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Resenha biográfica 

 

Nasceu em 16 de novembro de 1914, em Icarajé-Mirim (PA). Iniciou seus estudos 

universitários, em 1931, na Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará, graduando-se em 

1937 pela Faculdade de Medicina de Recife. Um ano depois, recebeu bolsa de estudos 

em anatomia patológica na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). 

Em 1936, foi aprovado em concurso para interno do Hospital Oswaldo Cruz, instituição 

ligada ao Departamento de Saúde Pública do Estado de Pernambuco. Nesse mesmo ano, 

participou como aluno do curso de parasitologia, ministrado por Samuel Pessoa na 

Faculdade de Medicina de Recife. Permaneceu no Hospital Oswaldo Cruz até 1939, 

quando ingressou como pesquisador assistente no Serviço de Estudo de Grandes 

Endemias (SEGE), do IOC. Em 1941, foi contratado como biologista extranumerário do 

IOC, ficando responsável pelo serviço clínico do Hospital Evandro Chagas. Mais tarde, 

foi comissionado pela direção do IOC para realizar pesquisas sobre pênfigo foliáceo e 

bouba no estado de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, dedicou-se também à pesquisa em 

febre amarela, leishmaniose, malária e esquistossomose. Em 1945, efetivou-se como 

biologista do quadro permanente do IOC, por concurso de provas e títulos, promovido 

pelo Departamento de Administração do Serviço Público (DASP). Juntamente com os 

trabalhos de pesquisa, dedicou-se à atividade didática, como professor dos cursos de 

protozoologia, parasitologia e imunologia do IOC. Em 1950, representou o IOC no 

Congresso Brasileiro de Higiene, em Recife. De 1954 a 1956, foi pesquisador associado 

do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) para o estudo de moluscos planorbídeos do 

Brasil. Em 1956, foi comissionado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) para coletar moluscos planorbídeos no Peru, na Bolívia, 

no México, em Cuba e na Venezuela, a fim de estudar problemas de sistemática desse 

grupo zoológico. Em 1959, realizou a mesma tarefa nas Guianas Inglesa, Holandesa e 

Francesa, desta vez comissionado pelo Departamento Nacional de Endemias Rurais 

(DNERu). De 1961 a 1976, realizou vários trabalhos sobre planorbídeos americanos em 

convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a qual pertence como membro do quadro de peritos em 

doenças parasitárias desde 1964. Nesse mesmo ano, seu laboratório foi indicado como 

centro de referência de identificação em moluscos planorbídeos pela OMS. Entre 1961 e 

1963, foi diretor do Instituto Nacional de Endemias Rurais (INERu). Em 1968, foi 

contratado como professor titular pela Universidade de Brasília (UnB), tendo ocupado os 

cargos de diretor do Instituto de Ciências Biológicas e de chefe do Departamento de 

Biologia Animal dessa instituição. Em 1976, retornou ao Rio de Janeiro a convite do 

presidente da Fiocruz, Vinícius da Fonseca, para ocupar o cargo de vice-presidente de 

pesquisa da instituição, onde permaneceu até 1978. Desde 1979, além de pesquisador 

titular da Fiocruz, foi co-pesquisador principal do acordo de cooperação entre a Fundação 

e a University of South Florida, para pesquisa sobre vetores de esquistossomose no 

Nordeste do Brasil, subsidiado pelo Programa de Colaboração Institucional em Pesquisas 

sobre Doenças Infecciosas do National Institute of Health (EUA). Em 1982, foi agraciado 

com o prêmio Golfinho de Ouro pelas atividades desenvolvidas no campo da ciência, e 

em 1985, recebeu o Prêmio Oswaldo Cruz por sua dedicação à pesquisa no campo das 

doenças infecciosas e parasitárias. Morreu em 11 de fevereiro de 2012, aos 97 anos.
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Data: 03/06/1998 

 

Fita 1 – Lado A 

 

AB – Projeto Coleções Científicas da Fundação Oswaldo Cruz, entrevista com o professor 

Wladimir Lobato Paraense, entrevistado por Anna Beatriz Almeida e Magali Romero Sá, 

dia 3 de junho de 1998, fita número 1. Então, dr. Lobato, nós estávamos conversando 

sobre uma experiência sua aqui no campus de Manguinhos com relação a caramujos, 

então eu gostaria que o senhor contasse prá gente, prá gente poder ter essa história 

gravada. 

 

WL – É que eu recebi uma visita um dia de um emissário do Prof. Émile Brumpt de Paris, 

um grande parasitologista da época. Então, ele pedia se eu podia conseguir moluscos 

planorbídeos, transmissores de esquistossomose no Brasil para recompor a coleção, as 

criações dele lá de Paris que tinham sido prejudicadas pela invasão francesa, pela 

ocupação dos alemães, ocupação alemã em Paris. Perdeu tudo, então, como eu não 

conhecia nada de caramujos, mas sabia que havia alguns aqui pelo campus, eu pedi a ele 

uns dias para procurar. Então, tinha aí um córrego que nascia onde está agora o INCQS e 

corria na direção da Baía de Guanabara, passava ao lado de umas construções que sempre 

existiram lá, ao lado desse lugar que vocês estão trabalhando, ocupando lá... 

 

MR – É, doutor, tem lá. 

 

WL – Ali ao lado, passava a água ali, então eu peguei os caramujos e olhei, e pelos 

trabalhos do Lutz, eu chamei aquilo de Planorbis olivaceus, mas, no trabalho do Lutz não 

havia Olivaceus, é hoje em dia a gente chama, a palavra é glabrata. No tempo do Lutz 

não havia esta espécie aqui, ela foi introduzida, e tem uma outra história da introdução 

dela, foi o próprio Lutz que a introduziu sem querer; bom, então eu fui lá, apanhei uma 

porção de caramujos e achei, examinei primeiro, porque a gente sabe que esses caramujos 

da natureza têm parasitos e eu não queria mandar para ele caramujos infectados com 

outros parasitos que eu não sabia quais eram. Então eu resolvi examinar e aí vi que tinha 

cercárias de esquistossoma ali, essa eu conhecia lá da escola, não é? Esquistossoma, e eu 

vi que tinha esquistossoma e pensei: “Poxa! Esquistossoma em Manguinhos.” 

 

MR – É, é. 

 

WL – No Instituto Oswaldo Cruz, um foco. Então procurei o diretor pra saber como, o 

diretor era o dr. Olympio da Fonseca, nessa ocasião, que era um parasitologista, e ele 

disse, ele ficou sem jeito de ter um foco ativo aqui dentro do Instituto, então ele disse: 

“É”, eu – eu estou ruim hoje da garganta – “É, eu sabia, eu já vi esses caramujos há muito 

tempo, mas não dei importância, porque não era meu assunto.” Aí eu disse: “Olha, estão 

infectados os caramujos com esquistossoma”, então eu inoculei cobaias e inoculei 

camundongo e eu já até publiquei um trabalho sobre isso, não é, inoculei cobaias, 

camundongos e fiquei esperando, mas sabendo que era esquistossoma, aí isolei, separei 

os caramujos que não tinham revelado nenhum parasito pra mandar para o professor 

Brumpt. Bom, então depois eu estudei essa infecção e resolvi um problema aí que havia 

de estatística sobre se um caramujo tem um, um miracídeo entra nele, miracídeo da 

esquistossomose que dará macho, se entrar um outro miracídeo pode dar fêmea, essa coisa 

de equilíbrio entre os sexos, eu fiz um trabalho bem interessante para resolver isso. Bom, 
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tem uma parte cômica sempre, um dia eu estava – sabendo que tinha caramujo infectado 

– tinha um colega que aliás ele não gostava de mim, e esse colega tinha tido lá um atrito 

bobo comigo, mas nós não conversávamos um com outro. E ele estava muito ligado ao 

professor Travassos da Helmintologia e durante esse tempo, eu fui falar com o dr. 

Travassos um dia, e ele me disse: “Olha, você sabe que tem esquistossomose aqui?” Eu 

disse: “Eu sei, eu já ouvi falar.” Ele disse: “O fulano está ali fazendo uma descoberta 

fenomenal. É que, quando a gente inocula um caramujo, leva 28, 30 dias, conforme a 

temperatura, para ele soltar a cercária, ele está achando assim, com poucos dias, uns 10 

dias ele está vendo cercárias nos caramujos. Eu disse a ele: “Ele já inoculou e viu 

anteontem?” Ele não entendeu. “Como? Anteontem, como?” “Não eu acho que se ele 

pegar o caramujo e olhar anteontem, antes, dois dias antes de ele inocular, é capaz do 

caramujo já estar soltando as cercárias.” Ele não entendeu a piada, e eu fui me embora. E 

depois esse colega estava lá mexendo e viu que, achava que, como ele botava, levava o 

caramujo, e não era ele que ia pegar, era um servente. Como o servente trazia os 

caramujos, deixava lá uns dias, ele botava os miracídeos e também deixava passar uns 10 

dias pra olhar e achava positivo. Então aconteceu isso, que é um negócio... e foi meio 

trágico, é que o rapaz pegava o caramujo com uma pinça, ele quando trazia e precisava 

de uma pinça, de uma concha pra pegar os caramujos. “Ah, deixa de ser bobo, pega com 

a mão, isso aí não dá...! Não precisa... Está com medo do bicho?” O sujeito pegou 

esquistossomose, não é.  

 

AB – Já estava infectado? (riso) 

 

WL – Já estava, antes de ele pegar, não é? 

 

MR – Em que época foi isso? 

 

WL – Isso foi em 1940 e... acho que 1950 por aí. Meu trabalho foi publicado acho que 

em 50, está aí, lá nas Memórias.... 

 

AB – Está nas Memórias do IOC, não é? Eu já achei, não é? 

 

WL – Ah! Está mais ou menos, por aí a gente vê a data. Bom então saiu essa história e 

nosso chefe que havia o estudo das grandes endemias, o Serviço de Estudo das Grandes 

Endemias, criado por Evandro Chagas, o Evandro Chagas tinha morrido e a chefia do 

serviço passou pro César Pinto, que era também um dos maiores parasitologistas. 

 

AB – Quer dizer, o César Pinto ficou como diretor do DNERu? 

 

WL – Do... Não, isso é outra coisa. 

 

AB – Ah! 

 

WL – Nesse tempo nem havia DNEru. 

 

AB – Ah, das Grandes Endemias daqui? 

 

WL – Grandes Endemias... 
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AB – Ah! Está. 

 

WL – Isso era um serviço que funcionava no hospital. 

 

AB – No hospital. 

 

WL – Era o Serviço de Estudos das Grandes Endemias. 

 

AB – Onde o senhor era... era... 

 

WL – Eu era biologista lá. Então era o SEGE que a gente chamava. Morreu o Evandro, 

então o chefe passou a ser o César Pinto, tinha outros aí, mas nessa ocasião era o César 

Pinto. Bom, o César Pinto, quando eu contei pra ele isso, ele disse: “Ah, vamos acabar 

com isso aí”. E encomendou, um dia chegaram aí umas carroças cheias de cal, cal, cal, 

virgem, porque naquela época, no Egito, foi a primeira coisa que se usou assim como 

químico, primeiro combate químico foi com cal. 

 

AB – Cal. 

 

WL – No Egito, não é. E depois então passaram a usar outros compostos sintéticos, era 

cal, estava lá, se falavam muito, “Ah, vai acabar isso”, e chegou um dia veio umas duas 

carroças cheias de cal e aí o César Pinto foi lá e me chamou e botava com a pá, jogava 

aquela cal. Aí eu sei que o córrego, a água ficou que parecia leite. 

 

AB – Leite, talco. 

 

WL – Leite correndo ali. E durante vários dias, porque a cal vai extinguindo, vai 

combinando, vai misturando com água do córrego, aquele córrego bonito! E depois aquilo 

sedimentou e ficou uma canaleta branca, bonita. Aí o César Pinto descansou, agora 

extingue. Até hoje eu não acredito em controle de esquistossomose de jeito nenhum. De 

caramujo então de jeito nenhum, desde o começo eu vi coisas aí que me fazem não 

acreditar, e agora uns mesmos já deixou de lado isso. Tem até num desses relatórios, 

livros da OMS que dizem que é uma tarefa é infinita mais ou menos, não dizem infinita... 

 

AB – É como se fosse uma meta, mas não pode ser um objetivo, não é? 

 

WL – Pode-se manter, manter. Não pode parar nunca... 

 

AB – Não pode perder a guarda. 

 

WL – Ele se... É... ele diz que é uma tarefa, a palavra que usou, é que é uma tarefa 

perpétua, mais ou menos. A gente tem que viver fazendo aquilo, então não resolve, 

descuidou, volta tudo. Então passou aí e a gente procurava, só tinha concha morta, bicho... 

morto, concha vazia, acabou! Daí a uns três meses eu estou olhando lá, estou vendo cada 

caramujo forte e de brincadeira eu cheguei no hospital e falei com o César Pinto: “Olha, 

você já viu os caramujos aí? Estão cada atleta, cada..., porque cálcio na concha, estava lá. 

Uma vez que passou aquele efeito do cálcio ele virou carbonato de cálcio por causa... 
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AB – Alimento ótimo. 

 

WL – Do gás carbônico da água. É o que eles querem, não é, para formar a concha. O 

César Pinto era estourado. Ele deu um pulo: “Você está debochando, não sei o que!” 

“Não, vamos lá ver, tão bonitos” (risos). Aí fomos lá, estava mesmo, até hoje tem glabrata 

por aí. Agora essa glabrata, nessa ocasião nunca existia glabrata por aqui, glabrata ia até 

Sergipe, até Bahia, até Bahia, do meio da Bahia pro Sul não havia. Então a gente pega os 

trabalhos do Lutz está lá, essa espécie não existe. Para poder trabalhar com 

esquistossomose, porque ele fez os trabalhos pioneiros, ele começou a usar os caramujos 

daqui, daqui de Manguinhos, e de todo Rio, daqui por perto, e não pegava, é a espécie 

Tenagophila, que a gente chama assim, ele chama era de, ele dava dois nomes: tinha o 

típico que ele chamava de Planorbis nigricans, que é o hoje a Tenagophila aqui, essa coisa 

não estava ainda bem estabelecida; e tinha o nigricans que ele tem uma quilha, uma 

angulação na concha, mas aquilo varia, então tem um angulação menor, menor, e às vezes 

quase imperceptível. E a glabrata é lisa. Glaba, glabratus quer dizer é liso, é pele glabra, 

lisa, não tem pelo. Então não tem ângulo, mas aqueles que, Tenagophila, que... perdia um 

pouco o que a gente chama de carena, ele... às vezes fica difícil de distinguir de uma 

glabrata que tem um... querendo ter uma ondulação, são aquelas formas que se superpõe. 

Então ele chamava de confusus (risos) porque ficava... ele achava que era outra espécie, 

que ele tinha dificuldade de distinguir. 

 

AB – Tanto uma como outra. 

 

WL - E criou esse nome Planorbis confusus para essa espécie que dizia que tem no Rio 

de Janeiro, não sei o que, isso a gente vê que é a Tenagophila com a carena atenuada, e 

depois ele viu, daí há uns anos ele viu que esse nome Planorbis confusus já tinha sido 

dado para um caramujo lá da Cochinchina, um inglês lá. E aí ele não podia manter esse 

nome porque era homônimo. 

 

AB – É. 

 

WL - Então ele tinha que trocar e ele publicou um trabalho dizendo: “Bom, troco esse 

nome...” 

 

AB – (TI). 

 

WL – Bom, troco esse nome por Planorbis Imunis, porque não infectava aqui, ele tentava 

infectar, hoje ele é transmissor aqui porque ele já adquiriu... 

 

AB – Adquiriu. 

