espécie dada 

por ele, feita por ele, quer dizer, é uma coisa importante para o Instituto, você poder... 

 

MR – (??) 

 

DL – Né? Então... eu vou, a gente vai fazer isso normalmente, fazer pra ele, vamos tentar de 

novo, pedir de novo... 

 

AB – Não, é. 

 

MR – Tem que insistir, né? 

 

DL – Tem que insistir. (??) também pode pedir ao CNPq... 

 

MR – É, é, eu acho. 

 

DL - ...A mesma coisa. O que sair, saiu por que infelizmente se eu tivesse verba ou poderia 

contratar esse menino por que ele realmente é muito bom, ele faz tudo, pega todo o material, 

(??) de jeito nenhum. 

 

AB – Não, mas essa questão de recurso, de (DL – É) de ter recursos humanos trabalhando, 

de ter uma equipe (DL – É, exato, ter uma equipe trabalhando) (??) precisa ter essa coisa da 

equipe, né, a gente pode juntar, acho que é essa coisa que (DL – Que tá faltando) (?), que tá 

faltando... 

 

DL – Por que... 

 

AB – Nessa parte que a senhora falou que ia dar a palestra, me lembrou a parte de ensino que 

é uma coisa que tava faltando pra gente dar uma... uma fechada. Essa coisa de ser professora, 

de ter dado aula no curso de aplicação, depois (DL – É) vai dar técnicas histológicas no 

Cosigua, não sei... 

 

DL – Cosigua. 

 

AB – Cosigua. 

 

DL – Cosigua é um... 

 

MR – É um centro... 

 

DL – É um centro de (MR – Fala ao fundo) estudos de histologia, entendeu? 
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AB – Ah! 

 

DL – Por que a gente que dava... era formada pelo Nilton Santos... 

 

AB – Pelo Nilton Santos...E essa participação toda fez a senhora desenvolver esse lado assim 

de querer é.... ensinar (DL – Não!) tradicional, dar aula? Ou ensinar assim dentro do 

laboratório? O que que a senhora (DL – Não) mais gosta? 

 

DL – Eu dava aula na faculdade... 

 

AB – E também dava na faculdade (DL – Dava), Ciências Naturais, foi convidada pra vários 

lugares, né? 

 

DL – Vários lugares. 

 

AB – Vitória da Conquista, Bauru... 

 

DL- É, em vários lugares... 

 

AB – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Distrito Federal... 

 

DL – É... 

 

AB – ...Em Biologia. E essa carreira? A senhora... 

 

DL – A carreira foi boa, sabe? Mas, depois de um certo tempo, depois que eu fui, como é que 

se diz? Que eu fui operada pelo (Paulo Niemayer?), aí (Paulo Niemayer?), depois que eu 

fiquei boa, (Paulo Niemayer?) disse assim: olha, você nunca mais vai poder dar aula, (??) e 

eu vou deixar você voltar trabalhar em pesquisa por que pesquisa (??)... 

 

AB – Hum. 

 

DL – Aí, mas dar aula, você não pode. Então... aí eu olhei pra ele assim... mas eu queria 

trabalhar, eu trabalhava com o Barth naquela época, dentro do trabalho... aí eu disse: tá bom. 

Daí em diante eu nunca mais eu peguei... 

 

AB – (??) e em função da realidade da vida, né? 

 

DL - ...É e eu acabei com... (AB - Agora tem a questão do ensino) (?) do ensino... 

 

AB - ...Dentro do laboratório, né? No dia-a dia da pesquisa, né? 

 

DL – É bom... 

 

AB – O contato com (DL – É gostoso, mas...) (?), com outras pessoas que venham, né? 
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DL – Pessoas, é gostoso, mas desde que você, vamos dizer assim, tenha alguém que você vê 

que realmente quer, quer aprender, quer isso, como esse menino; agora tem outros que... por 

exemplo, eu tenho pessoas aqui, que (?) aqui, (?): aí tem que botar isso, tem que botar aquilo, 

eu quero estudar, quero isso e aquilo. Aí eu mando fazer, abandona tudo e nunca mais 

aparece. Isso aconteceu com o Paulo, (?) também várias vezes... 

 

AB – Aí desanima, né? 

 

DL – Quer dizer, aí desanima... 

 

AB – Aí a gente já cria uma resistência... (DL – Fala ao fundo). Tem que conquistar pra poder 

(?)... 

 

DL – E depois você perde um tempo desgraçado, você ensina, você isso e aquilo... 

 

AB – E não vê frutificar, não vê (DL – Nada) (?), né? (??). 

 

DL – Esse menino não, por que ele tá fazendo as coisas, tá estudando, tá aqui desde 6 horas 

pra estudar barbeiro. E se o Instituto Oswaldo Cruz, eu conseguisse alguma coisa... 