 

WL – A capacidade de infectar... e hoje esse imunis, que não é imune, é... deixou de ser 

imune, é a tenagophila. Hoje em dia eu não sei, não se confunde mais. Então ele chamou 

de imunis e, dizendo a esquistossomose é transmitida, não existe no Rio de Janeiro, nem 

em São Paulo para o Sul. Hoje em dia vai até o Paraná e está chegando no MERCOSUL. 

Está chegando na Argentina. Bom, isso tudo vai evoluindo... ou então ficou... como não 

havia esse caramujo, o transmissor aqui, para ele estudar esquistossomose, ele tinha que 

pegar pessoas de fora, porque não tinha casos autóctones. Então ele mandava buscar fezes 



 

 

12 

 

de meninos de um lugar que chamava, uma repartição da Marinha que era..., hoje ainda 

deve existir isso, é a Escola de Aprendizes de Marinheiros que tinha gente para fazer o 

primário, depois secundário e podia entrar na Escola Naval, se quisesse pelo menos podia 

ser marinheiro. Então vinha menino de tudo quanto é estado para cá Rio, para a Escola 

de Aprendiz de Marinheiro. E como lá tinha muitos nordestinos, ele mandava pegar as 

fezes dos nordestinos de lá pra poder infectar os caramujos, mas como os caramujos daqui 

não se infectaram nunca, ele mandou um camarada, um assistente dele, buscar em 

Aracaju, porque lá tinha a glabrata, que era chamada de Planorbis olivaceus. 

 

AB – E ele foi buscar o próprio caramujo? 

 

WL – O caramujo que pegava a esquistossomose e vinha de Aracaju, de Sergipe. Mandou 

lá, no trabalho dele ele dá o nome, “Seu Teófilo não sei do que foi lá, trouxe os 

caramujos”, então, pra não poder ter problema, pra poder criar, não é? Em aquário nem 

sempre vai bem, então tinha um tanque que ficava do lado desse córrego, um tanque dessa 

altura, eu cheguei a ver, um tanque de cimento que tinha uma parede, uma boca, a gente 

pra poder olhar a água ficava assim, assim, então aquele tanque fundo e com essa boca 

para não transbordar, o tanque era... um poço. 

 

AB – Hum, hum. 

 

WL – Ele então botou os caramujos lá pra poder manter, garantido, mas o tempo de chuva, 

choveu tanto, principalmente uma noite, foi uma torrente, uma chuva tão torrencial que o 

poço extravasou e jogou os caramujos nesse córrego. E nunca ninguém soube disso. 

Nunca ninguém soube disso. Quando eu... bom, também acho que ele também não soube, 

depois o poço diminuiu lá, saiu para baixo da boca, eu sei que eu ficava intrigado: Eu 

dizia, puxa – “Eu contei essa história quando eu falei sobre Joaquim Venâncio quando 

criaram aquele negócio Joaquim Venâncio ali, escolinha... 

 

AB – A Escola Politécnica. 

 

WL – É, me pediram para falar sobre Venâncio. Eu contei umas histórias da vida do 

Venâncio, o pessoal ria muito. E essa história foi ele que me contou porque ele era o 

auxiliar de Lutz, ele é o servente de Lutz... 

 

MR – Ah! é. 

 

WL – Predileto, é. Ele era o varredor do.... Ele era servente aqui, varria o chão e de vez 

em quando ele dava umas conversas aqui e o Lutz observava aquele menino que era 

inteligente, sabe? Um dia ele falou com a filha dele, a Bertha Lutz, ela me contou isso, 

como é que o Joaquim Venâncio veio parar no laboratório do dr.  Lutz? “Ele era muito 

vivo, ele então olhava as coisas, fazia umas perguntas que meu pai disse um dia: “Olha, 

pega esse menino pra vir aqui trabalhar no laboratório porque ele vai servir muito, ele é 

muito vivo”, e era o Joaquim Venâncio, que depois ficou adulto e tudo, e ajudava o Lutz 

em tudo, quando o Lutz já estava, não via bem e não podia andar, já estava muito velho, 

passou a estudar sapo, ele botava o Lutz nas costas, montava aqui pra entrar na... no 

planta, no jardim... 

 

AB – No brejo. 
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WL - Pra ouvir a cantiga do sapo pra saber a espécie, não é, pelo canto.  

 

MG – Isso. 

 

WL - E ele então o Lutz na brincadeira, dizia: “A minha criada”, é que levava ele. E ele 

tinha muito honra de levar o Lutz nos ombros, montado assim pra poder entrar na água. 

E ele aprendia sapo, aprendeu sapo de tal maneira, batráquio, que conhecia pelo som da 

voz e também do bicho. Uma pesquisadora dos Estados Unidos, não sei se do Carnegie, 

veio aqui fazer um estudo, e se aliou com a Bertha Lutz, que ela estudava também sapos 

e rãs, queria levar – essa Cochrane – queria levar o Lutz para os Estados Unidos porque... 

 

AB – O Venâncio. 

 

WL – O Venâncio para os Estados Unidos. Um dia eu perguntei “Porque você não quis 

ir?”. Ele disse: “Ah! Eu sou negro. Eu aqui sou negro, tenho uma dignidade que lá não ia 

ter”. Porque ele ia ganhar muito mais, não é? Bom, então, essa história... 

 

AB – A, a história do Joaquim. 

 

WL - Essa história do caramujo foi assim. Então eu não sabia como é que a glabrata, que 

nessa ocasião a gente só conhecia até a Bahia e o Espírito Santo, sabe como é? 

 

AB – Mas, já tinha... 

 

WL – Aqui no Rio sempre tem no caminho, pra lado nenhum, aí o Lutz me disse, foi 

assim, foi aí que introduziu, então ficou só nesse córrego no Rio de Janeiro, só ficou nele. 

Depois que se descobriu lá perto de Minas, já devia ter, mas no Rio de Janeiro só o córrego 

de Manguinhos é que tinha glabrata.  E aí, então, o que aconteceu devia ter nesse córrego 

a Tenagophila, que é da terra, não é? Mas ela suprimiu, quer dizer, nesse córrego eu só 

achei, uma vez eu achei umas duas Tenagophilas, tanto que daí a uns anos quando veio 

um médico recém formado fazer um estágio comigo, ele veio fazer uma tese, agora ele já 

é professor, já está até aposentado lá em Campinas, professor Luís Augusto Magalhães. 

Eu dei esse assunto pra ele, não como tese, mas pra ele ver: “Olha, vê o que tem nesse 

córrego”. Por causa da competição, não é, que o pessoal falava, e até hoje fala aqui, uma 

espécie pode competir e eliminar o caramujo transmissor. Isso a Organização... isso eu 

também sempre fui contra, porque não acreditei... O último relatório sério da OMS diz 

isso: “Não usar competidor de jeito nenhum, em lugar nenhum, porque pode entrar e se 

transformar numa praga”. Então esse Luís Augusto Magalhães passou um tempo aí 

coletando, coletando muito. Ele pegou aí, não sei, quantidade enorme, achou 3 ou 4 

Tenagophilas ainda, quer dizer, então eu dizia... quando eu fiz uma conferência aí, 

Primeiro Congresso Internacional de Esquistossomose, eles me pediram pra abrir o 

congresso com o uma conferência, quer dizer, pra eu ser presidente de honra, eu digo: 

“Só eu chegar lá dar boas-vindas, eu não dou pra isso, não.” “Não, o senhor faz uma 

conferência”. Então, eu falo em controle biológico também, digo que não tem jeito, não 

adianta que... não termina nunca.” E a OMS diz isso agora: Não... 

 

AB – Contínuo. 
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WL – Não introduzir nenhuma espécie em outro lugar de maneira nenhuma, como quem 

diz, “esquece”. Então foi a experiência que a gente tem. Chega aí o bicho de fora, invade 

e destrói o outro, mas ainda tinha uns 4 ou 5 pra milhares da outra... 

 

AB – O suficiente pra conseguir... 

 

WL - Quer dizer, se um dia vier uma condição climática que desfavoreça uma, a outra 

está aí pra tomar o lugar... Ou então... 

 

AB – É muito contínua mesmo, não é? 

 

WL – É, a história dessa esquistossomose, desse caramujo aqui é essa. 

 

AB – É essa. E a gente está falando dos caramujos, falando dos moluscos, a gente podia 

entrar na sua paixão e na sua vida com a Malacologia, não é? Quer dizer, o senhor 

recuperar isso pra gente desde a sua formação, os seus próprios estágios, a gente viu o 

que senhor fez logo depois de formado um curso de Malacologia no Instituto Evandro 

Chagas... em 1939. 

 

WL – Não, dei aula em 1940. 

 

AB – O senhor deu aula. Quer dizer já deu aula em 1939, 1940. Mas logo depois de 

formado o senhor teve uma bolsa de estudos em Anatomia Patológica... 

 

WL – Em São Paulo. 

 

AB – Lá em São Paulo. Quer dizer, nesse momento aí..., em que momento que a 

Malacologia ganhou esse espaço na... sua carreira. 

 

WL – Bom, quando eu me formei, eu estava em Recife estava, eu não digo de mal, mas 

não queria nada, receber ajuda nenhuma de casa. Porque eu tive lá um problema, eu digo: 

“Eu vou me embora e não quero nem saber, vou viver às minhas custas” (tosse). Então, 

eu fui para Recife, tive muita sorte, uma sorte enorme, porque eu era estagiário do 

laboratório da Santa Casa, onde tinha um professor de Histologia e Anatomia Patológica 

que era um sujeito ranzinza à beça, quase não falava com ninguém, mas eu digo, ele é 

bom, tem que me aturar, não é? E a gente... 

 

AB – Quem era ele? 

 

WL – Professor Jaime Aben Athar. Era judeu, descendente de judeus do Marrocos, mas 

era... tinha um filósofo lá no Pará, acho que era o único filósofo que viveu no Pará que 

era... que fez uma biografia dele e não era judeu, mas mostrando que ele era descendente 

de guerreiros mouros, de judeus, sei lá, da África do Norte e era gente nobre, gente de 

espada, não sei o que... e o nome dele veio, da família veio mudando com o tempo, 

antigüidade no nome. Mas, ele sempre modesto, fez, estudou Medicina aqui no Rio e fez 

a tese aqui em Manguinhos com Oswaldo Cruz, a tese dele sobre (TI)logia de peste. Fez 

a tese, se formou, foi pro Pará e lá ficou. Quando o Oswaldo Cruz foi lá, com a equipe 

para combater a febre amarela, ele participou e tudo, mas não quis vir para o Rio, ficou 
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no Pará. Ele era professor da Faculdade de Medicina, ganhando uma ninharia, porque não 

era federal ainda... 

 

AB – É era privada, não é? Particular. 

 

WL – É particular. E chefiava um serviço que chamava Profilaxia Rural, para combater 

doenças e tratar de pessoas com... é uma espécie de primeira luzinha de endemias... 

 

AB – De endemias. 

 

WL – Porque era Profilaxia Rural, depois vinha Endemias Rurais... 

 

AB – Mas, era liga ao Estado? 

 

WL – Ao Estado. E ele era professor da faculdade. Então eu achava formidável. Ele dava 

aula de Histologia, eu fui aluno dele de Histologia no primeiro ano, e quando eu cheguei 

lá na primeira aula eu acho que fiquei encantado com o negócio, ele tirou uma pelezinha, 

quer dizer, tirou um pouco da mucosa, assim aquela descamação, botou numa lâmina, 

corou, e achei aquilo lindo, uma gota de sangue, botou no microscópio, aqueles glóbulos, 

achei uma beleza aquilo. Aí sai de lá disposto a ser aquilo, aí então eu vi que tinha lâminas, 

lâmínulas e corantes, tomei nota lá e fui numa farmácia comprar corantes, comprar lâmina 

e lâminulas, porque isso é coisa de indústria, não é? Eu sei que eu levei uma tarde inteira, 

o sujeito preparou o corante, mas ele inventou lá, viu? Uma fórmula. Uma porcaria que 

saiu. A lâmina..., eu comprei 100 lâminas, ele pegou uma vidraça e botou, e o homem da 

farmácia... e estou vendo ele mexer, no fim, as lâminas eram irregulares com o canto 

cortante e lamínulas não tinha. Eu então comprei aquilo feliz da vida e quando eu cheguei 

na escola, no outro dia mostrei pro professor, ele disse: “Ah! Pode jogar isso fora, isso 

não serve pra nada...” (risos) 

 

AB – Acabou com o seu esforço! 

 

WL – Aí passou o primeiro ano, segundo; no terceiro, eu resolvi trabalhar no laboratório 

dele, pedi para freqüentar, aí ele: “Então vem, pois não. Então eu mexia lá, não é? E nesse 

negócio... Eu tinha dois colegas, um deles foi...daqui, até dirigiu aqui no Instituto, era um 

colega, eles ganhavam, não é, ganhavam pela faculdade lá um dinheirinho. O outro está 

no Piauí, também ganhou muito dinheiro como psiquiatra, fez uma casa de saúde lá, 

imensa; e esse outro já morreu. O que foi para o Piauí ainda deve estar vivo. Então, 

entraram os dois, monitores, para prepararem as lâminas para os alunos e tudo, mas eram 

vadios. E eu então para treinar eu fazia todo o trabalho deles... 

 

AB – Deles. 

 

WL – Fazia lâmina, corava, cortava, estava aprendendo. E um dia o professor disse: 

“Olha, você faz isso porque quer, porque quem tem que fazer são os seus colegas, eles 

estão ganhando e devem achar que é pouco, mas não tem nada disso, se aceitou tem que 

fazer e tal.” Eu digo: “Não, não tem problema, eu faço.” Eu fazia aquilo e guardava as 

lâminas, guardava sempre umas para mim. Mas fora isso, a obrigação de fazer para os 

alunos, chegava assim um material, de biópsia, de cirurgia, coisa complicada para ele dar 

um diagnóstico, eu ajudava, eu fazia análise. E às vezes ele dizia: “Olha, você querendo, 
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você tira para você umas lâminas.” E eu tinha lá umas coleções de lâminas escolhidas que 

eu guardava. Quando eu me mudei para Pernambuco na metade do ano, eu saí com... 

peguei um Ita e vendi o anel para poder ter dinheiro e o anel só deu para uma terceira 

classe de Belém à Recife, que era a primeira faculdade na ocasião. Eu queria para o Rio, 

mas não dava. Não dava para o Rio, não dava para a Bahia, eu fui para Recife de terceira, 

mas chegou lá no navio, o comandante achou que eu estava na terceira classe, no primeiro 

dia o comandante mandou me chamar, estava todo com a minha melhor roupa, não é? 

(risos) E aí: “O que que é isso?” Me chamou pra primeira classe, e mandou eu ficar com 

os músicos de bordo na segunda que era o único lugar que tinha, estava o navio cheio. E 

eu fiz uma viagem ótima com dois músicos, muito alegres, um tocava violino, o outro, 

piano e... Não, três músicos, e outro uma bateria. E tinha quarto com beliche, e eu ficava 

ali. De dia ficava na primeira classe, almoçando e jantando na mesa do comandante e fiz 

a minha viagem até Recife. Bom, então, em Recife eu cheguei para procurar. 

 

AB – Mas aí o senhor carregou as suas lâminas? 

 

WL – Carreguei lâminas... 

 

AB – Sua primeira coleção? 

 

WL – Primeira coleção de lâminas. Uma caixa com umas 100 lâminas. Uma caixa então... 

eu fiquei, tive uma sorte imensa, porque quando eu ia para Recife para procurar uma 

pensão aí, procurar um emprego, mas eu tinha uma irmã que já morreu, ela era casada 

com um homem do Rio Grande do Norte, que tinha uma irmã também, e essa irmã do 

meu cunhado era mulher de um oficial do Exército, era capitão. Trabalhava no Rio 

Grande, em Natal. Mas na minha viagem de navio, que levou aí uns dez dias, ela, a minha 

irmã, recebeu uma carta, dessa cunhada, dizendo: “Olha, nós vamos mudar para Recife. 

Porque o marido dela foi transferido para o quartel de Recife. Aí ela passou um telegrama 

dizendo que eu ia, quando eu chego no navio, chega lá em Recife me preparando pra sair, 

chega um taifeiro e diz: “Olha, tem um senhor aí, militar lhe procurando.” Eu pensei: 

“Vão me encanar, não é?” Levar de volta para o Pará. Aí eu cheguei, era esse cara que eu 

não conhecia pessoalmente, foi me buscar e me levou pra casa dele. Digo: “Bom, pelo 

menos eu tenho onde ficar, tenho sossego, não preciso procurar pensão.” Porque eu levei 

50 mil-réis, dinheiro que sobrou do que eu tinha de dinheiro. Bom, então, quando eu 

estou, daí uns 2 dias, aí eu resolvi procurar emprego. Eu tinha me formado em um negócio 

que se chamava: perito contador. 

 

AB – Hum! 

 

WL – Era uma profissão... era uma espécie de guarda-livros... 

 

AB – Certo. 

 

WL - Mais evoluído, não é? Eu fazia... 

 

AB – Uma contabilidade, não é? 

 

WL – É, uma contabilidade. Aprendi isso tudo, fiz um curso de cinco anos, agora... tinha 

de três e cinco, eu fiz esse curso de cinco anos, porque em casa é: “Você não pode ficar 
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na rua até tarde, não sei o que.” E eu não queria ficar na rua até tarde pra fazer 

malandragem, eu queria é sair com os colegas, não é? Então, eu inventei esse curso que 

era noturno, estava no ginásio e ainda peguei faculdade em dois anos e, então, eu saía de 

noite, ia pra escola, depois saía, conversando até em casa. Então eu me senti... 

 

AB – Livre? 

 

WL – Coisa de adolescente, não é? Então eu ganhei esse diploma e um anel, esse anel eu 

vendi, pra poder fazer a viagem. Mas eu então como eu tinha esse grau, eu nunca tinha 

trabalhado, então fui vendo os anúncios do jornal, contador, não sei o que, e me 

apresentava. E um sujeito lá, o chefe ditava uma carta taquigrafada, aí ele mandava passar 

a máquina, eu batia; mandava eu fazer, eu fazia tudo direitinho, chegava na hora do 

emprego: “A experiência?” Eu não tinha. “O que que você...?” Eu era idiota, dizia: “Bom, 

eu sou estudante de Medicina, eu tenho que trabalhar até poder, porque era metade do 

ano. O senhor vem pra cá, no final vai embora, não serve. Aí eu desisti, fiz um três ou 

quatro, desisti. E resolvi arranjar um lugar de estudante de Medicina, mas como eu não 

era matriculado, era difícil. Primeiro que tinha lá uma sociedade de internos do Hospital 

de Recife, que era um sindicato danado. 

 

AB – Pesado. 

 

WL – Então se eu fosse, não sendo estudante em Recife, pleitear um lugar aí no hospital, 

não podia. 

 

AB – Reserva de mercado. 

 

WL – É, então resolvi fazer alguma coisa aí, não ficar parado. E depois de uns dois dias 

de estar lá, eu resolvi ir na Faculdade de Medicina ver a Anatomia Patológica como é que 

era, ver lá a Parasitologia e tudo. E chegando na faculdade, perguntei: “Onde é que é a 

Anatomia Patológica?” “É ali, primeiro andar, você vai, no fim do corredor.” E eu fui, 

com as lâminas. Aí chegou na porta que estava na Anatomia Patológica, eu empurrei a 

porta, só tinha uma pessoa, era um salão e tinha, nesse tempo não havia microscópio com 

luz assim, era na nuvem, não é? Era um espelho, pegava a claridade da nuvem, não era 

essa coisa de hoje. Então, sempre ficava o microscópio perto da janela, e estava lá um 

sujeito no microscópio, perto da janela, vendo lá. Um sujeito jovem, depois eu vi, 26 anos, 

depois mais tarde eu soube, esse camarada estava lá olhando a lâmina e só ele lá na sala. 

Não era hora de aula prática. Então eu fui entrando, quando eu cheguei perto dele ele 

olhou: “Você está procurando alguém?” Eu disse: “Bem, eu estou aqui visitando.” 

“Porque? Quem você é?” “Eu sou estudante.” “Da onde?” “Está passeando aqui?” Não, 

estou ficando, mas eu queria ver como é aqui.” “O que é que você tem aí nessa caixa?” 

Eu digo: “Claro que tenho umas lâminas, não é?” “Você quer me mostrar aí o que é que 

tem?” E eu peguei uma lâmina e dei pra ele e digo: “Bom, pra que que esse cara serve?” 

Dei a lâmina para ele, ele olhou, olhou, muito míope, tirou os óculos, olhou assim as 

lâminas, depois botou. Olhou e disse “O que que é isso?” Eu digo: “Não, diga o que que 

é.” Ele disse: “Isso aqui me parece um... não, não disse que me parece: “Isso aqui é um 

corte de embrião de mamífero na altura do fígado...”  

 

Fita 1 – Lado B 
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WL – Pensei, esse sujeito sabe, porque, bom, é claro, é um embrião, o sujeito vê o fígado... 

O fígado do mamífero ele forma sangue, como se fosse a medula óssea mais tarde, então 

o sujeito está vendo lá aqueles glóbulos vermelhos nucleados e tudo, não é? E vê um 

fígado embrionário, o sujeito sabendo... ele descobre. Ele é bom, pensei. “E aí o que é 

que tem mais aí?” “Me dá outra lâmina.” Aí eu dei, ele muito sério: “Me dá outra lâmina.” 

Peguei dei uma outra lâmina pra ele. Ele aí olhou, olhou, olhou, “Essa eu não sabia”, ele 

tinha batido a cabeça e não sabia, nem o professor. Aí ele olhou, olhou e não disse nada. 

Ele disse: “Você conhece o dr. Jorge Lobo, o prof. Jorge Lobo? Eu digo: “Não.” “Não 

conhece, não?” Eu digo: “Não, eu nunca ouvi falar.” “Claro, ele é professor de 

Dermatologia lá na faculdade”, eu nunca tinha ouvido falar. Ele não tinha livro publicado, 

trabalhos que eu conhecesse. Digo: “Não, nunca ouvi falar.” “Olha, eu acho que ele 

gostaria de ver essa lâmina, você...”  - mas ele ficou interessadíssimo. “Nossa! Ele 

gostaria. Ele gostaria de ver essa lâmina e você... e você pode esperar aqui? eu quero ver 

se eu acho ele.” Era umas 11 horas mais ou menos, e ele: “Espera aí.” Procurou telefonar, 

foi lá numa outra sala e disse: “É, ele não está, ele foi almoçar. O que é que você vai 

fazer?”  “Eu vou almoçar.” “Então depois do almoço você vem aqui, vamos ver se 

você encontra que... eu faço... que ele vem aqui.” “Está bom!” Eu sei que assim umas 

duas horas eu cheguei, que foi... eu cheguei lá. Quando eu empurrei a porta, (TI), não 

tinha... só tinha um sujeito, era (TI), depois eu vi, baixinho, meio magrinho, andando, 

quando eu empurrei a porta ele estava andando, “toc”, “toc”, “toc” pra lá, virou e ele 

estava pra lá e pra cá, ele estava nervosíssimo. Aí quando ele me viu, ele disse: “Você é 

o Wladimir?” Wladimir é o meu primeiro nome. Aí eu: “Sou.” “Cadê a lâmina? Cadê a 

lâmina?” (risos) Aí eu digo, aí eu fiz assim um murchinho: “Qual? Que lâmina?” “Aquela, 

aquela da pele.” “Ah! Sim”, eu tinha deixado a caixa ali numa gaveta deles, aí tirei, dei 

pra ele, ele olhou a lâmina, mas o sujeito ficou alucinado. Mas, da onde... da onde é esse 

caso? Eu digo: “Foi lá de Belém. Ele é de Belém? Eu digo: “Não, é de Guajará-Mirim, é 

fronteira da Bolívia, não é?” Nesse tempo era Amazonas, agora é Rondônia. Eu digo: 

“Guajará-Mirim.” “É de Guajará Mirim! Escuta! Mas, como era o negócio?” “Eu é que 

expliquei mais ou menos” (TI). E se você ver uma coisa assim mais ou menos parecida, 

você reconhece?” Eu digo: “É possível.” Ele me meteu no carro e me levou pro hospital. 

Ele era chefe da clínica dermatológica da faculdade, era uma... 

 

AB – O hospital era o Hospital Oswaldo Cruz? 

 

WL – Não, lá era o Hospital Santo Amaro. 

 

AB – Ah! Santo Amaro. 

 

WL – Ficava no caminho de Olinda, longe à beça. Oswaldo Cruz já era de isolamento, 

foi onde eu trabalhei depois. Então ele me botou no carro e me levou lá. Chegou lá na 

sala que ele ficava, da clínica, ele abre assim uma cortina, uma parede maior que essa, 

cheia de peças de... museu de cera... 

 

AB – Cera? 

 

WL – Museu de cera. Ele tinha lá um judeuzinho, Zilberbeck, agora está em São Paulo, 
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que estava estagiando com ele, primoroso, o sujeito fazia aquilo tudo, em cera que estava. 

E ele: “Vê se tem aí. Ah! aquele ali. Aí, sabe o que era isso? Doença de Jorge Lobo! 

 

AB – Ah! 

 

WL – Uma doença que ele descreveu. Era o segundo caso... 

 

AB – Claro. 

 

WL – O segundo caso da doença. Até então havia um caso que era o dele. 

 

AB – O dele. Aí o senhor disse para ele já tinha visto, quer dizer, pra ele... 

 

WL – Era o segundo caso da doença dele. 

 

AB – Sei. 

 

WL - Agora pior, o cara era de Guajará Mirim, o meu... 

 

AB – Ah! 

 

WL - Do mesmo lugar do dele. 

 

AB - Do dele, é. 

 

WL – O caso dele... tinha um negócio assim que agora eu não me lembro. Um foi uma 

cobra não venenosa que mordeu o calcanhar do sujeito, ele limpou aquilo, botou um... 

iodo, tudo, depois começou a dar um caroço, foi dando aquela perna e encheu aqui a 

região lombar dele, aquele caroção, uns quelóides, parece cicatriz de queimadura. E o 

meu... quer dizer, o do Aben Athar era, se o dele foi uma cobra, o nosso era um capim 

também que cortou o tornozelo, deu aquilo e espalhou. 

 

AB – Espalhou. 

 

WL - O dele veio parar no..., foi para Pernambuco, parou lá não sei, por imigração, não 

é? E ele trouxe aqui pro Rio, aqui pra Manguinhos. E aqui foi estudado com Olympio da 

Fonseca e o Arêa Leão na ocasião. Então era uma doença nova... quando apareceu esse 

caso em Belém, o sujeito na Santa Casa, não é? O Aben Athar, chamaram ele pra ver. 

Então fez as biópsias, examinamos, ele deixou..., eu cortei também, eu corei. E ele olhava 

e eu... Ele sabia mais que eu, mas ele... ele ainda não tinha estudado Dermatologia, ele 

sabia mais que eu, mas ele... era muito seco, o professor. Então eu não tinha jeito assim 

de ficar batendo papo com ele... 

 

AB - (TI) Não tinha espaço pra isso. 

 

WL – Então a minha atitude com ele era assim: “Eu via ele trabalhando e via quando 

queria... estava fazendo uma coisa, eu... eu ficava olhando os corantes que ele usava e tal, 

até quando ele ia embora (riso), eu ía ver aqueles corantes, eu tomava nota, ia ver num 

livro que eu tenho até hoje aí, (TI) Germont, que ele também tinha. Então ia ver no índice 
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os corantes o que que era aquela coloração, pra que era. E ele andou fazendo uma porção 

de coisas e eu também olhava... e depois ele mandou eu... você querendo tirar umas 

lâminas, tira. E eu fiz também e guardei a minha coleçãozinha. Tinha umas cinco lâminas. 

Bom, então, ele me chamava pra ajudar, inoculava, não dava nada; fazia cultura, não dava 

nada. Era um negócio que não dava pra estudar porque não pegava em bicho nenhum, 

não dava. Tudo que era clássico a gente fazia, ele fazia e eu ajudava. Não dava nada, só 

tinha aquela lesão com aquelas bolinhas lá, formando... saltando lá umas gemas e que não 

dava assim pra gente chegar e assim sem grandes experiências, dizer... Então ficou aquilo 

desconhecido. Quando eu chego em Recife, eu levo o segundo caso da doença que hoje 

se chama doença de Jorge Lobo, não é? Para o dono da doença. O sujeito ficou louco da 

vida... 

 

AB – Por isso que ele estava andando de um lado pro outro. 

 

WL – É, estava lá. Porque o Bezerra Coutinho, esse que estava... ele morreu ano passado... 

 

AB – Qual o nome dele? 

 

WL – Aloísio Bezerra Coutinho. 

 

AB – Aloísio Bezerra Coutinho. 

 

WL – É. 

 

AB – Foi esse que o senhor viu no laboratório? 

 

WL – No laboratório. O Aloísio era um sujeito espetacular, uma cultura tremenda, um 

sujeito louco. Então o prof. de Anatomia, professor catedrático com 26 anos, de Patologia 

Geral. Então quando o Bezerra olhou aquilo, porque tudo vinha pra mão dele, não é? Olha 

o que que é isso? 

 

AB – Ele já deve ter visto o primeiro caso. 

 

WL – Ele tinha visto o primeiro caso e quando ele viu reconheceu, não é? Essa é a doença 

de Jorge Lobo. Bom, então, Jorge Lobo me levou pro hospital, eu vi a coisa, ele pegou a 

tese que ele tinha feito – que não era sobre isso – e... que isso veio depois, aí pegou e 

escreveu uma dedicatória pra mim. E dizia: ao meu noveau auxiliar.    

 

AB – Ai, que barato! 

 

WL – Logo assim. 

 

AB – O senhor entrou no..., acho que foi naquele lugar que o senhor conseguiu no navio 

junto com os músicos... 

 

WL – É sorte. 

 

AB – Foi dando essa sorte toda, (risos) dali para frente. 
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WL – É, pois é. Meu noveau auxiliar. Mas esse auxiliar que nunca lhe pagou um tostão, 

mas me introduziu, não é?  

 

AB – O outro era judeu, e esse? 

 

WL – Esse era... brasileiro, católico... 

 

AB – Mas, tinha um hábitozinho (riso)... 

 

WL – Agora, esse sujeito era irmão de um tal de Tomás Lobo, que era líder do governo 

no Senado, tinha prestígio, era só dizer...”. Arranja emprego para esse aí”, mas nunca me 

arranjou nada. Eu, durante o curso todo, eu trabalhei para ele fazendo Anatomia 

Patológica das lesões que ele tinha. O que ele não tinha... a coleção dele, as coisas não 

eram bem feitas, era um estudante lá que fazia, mas eu fazia o negócio direitinho e discutia 

com ele e tudo. Então, mas ele me indicou um dia, depois de eu estar trabalhando com 

ele uns 4 ou 5 meses, chegou lá pra novembro, quase dezembro, já no fim de novembro, 

um dia ele me disse: “Olha, vai haver concurso pra estudante interno no Hospital Oswaldo 

Cruz.” Eu não sabia onde era Oswaldo Cruz, o que que era. Eu sabia que era um hospital 

de isolamento, não é? Que tinha tuberculose, que era o principal... 

 

AB – Era o principal. 

 

WL – Doenças de... doenças infecto-contagiosas... 