 

AB – Fica na paralela, fica nos dois... 

 

DL – Fico nos dois como eu sempre fiquei. Eu disse pra ele assim: você pega (AB – Fala ao 

fundo) (??)... 

 

AB – Não é à toa que nós estamos ali com o Chagas... 

 

DL – Pois, é. 

 

AB - ...90 anos e descobriu o barbeiro, é barbeiro. 

 

DL – É barbeiro. 

 

AB – Então... 

 

DL – Você pega barbeiro, eu te ensino, você pega a parte de ciclo, por exemplo, que tá (??) 

tá saindo. Agora depois daquela do congresso, daquele congresso nacional que o cara fez 

aquele troço... 

 

AB – Ah! falou, falou dos projetores... 

 

DL – Pronto. Aí tá todo mundo... Ehh Dirce! Ehh Dirce! (AB – É vamos, vamos!) (??). 

Pronto. Então eu disse pra ele assim: simplesmente, pra mim não interessa mais aumentar ou 

diminuir currículo, mas pra você é bom, você fazer isso, você estuda. Ele disse: tá bom, então 

eu estudo barbeiro, não tenha dúvida, estudo, aprendo toda parte, faço o ciclo evolutivo. Por 

isso que quando o rapaz lá disse pra mim: ahh eu vou botar alguém. Tu tem alguém lá que 
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pode trabalhar, ele já trabalha com histologia, conhece histologia, então, quer dizer, ele tem 

tudo pra continuidade, pra dar continuidade no meu (MR – fala algo) trabalho, então não há 

necessidade de eu pegar outra pessoa, então eu disse pra ele...Agora eu precisava de que? De 

uma verba, que me dessem uma verba pra (?) aqui alguém.... 

 

AB – Um técnico. 

 

DL – Um técnico (MR e AB – Falam juntas) (??)... 

 

AB – É (?) isso, aquilo (DL – Olha, você...) você tem coisas... 

 

DL – Se você viesse antes aqui, eu tava aqui, olha, na pia, lavando tudo, por que eu lavo tudo, 

sou eu que faço, não tenho ninguém, então fico tempo todinho aqui fazendo tudo, todas (AB 

– Se dividir em todas as etapas, né?) (??), então se eu tivesse um técnico pra fazer isso e se 

esse menino fosse trabalhar comigo no barbeiro, ganhando, o dinheiro dava muito bem pra 

gente organizar e fazer isso (AB – E aí ficava paralelo) (?), craca e barbeiro (AB – E...) cracas 

e barbeiros só... 

 

AB – É. 

 

DL – Entendeu? Pra ele (AB – Pra ele? essas duas coisas) (?) pra barbeiro. Essas coisas aqui, 

não atrasam e depois ele pega também (?)... 

 

AB – É. 

 

DL – Então nessa altura só tá precisando de que? De uma verba. Agora, por exemplo, meu 

microscópio, eu contar pra vocês, o meu microscópio está... tem mais de... tem quase 10 anos. 

Mas, olha, toda vez que o cara vem aqui fica louco pelo microscópio, aquele da... como é que 

é? É (?), da (?), fica doido. Realmente eu cuido de tal maneira que ninguém bote a mão, 

ninguém faz, ninguém... é espetacular, trabalhei lindo. Esse material todo é CNPq, não tem 

nada do Instituto Oswaldo Cruz a não ser mesa, cadeiras e... 

 

AB – A parte de móveis, né? 

 

DL- É, só a parte de móveis, vidraria... mesmo assim, muito vidro do CNPq, do... aliás do 

Instituto de Pesquisa da Marinha... 

 

AB – Da Marinha. 

 

DL – Marinha. A Marinha sempre me deu um apoio extremo, sempre gostei muito, aliás o 

almirante tá até querendo me levar (risos), mas deixa eu mostrar uma coisa pra vocês... 

 

AB- Tá pega lá. (PAUSA NA GRAVAÇÃO) 

 

DL e (?) – (Falam juntas). 
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MR – (??). 

 

AB – Vamos, vamos sim, e ó é queria só assim aproveitar pra fechar, agradecer mais uma 

vez, que a gente veio aqui tomou tempo... 

 

(?) – (??) 

 

AB - ...E a gente aprendeu muito, queria agradecer e dizer que a entrevista acabou, mas a 

gente continua chateando, tá? 

 

DL – Tá (AB – Fala ao fundo), chateando não, chateando não... 

 

AB e DL – (Falam juntas) 

 

AB - ...O telefone daqui, semana passada (uma bronca?) (DL – Ah o telefone daqui...), mas 

quando eu lembrei que a Telemar tinha pegado fogo, (??).... (INTERRUPÇÃO DA 

GRAVAÇÃO) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