 

AB – Infecto-contagiosas. 

 

WL - Infecto-contagiosas. Era a vocação do hospital. Bom, era... aí eu fui lá ver, primeiro 

que eu não era estudante, eu não podia ser interno, tinha a Sociedade dos Internos dos 

Hospitais, eu não era. Então precisava ter um emprego, pra ganhar um dinheiro, pra pagar 

a escola, porque era... 

 

AB – Quer dizer, o senhor não era estudante em que sentido, o senhor não veio transferido 

para ...? 

 

WL – Vim. Não, eu não vim transferido porque eu deixei tudo, um amigo lá, dizendo: 

“Quando eu puder você arranja minha transferência, meus papéis, não é?” Porque eu não 

tinha condições de... tudo pago! Eu tinha que pagar a transferência, os documentos e o 

trabalho... e eu não queria dinheiro da família... 

 

AB – Sei. 

 

WL – Estava independente, queria ser independente, quer dizer, não queria pedir nada, 

porque disseram: “Você vai fracassar.” “Não, não vou fracassar.” Bom, então deixei um 

amigo, quando eu puder... 

 

AB – Eu mando você faz tudo... 

 

WL – Você faz a transferência. Também não tinha nada, não tinha um documento pra 
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dizer que eu era estu.... Tinha um cartão, esses cartões com retrato, não é? De estudante, 

carteira de estudante. Mas, não adiantava nada. E depois quando eu cheguei no Hospital 

Oswaldo Cruz pra ver como é que vai ser o programa que eu tinha que me submeter para 

o concurso era o programa da cadeira de Medicina Tropical do 5º ano, e eu tinha feito o 

4º, quer dizer, eu não tinha estudado Medicina Tropical. Eu tinha que fazer uma prova de 

uma matéria que eu não tinha estudado ainda, não é? Eu pensei: bom, pode ser 

Parasitologia. Não era Medicina... era cadeira, programa que o professor dava naquela 

doença. A cadeira era dada no Hospital, a parte prática. Então eu tinha que estudar 

Medicina Tropical. Eu digo: “Eu vou meter a cara!” Quando eu voltei, quando eu fui 

trabalhar no Santo Amaro, no dia seguinte, eu disse: “Dr. Jorge Lobo, olha, eu não posso 

fazer esse concurso, eu não estudei isso, não é, Medicina Tropical.” Ele disse: “Não, eu 

te arranjo uns livros, eu tenho, eu te dou, eu tenho, eu te empresto os livros” Realmente 

ele trouxe lá, uma porção de livros de Medicina Tropical. Eu mandei brasa, ganhei o 

primeiro lugar. 

 

MR – Que bom. 

 

WL – Logo. 

 

AB – E a associação dos estudantes? 

 

WL – Bom, mas aí entrou o prestígio. Aí eles começaram a reclamar que eu estava 

inscrito, então o Jorge Lobo convenceu o diretor do hospital que eu disse a ele: Bom, eu 

só me matricularei, só assumirei. Primeiro tenho que passar... 

 

MR – É. 

 

WL – Depois que... tinha que passar e tal. Eu digo: “Olha, eu faço o concurso em 

condições, não é, quer dizer, condicionalmente. Se eu puder matricular, senão mesmo que 

eu passe, eu não vou me matricular porque eu não sou aluno. Eu contava com isso, não 

é? Mas, quando o concurso veio, eu ainda não estava matriculado... 

 

AB – Matriculado. 

 

WL – Mas, aí então falou com o diretor, aí que valeu o prestígio dele lá, ele precisa de 

fazer, agora ele tem de estar... ele faz em condição, se ele não puder, está perdido. Aí eu 

fiz, não é? Tinha quatro sujeitos inscritos, no hora que eu me escrevi, eu era o quinto, e 

tinha quatro vagas. Então eu... eu digo: “Bom, eu tenho que tirar aí uma quarta vaga, tinha 

quatro vagas, eu tinha que tirar uma vaga. E a coisa era assim: primeiro lugar, ganhava 

casa, refeições no hospital, roupa lavada, tudo lá e... só, não, não, primeiro lugar isso e 

100 mil réis; segundo lugar, ganhava isso e 50 mil réis; o terceiro e quarto só casa e 

comida. Era a verba lá do hospital. Eu meti a cara e chegou lá no hora eu ganhei o 

primeiro. Aí o diretor do hospital deu um pulo: “É um absurdo!” Quando saiu a nota, 

porque ele tinha um colega... um cupincha dele, que era filho de um grande político do 

Rio Grande do Norte, daquela família Rosada do Rio Grande do Norte... 

 

MR – Ah, Rosada. 

 

WL - Que estava lá... que estava lá desde o 2º ano, 2º, 3º, 4º e 5º que não houve concurso, 
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nesse ano eles resolveram restabelecer o concurso e aí sujeito bom, estudante bom. E ele 

tinha lá, tomava conta do pavilhão, quer dizer, ajudava os médicos do pavilhão dos 

pagantes. Aí ele ganhava percentagem... 

 

AB – Porque esse hospital ele tinha uma parte para indigentes e uma parte para particular, 

não é? 

 

WL – Pensionistas. O pavilhão para pensionistas. E o Milton, então tomava conta dos 

doentes desse hospital para ajudar os médicos. E o resto era pé-rapado, então ele estava 

com esse pavilhão. E eu com medo do diretor é que eu ganhando o primeiro lugar eu 

optasse por esse pavilhão, e aí deslocasse o querido, mas eu optei pelo que ninguém queria 

que primeiro assim, depois eu vi a tradição, primeiro que ganhava era esse pavilhão; o 

segundo e o terceiro ganhavam..., o segundo ganhavam uns pavilhões de homens, de 

mulheres, de tuberculosos curáveis. Estavam se tratando, pneumotórax, e tal... esses aí... 

 

AB – Era época do pneumotórax? 

 

WL – Era. 

 

AB – Fazia toracoplastia também? 

 

WL – Fazia toracoplastia, tudo lá. Então esses eram os doentes melhores, esses eram os 

2º e o 3º ... 

 

AB – Possíveis de vida ainda, não é? 

 

WL – É, é o segundo pegava isso. Agora o terceiro pegava os indigentes, tuberculosos, 

que eram dois enormes pavilhões... 

 

AB- Eram as cadeiras, não é? 

 

WL – Coisa horrível! 

 

AB – As antigas cadeiras? 

 

WL – E lá no fundo do hospital, já junto do muro do cemitério, (TI) até de propósito, 

Cemitério de Santo Amaro, e lá no fundo já tinham vários pavilhões isolados assim: 

varíola, febre tifóide, tétano, não sei o que. Então os caras mesmos ruins. 

 

MR – Ruins. 

 

WL – E eu quando tive que escolher, eu preferi esse que ninguém queria porque, eu digo: 

Aí é variado, é variado... 

 

AB- Se é então por estudo que eu aprendo é de tudo um pouco. 

 

WL – É variado. Agora de 4 em 4 dias eu tinha que dar um plantão e aí eu pegava tudo, 

porque era um estudante que ficava de plantão, quer dizer, ia pras... nesse dia matava aula 

se pudesse tinha que ficar lá, dia e noite, tomando conta pra qualquer emergência. Então 
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eu digo: de 4 em 4 dias eu vejo as tuberculoses e tudo, e esse é meu, depois principalmente 

eu vi que o chefe da clínica de isolamento era um velhinho que não queria nada. Ele 

chegava lá e ficava no gabinete, e tinha uma freira que era formada em Enfermagem, 

muito competente, ela que via tudo e o enfermeiro. E trazia todos os sintomas pra ele, ele 

olhava, raramente ia lá, receitava, assinava o atestado de óbito e ia embora. Eu digo: 

“Olha, com esse eu vou ser chefe de clínica (risos) porque o médico não dá bola.” Dito e 

feito, sabe? Era uma beleza. Então eu ganhava lá os meus 100 mil réis, no fim de uns 

meses o diretor mesmo resolveu que era pouco e me arranjou uma verba de mais de 50 

do hospital para me reforçar. E ao mesmo tempo, lá na Faculdade de Medicina, com esse 

negócio de Jorge Lobo, com a doença de Jorge Lobo, o Bezerra Coutinho ficou meu 

amigo, por causa das lâminas, discutimos muito, conversamos, não é? Ele logo me 

apresentou ao Aggeu Magalhães... 

 

AB – O Bezerra Coutinho? 

 

WL – O Bezerra Coutinho que ele era professor... 

 

AB – Ele tinha conhecimento com o Aggeu? 

 

WL – O Aggeu era professor da Anatomia Patológica. E o Bezerra Coutinho era assistente 

do Aggeu. De modo que quando ele fez concurso para catedrático de Patologia ele 

continuou na Anatomia Patológica que era onde ele tinha ambiente para trabalhar. Então, 

logo no segundo dia ele me apresentou ao Aggeu Magalhães. O Aggeu Magalhães nessa 

ocasião estava em férias, então quando nós saímos, eu estive lá no segundo dia, nós 

saímos de uma escada onde ele vinha subindo, nós vínhamos descendo. Aí ele já tinha 

falado de mim, disse: “Olha, esse que é o moço aí, o rapaz de que lhe falei com você, ele 

gosta muito de Anatomia Patológica, e o Aggeu assim, uns dois degraus abaixo, disse: 

“É, você está disposto a morrer de fome, não é?” (risos) Eu digo: “Olha, se o senhor ainda 

não morreu, eu vou chegar na sua idade.” Aí ele achou graça e tal, e eu consegui um... 

 

AB – Como era ele? Como era? 

 

WL – O Aggeu Magalhães? 

 

AB – É. 

 

WL – Parecia um japonês? É, Agamenon Magalhães, viu o retrato dele? 

 

AB – Hum, hum. 

 

WL – Tanto que a constituição que ele escreveu, o pessoal chamava a Lei Maláia. O Assis 

Chateaubriand chamava a Lei Maláia, porque ele tinha o olho esticado, o Aggeu também 

tinha menos, Agamenon Magalhães tinha rosto mais redondo, o Aggeu tinha assim 

triangular. Era um sujeito quieto assim, muito pacato, quer dizer, pacato era 

aparentemente, porque ele era, ele gostava mesmo era de uma... de uma... de uma vidinha 

assim... 

 

AB – Uma palhinha. 
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WL – Uma palhinha. 

 

AB - Mas, com relação assim escola, seguidores, ele era uma pessoa assim que tinha 

muitos... 

 

WL – Não. Não, o Aggeu se formou no Rio e teve um estágio bem prolongado no Canadá 

com um grande patologista que era o Bacal, e depois voltou para Recife e... 

 

AB - E lá afinal ficou, não é? 

 

WL – É. Tinha um laboratório clínico, um laboratório particular, e fez concurso pra 

faculdade, era professor de Anatomia Patológica. Mas, era um sujeito calmo, chegava lá, 

ele não dava uma hora de aula, dava 50 minutos e ia embora. Depois uns assistentes 

mostravam lâminas e tinha uma dependência embaixo que era pra fazer autópsia, tinha 

até outro assistente lá. Tudo pago pelo Estado, era um convênio, não é? Então eu fiquei, 

na ocasião que eu cheguei, nesse ano ia se formar um da Histologia, da Histopatologia. 

Esse camarada, mais tarde ele veio a ser o pai do Nelson Piquet? Era esse, o Nelson Piquet 

não tem o nome dele. Ele se chamava Estácio Souto Maior, era um sujeito da terra do 

Lampião, da... 

 

AB – Chegou a ser... 

 

WL – Chegou a ser Ministro da Saúde. 

 

AB – Ministro da Saúde. 

 

WL – O Estácio. Então quando eu cheguei lá o Estácio era estudante, estava no último 

ano, ele fazia corte histológico, corava, tudo pro professor examinar. Então, ele disse: 

“Olha se você quiser esperar a gente vê se dá um jeito de você ficar no meu lugar, e eu 

fiquei no lugar dele.” Mas, aí para você ver como é a coisa, eu precisando de dinheiro que 

não tinha fonte de renda nenhuma, era só isso, o salário era 350 mil réis, era uma soma 

ótima para mim. No primeiro mês chegou o Aggeu e me disse: “Olha...” Ele tinha dois 

assistentes, dois estudantes pra lavar de autópsia, os dois sujeitos que quando eu ia pra 

casa, do meu cunhado, eu passava..., não, antes de estar no hospital, porque depois eu 

morei no hospital, mas mesmo quando eu ia na casa do meu cunhado, eu passava num 

largo lá, num largo que tinha um peixe-boi, o largo Dois Irmãos, e tinha um palacete, um 

negócio com um terreno imenso, todo gradeado, casa desses dois camaradas. O pai deles 

era... um pai era rico... basta dizer, um estudante que tinha automóvel... 

 

AB- Ah! Naquela época. 

 

WL - Ele trabalhava de automóvel, depois acabou o negócio. Um dos irmãos já era 

formado e era otorrino e esse outro se formou e o Aggeu me disse: “O fulano, coitado, 

ainda não arranjou emprego, propôs eu dividir o meu salário com ele.” 

 

MR – Ah! Coitadinho. 

 

WL – Eu dividi, não é? Quer dizer, eu recebia os 350 e dava pra ele 175. No começo eu 
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puxa, uma injustiça. Um sujeito que era rico, que ia pra lá de carro, bom, mas eu consegui 

ficar vivo até hoje. Mas, então, como eu estava falando, o Estácio Souto Maior se formou, 

eu fiquei no lugar dele, dividi o meu salário com o Lorinaldo Gouveia, que era o cara rico 

e até terminar o curso. Bom, quando terminou o curso, eu digo: “Bom, o que que eu vou 

fazer?” Eu não tinha dinheiro acumulado. E os colegas começam... um vai trabalhar numa 

clínica, fazer um ambulatório; outro, abrir um consultório e me propondo: “Olha, você 

vai fazer Anatomia Patológica, no nosso curso aí, não, no nosso grupo, mandar serviço 

pra você.” Mas, aí tinha que ter capital pra montar um laboratório de Anatomia 

Patológica, não tinha. Então, eu digo: “Bom, sei lá o que é que eu vou fazer. Vou ficar aí 

esperando, vamos ver um emprego que... me formei em dezembro.” Passei... O diretor do 

hospital disse: “Você não precisa sair do hospital agora, deixa vir o concurso para outro 

que seria no fim de janeiro. Até fim de janeiro você pode ficar no hospital porque o 

concurso vai ser em fevereiro.” E... bom, ele tinha garantido até fim de janeiro... 

 

AB – Janeiro. Estava tudo bem. 

 

WL – O emprego lá com o Aggeu Magalhães terminou, não é ? Porque também eu teria 

até vir outro estudante. O Aggeu me disse: “Olha, se você quiser eles estão terminando 

de construir um prediozinho atrás da faculdade para Anatomia Patológica.” Primeiro 

andar, autópsias; segundo, laboratório e terceiro, um apartamentozinho para o vigia, para 

o sujeito que tomava conta. Ele disse: “Você fica lá no apartamento do vigia, ninguém 

vai assaltar aí, você fica lá até você arrumar, claro não é toda vida.” “Está bom! Eu aceitei 

essa grande perspectiva de morar lá, assim em cima em um apartamentozinho bacana. 

Mas, aí quando mais ou menos em começo de janeiro, eu passo indo pro laboratório, o 

Aggeu vem vindo, me encontra no corredor e diz: “Olha, tem uma bolsa aí pra São Paulo, 

pra fazer Anatomia Patológica do Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand inventou 

aí uma bolsa e eu estou querendo indicar você, você aceita?” “Eu aceito sim.” (riso) “Ele 

paga 1 conto de réis” (riso), é um salário e tanto. “A bolsa de um conto de réis e você 

querendo eu estou querendo indicar você para o conselho aí.” Está bom, aí me indicou, 

está tudo bem. Eram três bolsas: uma para Anatomia Patológica, outra para Anatomia, 

outra para Parasitologia. Quem é que vai ensinar? Vai ser um laboratorista, quer dizer, 

não é um profissional do campo. Então vamos formar gente, cadeiras básicas: Anatomia... 

 

AB – A preocupação dele era com formação de quadros, não é, de recursos específicos? 

 

WL – É, isso.  Vaga uma cadeira de Anatomia aí, tem um cirurgião; uma cadeira de 

Parasitologia, quem é? O sujeito que faz exames de fezes, de urina, então, vamos formar 

profissionais. E aí bolou esse negócio, “Vocês escolhem aí”, escolheram lá Anatomia 

Patológica, Parasitologia e Anatomia. Depois daí uns dois meses mais três vagas: de 

Higiene, que era também um problema, Higiene, Neuropatologia, Neurologia e mais uma 

outra que eu não me lembro. 

 

AB – Isso já era na Faculdade de Higiene, de Saúde Pública... 

 

WL – Não, isso é na Faculdade de Medicina. 

 

AB – Na Faculdade de Medicina da USP? 

 

WL – Sim, a gente ia fazer na de São Paulo. 
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AB – Em São Paulo. 

 

WL – Na USP, é. Mas, lá era depois... o trato era esse, nós assinamos um termo com a 

faculdade.  Indicados nós íamos pra São Paulo por um ano pra fazer estudo, fazer o 

curso... 

 

AB – Isso. 

 

WL - Da cadeira. 

 

AB – Se especializar no estudo. 

 

WL - Seguir a matéria, como quem não conhece nada, quer dizer, eu fazia, eu assisti todo 

o curso de Anatomia Patológica, teórico, prático, agora, com atribuições. Eu tinha que 

fazer necropsia de 3 em 3 dias, uma necropsia. Se cair, é sua. Fazer a necropsia pra treinar 

tudo e assistir o curso, não fazer prova, mas fazer uma revisão da matéria com... assistindo 

as aulas e fazer uma tese pra defender. Nesse tempo era Livre Docência, não é? Então a 

gente voltava depois de um ano, devia trazer uma tese já pronta ou em elaboração, mas 

com tudo já arrumado. E aí a faculdade contratava a gente como assistente 

temporariamente. No fim desse ano, e quando chegasse a época, que sempre era 

novembro, outubro, novembro, abria concurso a gente fazia o concurso. Se passasse 

ficava livre docente até haver vaga de catedrático e aí fazia o concurso, quer dizer, a então 

coisa era assim: se vier um de fora, e for melhor, melhor para a escola; senão, tem uma 

pessoa já na carreira... 

 

AB – A escola investiu. 

 

WL – É, já na sua, na profissão, quer dizer, na especialidade. Mas, aconteceu o seguinte: 

eu fui, cheguei em São Paulo, cheguei em São Paulo, meio, o Samuel Pessoa que tomava 

conta disso em São Paulo, tomava conta da gente, dizia que tudo ia bem, era o mordomo 

da história. E apresentava lá os professores. Eu fui apresentado ao professor de Anatomia 

Patológica: “Olha, veio fazer isso, com bolsa...” Mas houve uma coisa muito divertida 

antes disso. É que nós tomamos um navio pra ver, os três, tomamos um navio para vir 

para São Paulo. O Chateaubriand lançou isso, esse idéia, deixou lá um professor de 

cirurgia pra cuidar da coisa, mas não deu a menor notícia, não é? Então o professor 

Arsênio Tavares que era o tutor da coisa, a gente ia falar com ele: “Olha, não nos deram 

mais notícias, dinheiro pra passagem, como é?” “Como é que a gente chega lá em São 

Paulo?” Um dia nós fomos, os três lá falar com ele. Ele disse: “Olha, não vem notícia 

nenhuma, mas sabe o Chateaubriand é meio doidão, vocês... faz o seguinte: “Eu vou pagar 

a passagem de vocês, se chegar lá e vocês forem recebidos, vocês me pagam de volta, 

senão, eu mando a passagem de volta. Ele era rico também. Aí nós nos mandamos. 

Quando chega no Rio aí navio... o navio parava nos portos para descarregar. Chegou aqui 

no Rio, chegou de madrugada e o navio ia ficar o dia inteiro aqui no Rio, no dia seguinte, 

que ia seguir para Santos. Aí nós saímos, não é, fomos passear no Rio, estávamos na 

Galeria Cruzeiro, que não existe mais, eu, lá nós três tomando lá um chopp, aí um deles 

se lembrou: “Olha, tem jornal do Assis Chateaubriand aqui - ele conhecia o Rio – aqui 

perto é na 13 de Maio! Ali defronte do Municipal, é onde é o Edifício Darke , ali era o 

Edifício da Caixa Econômica, e o Chateaubriand tinha o jornal dele era ali, tinha uma 
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dependência grande que era o jornal “O Jornal”, o nome, aqui do Rio, do Chateaubriand. 

Ele tinha um jornal aqui, tinha um jornal em São Paulo e tinha outro em Minas Gerais, 

no estado de Minas. Então ele ficava dançando de um lugar pro outro. Quem sabe ele não 

está aqui? Vamos lá. Mas, nós fomos lá. Ele estava no Rio, aí estava no Rio, a secretária 

mandou esperar e tal, mandou entrar, aí a gente disse: “Olha, nós somos os bolsistas 

(risos), falava o Lucena, que era mais velho, já tinha duas filhas, quer dizer, era mais... 

daqueles... 

 

AB – Então era Lucena e o...? 

 

WL – Durval Lucena, eu e João Guerra. 

 

MR – Década de 1940, não é? 

 

WL – Foi em 1938. 

 

MR – 1938. 

 

AB – O Durval Lucena, o dr. Milton Moura Lima falou dele semana passada comigo, do 

Durval Lucena. 

 

WL – Bom companheiro. 

 

AB – Companheiro. 

 

WL – Foi em 1938, é, 1938 que nós fomos pra lá. 

 

AB – Então os três chegaram lá: somos os bolsistas. 

 

WL – É. “Nós somos...” “Sim senhor, podem sentar, qual é o assunto?” “Nós somos os 

bolsistas.” “Bolsistas de quê?” (risos) Eu estou frito! “Nós somos os bolsistas, bolsa do 

Diários Associados.” “Mas que bolsa é essa?” Assim mesmo! Eu pensei: “Bom, mas 

como nós entramos nessa?” “Que bolsa essa?” “Bolsa pro Diários Associados, lá de... nós 

somos de Recife.” “Ah! Vocês não dizem de onde que vocês vieram! Da onde é, pra onde 

vão. Ah! sei, sei. Está certo. Muito bem.” “Nós queremos saber... quando chegarmos lá 

nós nos apresentamos a quem? Ao prof. Samuel Pessoa?” “Não, espera aí”. Chamou a 

secretária: “Liga aí pro Gervásio Seabra.” O Gervásio Seabra era um industrial de tecidos 

aí, dono de cavalos de corrida, rico à beça! Aí faz assim, sabe? Foi uma experiência 

divertida. Pega o telefone: “Olha, Seabra, tenho aqui um rapaz muito talentoso que vai, 

eu mandei estudar em São Paulo, vai ganhar 1 conto por mês, você bota 12 contos aí no 

banco tal que é para ele receber todo mês. Mas, é para pagar no começo do mês, quer 

dizer, o homem não tinha que pagar no fim do mês não, eles vão chegar lá, já precisando, 

hein! Então manda por 12 contos, são rapazes muito proveitosos, não sei o que, fez um 

elogio e vamos bater um papinho, vamos: tal, tal.” Depois chama outro: aí era um outro 

dinheirudo, não me lembro quem era, não é? Era um ricaço. Negociava aqui do Rio, ele 

tinha que mandar o dinheiro para o banco em São Paulo, ele deu o nome do banco. Aí o 

outro, mesma história, não é? Ele pra mim... como era? Era o Wolf Klabin, lá no Paraná, 

ligou pro Paraná. Era dono daquela, fábrica de... 



 

 

29 

 

 

AB – Celulose? 

 

WL – É celulose. O Velho, já morreu, não é? “Klabin, não sei o que”, batia um papinho: 

olha, estou mandando um rapaz aí”, e aí fazia um elogio, eu preciso dar logo... (risos) Não 

falhou, sabe? “Aí, está bom. O que vocês querem mais?” (risos) 

 

AB – Nada.  

 

WL – Desgraçado, ele fazia isso muito, era um chantagista, quer dizer, num bom sentido. 

Aí nos mandaram pra São Paulo. Chega lá, o Samuel Pessoa, aí nos apresentamos ao 

Pessoa. O Pessoa distribuiu: Lucena ficou com ele na Parasitologia, ele levou o Guerra 

na Anatomia e me levou na Anatomia Patológica, pro Cunha Mota. 

 

Fita 2 – Lado A 

 

WL - Então chegamos, o Pessoa distribuiu e se pôs à disposição, todo o sábado ele levava 

a gente na casa dele, eu tocava violão, cantava, fazia umas serestas, às vezes ia para um 

bar, assim ao ar livre, era divertido. Aí então me apresenta lá o Cunha Mota. O Cunha 

Mota não estava para isso, para estar orientando ninguém, porque ele já estava velho e 

catedrático.  Chamou a pior pessoa que ele podia chamar para mim, não por caráter, mas 

porque não dava. Chamou um sujeito e chamou lá um dos assistentes dele que era muito 

também muito (TI), muito matuto, se chamava Jorge Queiroz Teles Tibiriçá. Bom, esse 

sujeito, Jorge, que era professor de Anatomia Patológica também, muito competente? 

Jorge é Jorge. Agora, Queiroz Teles era uma família quatrocentona de São Paulo, não 

separava esses dois nomes: Queiroz Teles. Tibiriçá, descendente do cacique Tibiriçá 

(risos), da índia Bartira, não é? Quer dizer, eu pensava: Bom, Tibiriçá era o cacique, a 

índia Bartira casou com o João Ramalho, e como ele era do nome de Tibiriçá? Da mulher, 

não é? Porque era um nome famoso, Ramalho tem Ramalho aí, Ramalho Ortigão e muito 

Ramalho famoso e não famoso, pois esse era Queiroz Teles Tibiriçá. “Ah! Muito bem! 

Vamos ver e tal.” O que você quer estudar? Eu digo: “Bom, eu estou aqui às suas ordens, 

não é? Vamos ver qual é, o senhor é quem sabe”. “Olha! Houve aqui uma epidemia de 

febre amarela há uns três anos atrás que eu tenho muito material de autopsia dessa... e 

nunca foi estudado isso. Você vai estudar isso, eu vou orientar”, muito bem. E me deu 

uma salinha um pouco maior do que essa ao lado da dele, tinha uma porta assim, 

comunicando com o escritório do gabinete dele. E me deu uma salinha e lá eu ficava, 

tinha que assistir aula de manhã depois ia trabalhar ali, fazer necropsia ou pegar material 

para estudar. E o laboratório que era fraco pra todo mundo. Aí então passou uma semana: 

“Aí, vamos professor, eu estou pronto”. “Ah! Sim, agora eu estou com umas coisas aí 

para resolver” e foi passando dois meses, o sujeito não me passou nada, não conversou 

nada, depois é que eu entendi. Ele era separatista, era do Clube do Piratininga, aquele 

clube separatista de São Paulo. Tinha havido a Revolução de São Paulo que eu... 

 

AB – 1932. 

 

WL –1932, e nós estávamos em 38. São Paulo foi desmoralizado, o Getúlio que era um 

inimigo, foi endeusado e pôs lá e botou, depois dele botou um militar para ser interventor 

de São Paulo que foi aquele, aquele pernambucano que botou como interventor, um 

sujeito muito empreendedor, um pernambucano, era major, era tenente, depois foi 
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subindo, é acaba sabendo, era muito conhecido, falha agora. Bom, então, quer dizer, 

humilhou São Paulo, mais possível. Eu sei que esse Tibiriçá não perdoava. Eu era 

paraense, eu não tinha nada com isso. Quem derrotou São Paulo foi o nordeste, não é? 

Foi Juarez, aquela turma do nordeste que chegou lá e dizia: “Olha, a gente mete o dente 

no pescoço dele, arranca a carótida que é na faca, na peixeira.” E ele tinha... Olha lá o 

nordestino, mas eu não tinha nada com o nordeste e então me deixou de molho, então não 

me fez nada. Tanto que aí eu ia estudar a tal da febre amarela. Como eu vi que ele não 

estava dando bola, de vez quando eu falava com ele: “Ah! Sim, sim.” Sabe que eu fiz? 

Peguei a chave e fechei a porta que comunicava os dois... e pronto, não quis mais nada 

com ele. Então comecei fazendo as minhas necrópsias, mas aí eu tive uma sorte, como 

várias vezes eu tive sorte, quando houve um inverno desgraçado nesse ano, um inverno 

mesmo que o próprio paulista dizia: “Muito tempo que eu não tinha inverno tão ruim.” 

Maio já estava ruim, nós chegamos lá em janeiro. Fevereiro, março e abril, eu estava ali 

estudando e tudo, mas como o nosso curso de febre, de sistema nervoso não foi bom, 

porque eu quando eu entrei para faculdade, Anatomia era no primeiro ano a gente 

estudava músculos e ossos... 

 

AB – Hum. 

 

WL – No segundo ano dava as vísceras; e no terceiro ano, o sistema nervoso. Então houve 

uma reforma, passou a Anatomia para dois anos, então embolou. E o resultado foi que o 

terceiro ano embolou com os outros e eu não... 

 

AB – Ficou um buraco. 

 

WL – Não tive curso de sistema nervoso decente. Então eu fazia o seguinte: eu fazia a 

necrópsia, tirava o cérebro, a medula do sujeito, botava numa lata de querosene com 

formol, levava para o laboratório, dissecava aquilo, estudei sistema nervoso bem. Era uma 

falha no meu conhecimento, então eu passei a estudar aquilo durante esses dois ou três 

meses e nada da febre amarela. Então um dia eu estou fazendo, chegou para mim uma 

autópsia, era dia de eu fazer autópsia. Bom, os nordestinos estavam numa seca brava lá, 

e um frio tremendo no Sul, então começou aquela migração para São Paulo. Lá tem uma 

tal Hospedaria dos Imigrantes, que foi construída no tempo do Império, no fim do 

Império, chegaram os primeiros imigrantes, e depois eles ampliaram aquilo, era uma coisa 

imensa. Essa gente toda chegava assim sem trabalhar, sem saber onde. Então o governo 

tomava conta, era uma estação ferroviária, rodoviária, botava eles ali para uma 

temporada.  E morria nordestino de frio, de pneumonia... 

 

AB – Completamente diferente o clima, não é? 

 

WL – É, chegava lá vindo daquele clima seco, quente. Chega lá sem nada, sem agasalho 

que prestasse. Eu sei que era todo dia, chegava um nordestino recém-chegado, morto, e 

no dia que foi minha autópsia, no dia da minha autópsia, chegou uma mulher, bonita, 

jovem assim com uns 22 anos, branca e uma pedra lá na coisa que era para fazer autópsia. 

Aquela palidez branca e bonita. Fiquei com uma pena, aí peguei, e abri lá e vi um baita 

de um fígado, de um baço e pedi a papeleta dela. Porque essa gente vinha de lá, mas 

sempre era um médico do hospital que ia lá e mandava, mas tinha uma papeleta. Quando 

eu vi, a mulher era de Alagoas, de Alagoas. Eu digo: “É nordestina.” Aquele baço enorme, 

cinzento, cheio de pigmento, fígado também. Aí abri o cérebro, abri a cabeça, o cérebro, 
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marfim, branco marfim. Eu pensei: esquistossomose, porque com pigmento no fígado e 

no baço, podia ser malária, mas malária que mata vai também no cérebro fica cinza, 

pigmento também que era igual. Aí pensei: “Esquistossomose.” Bom, o meu orientador 

nesse dia, que esse não é o Tibiriçá, nesse dia esse material era do neuropatologista, 

Maffei, aí ele chegou: “Como é? Já olhou aí?” “É, já olhei.” “O que é que você acha?” 

Eu digo... ele olhou assim esse fígado grande, baço, “Ah, malária!” Eu digo: “Acho que 

não é malária não, sabe? Porque olha, o cérebro como é que está.” Ele olhou: “É estranho 

isso. Pode ser uma forma de malária sem evoluente cerebral.” Eu digo: “Essa mulher é de 

Alagoas, isso deve ser esquistossomose.” O sujeito perguntou: “O que? Eu digo: 

“Esquistossomose.” “O que que é isso?” Não sabia o que que era. Não havia 

esquistossomose em São Paulo. “O que que é isso?” Eu digo: “Esquistossomose, 

esquistossomose ou xistossomose, é um verme assim e tal.” “Não, mas isso aqui, não...” 

Eu digo: “Mas essa mulher é de Alagoas”, eu tinha vindo de Pernambuco... 

 

AB – (riso) “Sei o que estou falando.” 

 

WL – Quantidade, eu tinha vindo de lá e via, quer dizer, aí eu vi pelos órgãos, assim só o 

aspecto, aí eu peguei numa placa, numa tampa de uma placa e com salina e bem, pincei 

lá, liguei lá os vasos, tronco do fígado, a veia porta, e abri ali em cima, ah! um chorrilho 

de esquistossoma, aqueles pestilentos, verminhos. Aí foi aquele espanto, mas juntou 

gente! Nunca ninguém... 

 

MR – É. 

 

WL - Hein? 

 

AB – O Maffei ficou doido. É Maffei? 

 

WL – É, Maffei... 

 

NA – Maffei, Maffei. Ele ficou doido? 

 

WL – Não, ele olhou: “Mas, estranho e isso, esse bicho está no fígado, não sei o que...” 

Eu digo: “É.”. Então eu continuei a necrópsia. Olha, deu uns quinze minutos começou 

aquele zum zum em torno de mim, eu estou lá fazendo a necropsia e aquele zum zum, eu 

estou vendo gente metendo pincel e pinça na placa, eu olhei, Samuel Pessoa com a turma 

dele (risos)... Parasitologia, eles ficavam em cima no primeiro andar... 

 

AB – Ficou doido, veio correndo! 

 

WL – Ah! correu a notícia, não é? Veio ele e os assistentes. 

 

AB – Quem estava com ele era o Durval Lucena? 

 

WL – O Durval Lucena. 

 

AB – Veio ele também. 

 

WL – Veio todo mundo, mas alguém viu aquilo, um verme, e deve ter soltado aquilo para 
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lá, porque em quinze minutos estavam lá e pegaram, porque eles não tinham material, 

tinham assim uma coleção, uma lâmina de um estágio que um sujeito fez na África, não 

sei o que?... 

 

AB – E trouxe? 

 

WL- E trouxe. Estava lá a quantidade, eu sei que eles se satisfizeram, atirando, mas que 

maravilha! Não sei o que e tal. Bom, ninguém sabia o que era esquistossomose em São 

Paulo. Nisso, aí o professor também depois pediu para ver os cortes. Tinha casos lá, mas 

eles não sabiam o que que era... 

 

AB – Já deviam ter passados casos que não foram identificados por desconhecimento da 

doença. 

 

WL – É, porque ele dizia que era um fungo com um negócio vegetal, que tinha a casca 

do ovo no fígado, no corte, porque ele fica deformado. Daí uns dias outro caso, mas esse 

não era, esse era de Minas Gerais, doença de Chagas, aí caiu para mim. Eu fiz o corte no 

coração do sujeito, o corte, eu corava, porque o direito era o seguinte: eu pegava o 

material, eu mandava para as técnicas, as parafinas que a gente chamava, faziam o corte 

de parafina, ou então para as de neurossistema nervoso, que eram técnicas, moças muito 

preparadas, num salão enorme, tinha ali para tudo. Mas, eu ia fazer os cortes. “Não 

senhor! O senhor é médico”. Eu digo: “Deixa! Eu quero fazer.” Eu, puxa, eu estou aqui... 

já fazia antes. Eu queria fazer para saber de onde eu ia fazer, o lugar certo, eu mesmo 

fazia os meus cortes. As moças lá, no começo achavam graça e tal, depois ficaram amigas, 

faziam lá meus cortes. Então eu fiz os cortes, coração e tudo e aí fiz. Tinha que fazer um 

laudo, eu fiz. É doença de chagas, tripanossomíase americana porque tem ninhos de 

leishmania nas fibras cardíacas, hoje em dia a gente diz ninho de amastigota, nesse tempo 

era ninho de leishmania, forma leishmanióides, essa nomenclatura veio depois. Eu sei que 

eu fiz o laudo e tudo e arquivaram. Daí a uns dois dias depois vem um recado: “O 

professor que falar, era o catedrático, o Cunha Motta, que era o grande patologista: “O 

senhor vem aqui com esse negócio de doença de Chagas, de tripanossomíase, isso não é 

tripanossomíase nenhuma.” Eu digo: “Olha, professor, pelo que eu sei isso é 

tripanossomíase”. Lá, no Nordeste, nesse tempo não sabiam, quem descobriu que havia 

foi o Lucena que estava mexendo com malária e começou a achar barbeiro que ninguém 

sabia que existia, e doença de Chagas foi o Lucena que despistou no Nordeste... 

 

AB – Despistou. 

 

WL – Eu não conhecia, mas eu conhecia de estudo. E aí eu falei com ele: “Não, isso aqui 

é leishmania.”  Ele dizia: “Isso aqui são linfócitos que invadem a fibra muscular. 

Linfócitos de uma célula assim, eu digo, aí mostrava: “Olha, isso aqui tem esse com o 

núcleo e um risco do lado. Nem sempre o corte pega em cima do risco. Isso aí é o 

cinetoplasto, isso aí é uma forma de leishmania. Ele custou a entender, sabe? A aceitar. 

Porque era professor... 

 

AB – Catedrático? 

 

WL – Aí, não, isso são ninhos de leishmania e aí peguei lá um tratado, mostrei. Eu sei 
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que depois fazendo uma revisão, tinha uma porção de casos anteriores que estavam lá 

como infiltração... 

 

AB – Infiltração. 

 

WL – Como mielite, sei lá, inflamação do músculo, inflamação com linfócito que entra 

lá para destruir, para acabar de destruir o músculo que está doente. Nada, era doença de 

Chagas, mesmo. Bom, então, com isso, com esse caso, eu passei, eu digo: “Então vou 

fazer o seguinte: já que esse meu orientador não me orienta nada, eu vou fazer uma tese 

sobre esquistossomose”, que lá eu tinha recursos... 

 

MR – É. 

 

WL - Inclusive fotografias e tudo, toda... 

 

AB – A parte de laboratório. 

 

WL – Laboratório. Tinha uma chefe da fotografia que gostou do meu trabalho, e ela fazia 

as fotografias... 

 

AB – Bons instrumentos... 

 

WL – É, tudo. Instrumental.... 

 

AB - Bons aparelhos? 

 

WL – Eu digo: “Então eu vou fazer a tese sobre isso, vou acumular material e fiquei 

fazendo isso. Bom, mas quando chegou no fim do ano, eu ia voltar para Recife. Aí vem 

a notícia que quem quisesse ficaria mais um ano. Eu quero ficar mais um ano, mas eu não 

quero ficar mais aqui. Aí eu falei com pessoal: “Eu não quero ficar aqui porque esse 

camarada não me ajuda. Eu estou fazendo esquistossomose por minha conta, então é o 

seguinte: “O senhor não me leve a mal, mas eu quero pegar um patologista fora daqui”. 

Aqui os patologistas que tinham, que podiam, era tudo na faculdade, não tinha ainda a 

outra da Santa Casa, (TI) Federal, não tinha assim Patologia. Tinha o Magarinos Torres 

aqui, em Manguinhos, que era o patologista que eu conhecia bem, conhecia os trabalhos 

dele, copiava na máquina, fazia, copiava os desenhos, os trabalhos dele, eu admirava esse 

homem. Então, eu digo “Eu vou para Manguinhos, vou pedir a transferência da minha 

bolsa para ir fazer o meu trabalho no Magarinos Torres.” Bom, como é que vou fazer? 

Nisso o Evandro Chagas já tinha fundado o que hoje é o Instituto Evandro Chagas no 

Pará. Era uma casa lá que o governo cedeu, era Endemias, filial do Pará. E ele foi para o 

Pará, eu estava em Recife, e ele me convidou para ir para lá, e disse: “Eu te dou um lugar 

já de médico, para pagamento como médico. O Estado é que pagava. Eu digo: “Olha, eu 

vim de lá, vim de lá meio chateado, agora vou voltar para lá. Deixa estou aqui numa 

escola melhor, deixa eu acabar o meu curso.” Aí não fui pra lá. Quando acabei o curso, 

veio a bolsa, eu fui. Chego lá em São Paulo com uns oito meses de estar lá, ele começou 

um trabalho de esquistossomose em Pernambuco. Esse não foi adiante porque não teve 

apoio do governo, mas ele fez um belo trabalho que publicou uma monografia nas 

Memórias [do IOC] completa. Primeiro trabalho de epidemiologia de esquistossomose 

no país, nas Américas, esse com Bezerra Coutinho, com Bezerra Coutinho, com Durval 
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Lucena, com essa turma lá. E ele me chamou para lá. Eu digo: bom, eu estou aqui na 

bolsa, só me chama, porque eu estou ocupado (risos), depois a gente vê, porque eu tinha 

que voltar, mas aí eu resolvi vir para cá para mais um ano. E fui falar... 

 

AB – E veio com um professor? 

 

MR – Magarinos? 

 

WL – Não, eu queria vir com Magarinos Torres. Então o Bezerra Coutinho que era a 

pessoa do Evandro Chagas nesse serviço, que era quem cuidava de tudo porque o Evandro 

não podia estar lá sempre, era um grande sujeito. Ele então era que cuidava de tudo. Ele 

foi a São Paulo, ele foi a Belo Horizonte, ver lá umas coisas e foi a São Paulo ver outras 

coisas e me procurou, me telefonou para faculdade, eu fui no hotel, ele disse: “Olha, o 

Evandro mandou convidar você para ir para Pernambuco, agora.” Eu digo: “Mas eu estou 

mais um ano, tenho mais um ano, eu vou ter mais um ano, já no fim do ano, eu vou ter 

mais um ano aqui eu não vou, deixa eu fazer mais um ano, é melhor. Quando eu voltar 

para lá, eu volto mais bem preparado”. Mas, eu quero pedir uma coisa, você está ligado 

ao Evandro Chagas, está vindo muito a Manguinhos, você vá, ele de lá vinha para o Rio, 

cuidar umas coisas com o Evandro, e eu digo: “Você estando no Rio em Manguinhos, 

fala com o Magarinos Torres, você conhece?” “Conheço.?” “Fala com ele se ele me 

aceita.” Contei como era a situação, eu não vou ganhar nada dele, é só para me orientar, 

alguma dúvida, também eu já estou bem encaminhado, eu queria ter uma pessoa para tirar 

dúvidas, para me orientar.” Então eu queria passar esse ano com ele, eu não preciso, não 

vou dar despesa nenhuma, eu já tenho o material todo... “Ah! Está bem, eu falo.” Aí, ele 

me escreve de lá; chega aqui, me escreve: “Olha, falei com o Evandro porque eu não 

encontrei o Magarinos Torres, ele... sei lá, horário. “Eu falei com Evandro, ele disse: 

“Não, não tem problema. Manda ele falar comigo que eu apresento.” Então você vem 

aqui, procura o Evandro Chagas que ele te apresenta.” Aí eu vim, daí uns dias, eu vim 

aqui. Já estava acabando lá. Eu vim aqui procurar o Evandro, ele estava viajando, mas a 

mulher dele, telefonei do hotel para a mulher dele que trabalhava também no hospital com 

ele. Disse: “Olha, ele deve chegar hoje, se ele chegar hoje, antes das cinco, ele vem aqui, 

senão vai para casa e eu lhe aviso”. Aí deu o endereço e tudo, aí eu fiquei esperando. Aí 

ela me telefonou: “Ele foi pra casa, você passa lá de noite.” Eu fui para lá de noite, ele: 

“Está bem, eu te apresento, não sei o que. Mas porque você não vai trabalhar comigo?” 

Eu digo: “Mas eu tenho essa outra coisa, lá esse compromisso em Recife.” “Não, vamos 

ver e tal. Então você aparece”. Eu fui lá, vim aqui no outro dia: “Não, você faz o seguinte, 

você fica com os dois, mas fica com o laboratório aqui, não precisa ficar lá com ele.” Eu 

achei razoável, eu lá ia ocupar um lugar que outro já estava, não tinha um lugar para mim 

e lá ele me deu um laboratório que fica embaixo do hospital, assim aquela salinha, logo 

primeira de quem vai, um espaço grande. “Ah! eu instalo isso tudo, você me diz o que 

você precisa, você faz sua tese, tudo aqui e vai com ele e tal, não precisa estar lá” e eu caí 

na história, e fui ficando e ele nada de me apresentar, nunca me apresentou! (risos) Nunca 

me apresentou. Não depois, agora vou viajar e foi ficando. Aí me disse: “Você podia me 

dar uma ajuda aqui? Nesse tempo, ele tinha descoberto que no Brasil tinha leishmaniose 

visceral, calazar e deu um azar... 

 

AB – Leishmaniose, leishmaniose visceral, calazar? 

 

WL – Visceral, é, calazar. Deu um azar na vida do Evandro porque isso foi descrito, os 
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casos foram descritos pelo Penna da Rockefeller. A Rockefeller tinha uma rotina lá por 

causa da febre amarela. Dava febre amarela aí, silvestre principalmente e para saber que 

era febre amarela, distinguir, tem que fazer o corte histológico. Tem uma lesão de cálcio 

do Rocha Lima que é típica, não precisa ver vírus, nem nada. Aquela lesão no fígado em 

torno do lóbulo é febre amarela. Então, ele, todo sujeito que morria com uma semana, 

dentro de uma semana de febre e tal, não sabia o que era, faz a viscerotomia.  Enfia,  tira... 

 

AB – Qual é o nome?   

 

WL – Viscerotomia. Viscerótomo. Tira um naco de fígado e bota num formol e manda 

para o Rio. Era aqui no Pavilhão Rockefeller. 

 

AB - Pavilhão Rockefeller. 

 

WL - Vinham para cá centenas por semana. E o pessoal ficava aí fazendo olhando, 

olhando aquilo, só olhar fígado, fígado e separando os casos. Até que o Penna um dia em 

1937, eu acho, 1936, ele publicou a distribuição desses casos no Brasil. E tinha uma 

concentração no Nordeste, uma concentração na Amazônia e o Evandro então foi ao 

nordeste, mas não teve apoio. Quando ele chegou na Amazônia, ele teve apoio do governo 

do Estado. Então ele resolveu que era lá, que ele tinha que montar um laboratório para 

poder estudar isso. Que era assim, tem leishmania, agora, que leishmania era essa? Era 

leishmania do Oriente, era leishmania da Europa, é a infanto, tem que ver, que aí em 

segundo, como é a epidemiologia, não é? Tem, qual é o vetor, qual é o transmissor... 

 

AB - Como é que era a transmissão... 

 

WL - Qual é o hospedeiro... 

 

AB – O período? 

 

WL – O reservatório, que é o cão. Na Índia é só o homem. Tem que ver as coisas. Então, 

Evandro ficou entusiasmado e conseguiu que fosse criada uma comissão para esse estudo, 

ele e um pessoal. Umas pessoas que ele escolheu. Então, mas tinha o seguinte, porque ele 

escolheu o lugar, no mapa que ficava fácil de Belém, próximo de Belém e que era fácil 

acesso, com o Correio Aéreo Militar... 

 

AB – Serviço Aéreo... 

 

WL – Correio aéreo. Era o Correio Aéreo Militar. CAM. 

 

AB – Ah, o CAM. 

 

WL – Que era o Eduardo Gomes que criou. Ele falou com o Eduardo Gomes, prontificou, 

então ele tomava um aviãozinho de Belém e em dez minutos estava lá nessa região. De 

lancha tinha que levar, por aí, três dias, em dez minutos estava lá. Então aí, era uma 

epopéia. O sujeito emendava a asa do avião com esparadrapo, eram coisas incríveis. 

Quando os pilotos pegavam os sujeitos, off do serviço, começavam a fazer looping. Para 

não chatear, porque precisavam se divertir. Era, mas era divertido o negócio. Então, 

criaram, ele começou a trabalhar em Belém. O Governo deu a ele uma... 
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AB – Uma bolsa. 

 

WL – Um edifício para ele se instalar e ia lá e vinha. Então esse lugar era um foco, 

Abaetetuba. Nesse tempo era Abaeté, agora é Abaetetuba. Era um foco importante. E, 

imaginava-se pelos sintomas, pela maneira como evoluía em crianças, que fosse uma 

semelhante ou igual a do Mediterrâneo, que é o cão. É o cão o depositário. É a doença do 

cão. E pega em gente pelo flebótomo, que transmite. Então conhecendo essa 

epidemiologia e a semelhança de tudo. Devia ser uma coisa parecida. Então tinha que 

examinar os cães. Não deu cão nenhum positivo. Durante um ano e tanto, nada, nada 

positivo. Aí pensaram: deve ser outro, outro... 

 

AB – Depositário. 

 

WL - Depositário. Aí pegaram tudo quanto era bicho silvestre. Rato do mato, gambá, tatu, 

e tinha aí uma quantidade de frasco, com fígado e baço, coisa de autópsia desses bichos, 

que ninguém entendia. Como eu fazia Anatomia Patológica, ele queria um para fazer isso. 

Aí disse: “Você vai examinando esse material para mim.” Eu examinava, examinava e 

não encontrava nada. Um dia ele me chamou, ele tinha que fazer uma conferência e me 

chamou e era engraçado. Ele, a gente falava, parece que ele não estava prestando atenção. 

Estava gravando tudo. Eu expliquei tudo: “Olha isso é assim, assim, assim, essa 

leishmaniose deve ser a mesma, pelo menos clinicamente é a mesma lá do Mediterrâneo, 

porque dá isso, isso e isso, e essa dá tecidos, aquela ataca no homem,  que eu tinha material 

humano também, agora do animal não tem nada, deve ser outro bicho, não sei o que, não 

sei o que”, expliquei lá tudo e ele parecia que estava  tamborilando assim, de noite fez 

uma conferência linda. (risos) Tudo o que eu disse ele soltou lá, além do que ele tinha 

preparado. Tudo assim de improviso. Bom, então eu fiquei esse tempo todo examinando. 

Depois foi se ver que era o próprio cão. Mas porque ele não achava? No ano anterior tinha 

havido uma epidemia de raiva na cidade... 

 

MR - Ah!... 

 

AB – Eles tinham sido vacinados? 

 

WL – E o prefeito mandou matar todos os cães e mandou buscar em Belém, cães, que o 

pessoal pega na rua, da prefeitura, para dar, para compensar. 

 

AB – Quer dizer, eram cãezinhos limpinhos? 

 

WL – Eram cães recém-chegados. Limpinhos. Depois então começou. 

 

AB – A serem depositários. 

 

WL – Mas daí a uns dois anos. Mas aí bom, um dia, noutro lugar, eles acharam lá, o cão. 

Mas aí estudava flebótomo, pegava, muita coisa foi feita. Sobre a vida... 

 

AB – Quer dizer, mal ou bem... 

 

WL – É. As outras... 
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AB – Estudou-se outras... 

 

WL – As outras partes, não é, do programa. 

 

AB – É. 

 

WL – Por exemplo: o pessoal chegava, começava na beira dos rios, assim, em um lugar 

muito úmido, debaixo das árvores, com muita umidade a tirar aquela terra. Aquele humos, 

peneirava aquilo e passava para umas vasilhas e tal. De noite, ficavam, acendiam um 

lampião, porque não tinha luz elétrica, o chamado “petromax”. “Petromax” era a marca, 

era um lampião que dava pressão, não é, com querosene e dava aquela luz forte, com a 

lingüeta assim, e o pessoal naquela assim, para iluminar. De noite e de dia pegava aquilo. 

De noite, eles pegavam aquele negócio e sangue, lâminas de sangue dos bichos que 

pegavam e empacotavam aquilo tudo e faziam uns rolões, e tinha um barco, que aí 

levavam para o barco para trazer para Belém, para o Instituto. E a molecada, o povo da 

cidade ficava olhando de noite, da janela, olhando o pessoal trabalhar, trabalhar. Ora, daí 

há um pouco, eram exploradores de ouro, de ouro. 

 

AB – Garimpeiros. 

 

WL – O que é que faziam. Eles vêm para cá dizer que é que estavam estudando essas 

coisas, pessoal para não falar. Falavam tripanosoma, porque achavam muito tripanosoma. 

Esse tal de “trepa-nos-homem” (riso). Era assim que eles falavam. “Trepa-nos-homem”, 

não “trepa-nos-homem” nenhum, isso aí é ouro, é ouro. É “uro”, não sei como é. 

 

AB – “ Uro”. 

 

 WL – É “uro” que eles estão pegando. Acende aquele “Pedro Marques”. É o “Petromax”. 

 

AB – (ri), Pedro Marques. 

 

WL – Era Pedro Marques. É, com esse negócio de “Pedro Marques” e “trepa-nos-

homem”, eles estão é pegando ouro. Não vê quando chega de manhã, vem aquela, os 

meninos vão pegar aquilo, é pesado. Era a lâmina de vidro. Aqueles pacotes que pesam.  

O pessoal pensou que era uma coisa leve, era pesado, era ouro, tirava da... 

 

AB – Mas, que fortuna, hein? 

 

WL – Porque está na beira do rio, mexendo, na terra, peneirando, catando ouro. Bom, 

então, mas um dia acharam num outro lugar, próximo, os primeiros casos de cão e tudo, 

aí desenvolveram o trabalho, e com isso o Evandro dizia: “Não, espera aí, você vai lá, 

mas, olha isso para gente...” 

 

AB – Eu te apresento ele, só um instantinho... 

 

WL - É, eu fui ficando, ficando, no fim, fiquei com ele. Quando chegou no fim do ano, 

eu tinha que voltar para Recife, aí já o Lucena tinha voltado, no fim do primeiro ano 

porque ele era casado, ele era mais velho que a gente, ele era casado e já tinha duas 
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filhinhas, não é? Ele não só por isso que ele tinha que voltar, quer dizer ele podia ficar 

em São Paulo com o salário, mas ele era funcionário do Correio, do Correio e Telégrafo, 

depois ele passou a médico do Correio para cuidar dos funcionários, mas ele tinha um 

cargo burocrático... 

 

AB – Mais administrativo, burocrático. 

 

WL - Administrativo no Correio e deram um ano de licença... 

 

AB – Certo. 

 

WL – E ele não podia renovar a licença ou então pedir demissão, então ele teve que voltar. 

E quando chegou em Recife com uma tese prontinha já, impressa e tudo, sobre 

plasmódios de aves do Brasil, que era um negócio original, quiseram reprová-lo porque 

o professor de Parasitologia tinha um filho que estava no quinto ano e ele queria que o 

filho ficasse no lugar dele... 

 

AB – Aí meu Deus! 

 

WL – E aí tentou reprovar, quer dizer, ele não ia ser catedrático, ia ser docente, mas ia 

competir com o filho, então conseguiram, ele foi aprovado, mas quase, quase. Aí eu soube 

da história. Depois do fim do segundo ano eu estava pensando: “Bom, eu vou voltar, isso 

é coisa lá do Lucena com o professor, quando chega o Couceiro vai, vai embora. O 

Couceiro era o colega de lá. 

 

AB – Hum, hum. 

 

WL – Que tinha chegado pouco depois de mim. 

 

AB – Isso. 

 

WL- Dos três que foram depois, passou aqui no Rio, dormiu lá em casa, na pensão que 

eu morava e passeamos, depois ele foi embora. Eu não tinha que me apresentar logo 

porque eu tinha muita coisa para fazer ainda para o Evandro, não precisava voltar 

imediatamente. Voltei. Aí voltam os outros. Voltam mais alguns, o Couceiro, é, o 

Couceiro voltou, no fim do segundo ano. Depois voltou o Guerra... 

 

AB – O Guerra chegou a ficar dois anos tal como o senhor? 

 

WL – Ficou. Agora quando chegou lá, a faculdade tirou o corpo fora, não contratou como 

assistente, deixou os sujeitos aí. E eles mandavam me dizer. O Couceiro ficou... todos 

tinham família lá, o Couceiro terminou o prazo dele, eu resolvi ficar aqui, mas depois que 

terminou o prazo dele, ele fez uma tese sobre pelagra, feita em São Paulo e com malucos. 

Com doidos lá que isso é muito comum, pelagra em doido por causa do regime alimentar 

e quiseram e rejeitaram a tese dele, uma tese primorosa, porque no prefácio ele dizia, uma 

coisa banal, que é muito difícil fazer ciência correta em condições precárias e tal, e para 

fazer aquilo ele teve que ir à São Paulo. Acharam que aquilo era uma ofensa à Faculdade 

de Medicina... 
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AB – Se não fala no prefácio, vai falar aonde isso? 

 

WL – É falou assim que a dificuldade que encontra o sujeito fora dos grandes centros 

para fazer ciência. A congregação obrigou ele a tirar isso, ou mudar, senão eles não 

aceitavam a tese dele. Ele aí me escreveu: “Olha, isso aqui, imagina que humilhação, eu 

tenho que fazer outro prefácio, a tese está impressa já, paguei, já gastei dinheiro e tudo. 

Eu escrevi para ele: Olha, esse velhada aí não serve para nada, vem para cá e eu vou... Aí 

eu falei que o Evandro tinha morrido já, eu falei com o Carlos Chagas Filho que estava aí 

dirigindo no lugar dele: “Olha, esse camarada é muito bom, chama ele para cá.” E ele 

ficou fazendo corpo mole. Aí eu mandei dizer “Vem para cá e tal porque eu já falei com 

o Chagas”. Ele custou aí um mês mais ou menos, no fim, veio. Aí eu apertava o Chagas. 

Quando o Chagas me via, dizia: “Já vem falar em querer trazer a noiva, não é? Já vem 

querer trazer a noiva.” Eu digo: “É. Era a noiva tão boa que ele carregou para a Faculdade 

de Medicina quando foi para lá...” 

 

AB – O Couceiro, não é?  

 

WL – É Biofísica. É, ele ficou aqui um ano quando foi para a Biofísica, carregou o 

Couceiro. Então, em vista disso, quando eu comecei a ver o pessoal a não ser, não ser 

contratado... 

 

AB – Foi vendo que não era uma boa voltar para lá? 

 

WL – Um dia desses de manhã eu fui ao jornal do Assis Chateaubriand, daqui, que era 

ali na rua Buenos Aires? Eu acho. Eu telefonei para lá, marquei. “Quando é que ele vem?” 

Tal dia. Me mandei para lá. Cheguei lá expliquei para ele: “Olha, eu estou numa situação, 

eles todos tem família lá, tem, são de lá, eu não sou, eu tenho que arranjar emprego. Eu 

acho que eu não quero, eu quero saber se eu tenho que ir, não tão...” “Eu já soube! Já 

soube!” “É, eu não quero mais saber de problema com essa gente, não souberam 

aproveitar boas intenções e tal, e você está livre, está livre. Quer liberdade? Está livre. E, 

olha! Por falar nisso, eu estive ontem...”  

 

Fita 2 – Lado B 

 

WL – “Com o governador da Paraíba, ele vai criar um serviço de verificação de óbitos, e 

ele pediu, perguntou se eu conhecia alguém, eu indico você agora.” Eu digo: “Olha, 

doutor Assis, está, mas é uma rotina danada, fazer autópsia para os outros, eu quero fazer 

pesquisa.” “Ah! Está bem, eu posso falar com o dr. Taylor da Rockefeller que era quem, 

você pode ficar e trabalhar na Rockefeller, eu falo com ele, eu garanto que ele aceita.” Eu 

digo: “Olha, aquilo é outra rotina, eu vou ter que examinar fígado, fígado, não vejo mais 

outra coisa.” “Bom, mas então você querendo eu falo com o dr. Cardoso Fontes que era 

o diretor de Manguinhos nessa ocasião, eu falo com o dr. Cardoso Fontes, eu acho que 

ele vai me atender.” Esse muito amigo. Eu digo: “Bom, eu estou lá em Manguinhos e o 

dr. Evandro está querendo que eu fique lá com ele.” “Ah! você já está empregado, aí numa 

boa coisa e vem aqui me criar problema?” (risos), assim na brincadeira. Aí então, cheguei 

aqui e disse para o Evandro: “Olha, vou ficar.” Aí então terminou a minha bolsa, ele me... 

não, não, eu fiquei com... como é que foi? Não, fim do segundo ano... 
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AB – Extra-numerário? 

 

WL – Fim do segundo ano, aí ele me conseguiu... Não, ele já tinha morrido! 

 

AB – Já tinha morrido, é. 

 

WL – Foi em 1940. 

 

AB – Em 1940. 

 

WL – Foi em 1940. Ele me mandou, pediu para eu ir a Belém dar um curso de Malária, a 

parte de patologia... 

 

AB – Ah! Aquele curso de Malariologia... 

 

WL – De Malariologia. 

 

AB - No Instituto Evandro Chagas. 

 

WL – É, eu fui lá para ele e disse: “Olha, eu preciso de uma pessoa para dar um curso 

sobre sangue normal, que eles vão lidar com sangue, e Anatomia Patológica da Malária e 

você podia ir”. E eu fui. Eu estava lá quando ele morreu... quando eu voltei... 

 

AB – Morreu num acidente de avião? 

 

WL – É, morreu num choque de avião... 

 

AB – Choque de avião. 

 

WL – Em cima da praia, aí um camarada que tinha uns exercícios dessas coisas de festa 

de... 

 

AB – Shows que dão? 

 

WL – É show. E tinha acabado tudo, então já estava livre o trânsito e uns dos pilotos, 

fizeram lá um almoço muito regado a bebida para festejar, e o piloto saiu dali, pegou o 

avião e levantou vôo, sem ordem, sem nada. Foi esse que bateu no Evandro. Então eu... 

o Evandro tinha morrido e aí o Chagas... 

 

AB – Carlos Chagas. 

 

WL - Conseguiu aí um lugar de extra-numerário mensalista... 

 

AB – Risos. 

 

WL – Quer dizer, emprego mensal, todo fim de mês poderia ser mandado embora... 

 

MR – É embora! 
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WL – E o pessoal dizia: “Porque você aceita isso? Exige um contrato.” Eu digo: “Escuta, 

eu estou trabalhando, alguém vai me mandar embora? Tem tanto vagabundo aí pra 

mandar embora, logo eu que vou ser...” E fiquei como extra-numerário mensalista até a 

haver o concurso. Quando abriu o concurso, eu fiz e fiquei efetivo. Mas, aí então com 

essa anuência do Assis Chateaubriand, que eu queria ficar de bem com ele... 

 

AB – Não queria ficar devedor? 

 

WL – Fui lá, ele sabia já. 

 

AB – Como se desse uma explicação, não é? 

 

WL – Uma explicação. Eu já sei que não contrataram ninguém, não cumpriram o trato, 

então acabou, você pode cuidar da sua vida, me deu os parabéns, eu fiquei aqui até hoje. 

 

AB – E aí quando o senhor veio como extra-numerário mensalista, o senhor veio direto 

para trabalhar com alguma outra pessoa ou ficou...? 

 

WL – Não, não, eu fiquei como estava. 

 

AB – Na parte como estava. 

 

WL – Eu fiquei como estava. 

 

AB – Na (TI). 

 

WL – Agora, eu mexia, eu publiquei, eu comecei a mexer com leishmania. Nesse tempo 

todo eu publiquei só um trabalho com a Dona Átines, que era mulher do Evandro, ela que 

cuidava da parte dos flebótomos, infectava flebótomos, então nós conseguimos transmitir 

a leishmania, essa leishmania... 

 

AB – Visceral. 

 

WL – Visceral pelo flebótomo intermédio que era o transmissor da tegumentar. Aí nós 

vimos, era uma coisa interessante, não era grande coisa, mas uma novidade, então eu 

publiquei com ela um trabalho sobre isso, inoculando... 

 

AB – Está nas Memórias? 

 

WL – Nas... Não! No Brasil Médico... 

 

AB – No Brasil Médico. 

 

WL – Numa revista dessas, no... 

 

AB – Ou nos Arquivos de Higiene?  

  

WL – N’O Hospital.  
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AB – O Hospital. 

 

WL - O Hospital. Esse aí já tinha acabado. 

 

AB – O Hospital, mas tem completinha na ENSP. Eu levantei ela. 

 

WL – É. Está lá n’O Hospital em 1949, eu sei lá, em 1950 saiu esse trabalho. Quer dizer 

eu estava mexendo com leishmaniose, mas quando eu fui para o Pará, da malária, eu não 

mexia com malária, eu conhecia lá, sangue eu conhecia bem para poder dar curso, mas 

malária assim, então eu resolvi, ele me deu, me falou que ia ser mais para o meio do ano, 

saí daqui em junho, ele falou no começo do ano, eu digo: “Vou me atualizar”. E aí 

comecei ir à biblioteca, ver e quando eu vi, tinha um negócio que estava fervendo em 

malária. Malária era assim: mosquito vem pica o sujeito, aí ele chupa o sangue, vem a 

forma sexuada, macho-fêmea, chega no estômago do aquilo sai de dentro do glóbulo com 

o macho e fêmea, as duas formas, havia a união dos gametas, aí forma o zigoto, aí ele 

entra no aparelho do estômago, multiplica, multiplica, dá os esporozoítos e rompe aquilo 

tudo caminha para a glândula salivar, quando o mosquito pica, sai o tal do esporozoíto, 

entra, cai no sangue, e aí entra no glóbulo vermelho, multiplica, arrebenta porque aquilo 

tudo ciclo de 24 horas, quando arrebenta aquela quantidade toda junta, isso cai no sangue, 

dá um choque, você tem frio, calafrio, febre e tal, sua, é o chamado paroxismo. Então era 

assim a coisa, saí do mosquito entra no glóbulo vermelho, e aí tinha os clássicos, o 

Schaudin que tinha um trabalho monumental sobre, vendo no microscópio o bicho entrar 

no glóbulo, multiplicar... 

 

AB – E essa época, anos 1940, a própria Rockefeller estava com um trabalho também... 

Serviço de Malária no Nordeste... 

 

WL - Malária no Nordeste... 

 

AB – Nordeste, Serviço de Malária da Baixada Fluminense... 

 

WL – Isso era parte epidemiológica, não entrava nesses dados. Aí eu comecei a estudar, 

a atualizar a malária e vi isso, porque eu tinha que falar, mas como não era o meu assunto, 

aí achei interessante o negócio, não é? E aprendi aquilo muito bem, tinha uns italianos, 

tinha uns holandeses que faziam isso, os ingleses e achei que, lógico que devia ser em vez 

do parasito sair do mosquito e entrar no glóbulo, entra numa célula de tecido, multiplica 

e depois quando rompe, aí esse é que vai para o sangue. Aí eu comecei a pensar: a gente, 

por exemplo, o sujeito é picado por mosquito e só vai aparecer, começar o abcesso uns 

dez dias depois e antes, onde é que estava esse bicho? Quieto, devia estar em outro lugar. 

E uma série de coisas, o sujeito, por exemplo, pega para profilaxia, o  sujeito toma o 

remédio, toma o remédio, apesar de estar tomando o remédio ele é picado, não liga nada, 

daí a dez dias ele vai ter a doença, porque é que não inibe e uma série de coisas que eu 

fiquei pensando, ajudando a aceitar isso... 

 

AB – Isso era só para se atualizar? 

 

WL – Era, era para me atualizar para eu dar o curso, porque tinha que dar o ciclo do 

parasito e as lesões que ele provocava... 
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AB – Sei, está certo. 

 

WL - Então eu chego lá e começo a dar, dei sangue, aí entra um outro colega da uma 

outra parte... 

 

AB – Parte. 

 

WL - Quando chegou na Anatomia Patológica, quer dizer, as lesões, ele tinha que explicar 

onde é que o bicho estava para produzir lesões, aí dei o ciclo já dizendo que era quase 

certo haver... 

 

AB – Com essa outra (TI). 

 

WL - Esse ciclo nesse vazio que havia. 

 

AB – Certo. 

 

WL – E aí também como eu dava aula aqui de Protozoologia, eu via que tinha parasitas 

da mesma série do sangue que começa no intestino... 

 

AB – Desses cursos do IOC? 

 

WL – Desse. O parasito que começa no intestino depois só fica no intestino, depois do 

intestino ele passa para a célula do intestino, primeiro ele fica na luz do intestino, depois 

tem uns outros parecidos que já entram, nas hemérias, entram na célula,  e aí entram e 

saem, entram e saem, penetram e saem; e depois outros que parecido, mas parece mais 

evoluído, que chega na célula do tecido ele vai mais adiante, sai dali e vai para a parede 

do intestino; depois tem outro mais evoluído que vai para a parede do capilar, do sangue 

e aí ele rompe sai no sangue, tem que ser chupado no sangue para ele poder sair e fez... 

Eu publiquei uma vez isso, eu fiz uma reconstrução até chegar no sangue na malária, no 

sangue. E achavam, e já tinha o trabalho do Aragão, pombo, do (TI) do pombo que vai 

para o pulmão, umas coisas assim, então eu cheguei à conclusão que devia haver esse 

ciclo... 

 

AB – Por aí. 

 

WL - E achei aquilo bonito, foi engraçado porque tinha um professor de Medicina tropical 

que era diretor do instituto, o Evandro era só o superintendente... 

 

AB – Quem era? 

 

WL – Era um professor Antonino Emiliano de Souza Castro, era um sujeito que político. 

Era médico, professor da Faculdade de Medicina e era diretor lá do instituto. O Evandro 

botou ele como diretor porque ele tinha prestígio ele foi governador de Estado, foi 

senador, arranjava verba e tudo, mas ele... e conhecia! Era professor da faculdade. Ele me 

contestou no dia que estava dando essa aula, ele veio assistir, sentou assim, era uma mesa 

comprida, os alunos, ele sentou e disse: “Eu não acredito nisso” e falou lá umas coisas 

não hostilmente, mas “Não acredito, porque tudo indica que não precisa disso, disso, 
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disso, disso” e aí explicou como ele achava que era, explicou, explicou... “O que é que 

você acha?” Eu digo: “Eu não acredito também” (risos). Aí foi aquela coisa chata. Mas, 

o que é que eu ia fazer? Bom, então eu vim de lá convencido que valia a pena... 

 

AB – Investir nisso. 

 

WL - Estudar e comecei, quando eu voltei de lá, eu comecei, mandei fazer gaiola para 

botar galinha, arranjei uma laje de galinha, não podia fazer em gente, logo no começo, foi 

o dr. Aragão que tinha umas galinhas com malária lá do Oriente, hoje em dia é Coréia, 

por ali... Então, eu fui lá e mandou inocular os meus bichos, eu fazia transmissão e 

consegui achar o negócio, eu pegava mosquito que é Aedes Aegypti, eu criava Aedes 

Aegypti no laboratório aqui com muito, muito cuidado e fazia picar o pinto,  com a 

malária, evoluía nele, aí eu tirava da glândula do mosquito, na pele do pinto, inoculava 

na pele, daí no dia seguinte, 2, 3 dias... 

 

AB – Contava. 

 

WL - Fazia biópsia da pele, estava lá o bicho dentro da célula da pele se multiplicando, 

eu publiquei isso com umas figuras. 

 

AB – Ele saiu nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz? 

 

WL – Saiu nas Memórias de 1941. Isso foi 1941 ou 1942, saiu em junho de 1942, eu 

acho, nas Memórias, na Alemanha saiu em junho de 1942 por dois sujeitos que eram os 

maiores protozoologistas do mundo, os maiores... 

 

AB – Quer dizer, o conhecimento científico estava pari-passu, não é?  

 

WL – Reich e (TI), dois grandes sujeitos. Saiu na Alemanha no canário, malária de 

canário, e comigo na malária do pinto da galinha, no mesmo mês. Eu nunca vi esse 

trabalho porque estava durante a guerra... estava a guerra... 

 

AB – Dificuldades de intercâmbio. 

 

WL - E deve ter sido bombardeado porque na biblioteca não tem e eu nunca vi esse 

trabalho, deve ter sido bombardeado o navio que trazia essa revista durante a guerra, eu 

depois é que vi referências e descrições e tudo. 

 

AB – Mas, será que agora com essa coisa integrada de bibliotecas, quer dizer? 

 

WL – Mas, não pode. 

 

AB - Pode entrar em contato com a própria biblioteca na Alemanha! 

 

WL – É pode, mas eu não tenho mais interesse nisso. Agora eu vi depois até figuras 

reproduzidas deles, o deles foi mais completo o negócio, porque eles fizeram muitas 

figuras, eu fiz umas cinco figuras coloridas, não é? De um desenhista aí... 

 

AB e MR – Quem era o desenhista? 
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WL – Ele morreu trabalhando para mim, era um velhinho, ele assinava lá os trabalhos, 

agora eu me esqueci... 

 

AB – Ah! Depois a gente lembra. 

 

WL – É, eu lembro. 

 

AB – É fácil procurar, a gente tem as... 

 

WL – Tem um trabalho lá com o nome dele. Agora me esqueci. 

 

AB – Esse papel, essa figura do desenhista, essa relação, essa coisa de antes da fotografia, 

a importância dessas pessoas para poder ajudar até mesmo na comprovação do trabalho... 

 

WL – É. 

 

AB - É necessário... 

 

WL – Isso... 

 

AB - Tinha muito espaço para eles aqui dentro? 

 

WL – Tinha, tinha, porque... 

 

AB – Valorizavam (TI). 

 

WL - Nesse tempo não havia fotografia colorida, estava começando, era um negócio 

complicado, então era no desenho. A gente vê, por exemplo, os desenhos do Lutz, aquelas 

moscas peludas, eu já vi muito sujeito importante que chega aí, pega, quando mostram 

para ele aquelas figuras, o sujeito passa a mão parece que está peluda... 

 

AB – Está pegando no pelo! 

 

WL - É, passa a mão não tem nada, é papel. Eu vi gente boa, assim disfarçando passar o 

dedo... 

 

AB – Cadê o pelinho? 

 

WL – É um negócio, uma coisa que não tem mais, aqui não tem mais. Tinha um alemão, 

o Fritz, não sei... 

 

MR – Fischer. 

 

WL – Fischer, esse alemão fazia os desenhos daquela época do Lutz, do Chagas, quando 

veio a guerra, quando começou a guerra de 14, começaram a perseguir o homem ele foi 

embora, saiu daí foi para São Paulo, criou lá uma litografia, ficou rico! Parou de ganhar 

salário. Mas, então, puxa agora veio o nome do cara e me some. Esse velhinho morava lá 

na, morava na Marquês de São Vicente, era por ali na Gávea e vinha de bonde, no bonde 
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que passa depois daquela linha e vinha a pé para cá, o velhinho morreu trabalhando para 

mim, eu cheguei de manhã ele tinha começado a trabalhar, tinha saído, ele tinha morrido, 

morreu de repente, mas fez esse desenho. E tem um sujeito que é o Ênio, que era um 

grande protozoologista inglês, ele tem um tratado de protozoologia, era o Papa da coisa... 

e depois quando ele largou, deixou de... ficou velho assim aposentou-se, passou a fazer 

revisão de todos os trabalhos de Tropical Disease Bolletin, (TI), ele lá descreve o dos 

alemães e o meu.  

 

AB – Certo! 

 

WL – Foi no mesmo mês. Então, quando acabou a guerra, ele era presidente da “Royal 

Society”. Ele fez uma, uma conferência, até final do mandato dele, “Medicina Tropical 

na Guerra e na Paz”, em torno do progresso. Ali ele fala nesse negócio. Ele diz: “Dentre 

os primeiros autores”, é, ele diz assim, esse ciclo, “Essa parte do ciclo foi investigada por 

muitas pessoas. Entre os primeiros que, os pioneiros, os mais bem sucedidos foram: o 

Heinch e Noven Modef na Alemanha e Paranese, em vez de Paraense, na América do 

Sul”, quer dizer, os dois eram na Alemanha e eu na América do Sul. É como sendo os 

primeiros. Mas, ficou para Rolf Courton dar o ciclo completo. Esses, esses americanos, 

isso, que o nosso trabalho foi 1942, saiu em julho, no mesmo mês. Ele publicou no fim 

de 1943, eu acho. Então, dá tudo completo. Mas, já conhecia o meu e o do outro. Então 

diz que esse trabalho estava pronto, mas ele não publicou por causa da guerra. 

 

MR – Ah, coitado! 

 

WL – Não por causa que a guerra impedisse, mas para não dar segredo para os alemães, 

para o outro lado. Como se isso adiantasse... 

 

MR – É, é... 

 

WL – A malária que estava matando no Pacífico. E aí, então foi guardado em segredo... 

 

AB – De Estado. 

 

WL - De Estado. É que foi recomendação do governo americano. Tudo para dizer que 

não foi ele depois. Pegou o nosso e viu o que era e então, bom... Eu costumo dizer... 

 

AB – Já tendo a receita já se faz um bolo e tanto, não é? 

 

WL – Pois, é. Eu costumo dizer: olha, eu trabalhava assim num laboratório, eu e um 

servente, eles tinham uma equipe, quando eu fiz no homem, esse negócio, são 11 autores 

na Inglaterra, Primeiro Mundo. Eu trabalhava com o Claudionor que era ex-pracinha, 

eram serventes, mal sabia, escrevia mais ou menos, e falava mais ou menos, mas era um 

sujeito ignorante. Eu até dizia: ele segurava o pinto (riso) porque eu pegava, inoculava o 

pinto, ele segurava, eu inoculava; depois na hora de examinar, ele segurava, eu tirava... 

eu e um servente, não é? Fiz um negócio. O outro era Heinch e Noven Modef na 

Alemanha, no Primeiro Mundo... 

 

AB – No estrangeiro. 
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WL – Era a vantagem. Mas, então eu achei que valia a pena estudar isso, aí então continuei 

mexendo com malária durante uns anos. Depois eu vi uma porção de coisas sobre malária 

também, depois foi então que eu comecei, aí fui estudar leishmania outra vez. Apareceu 

aqui no Brasil uma leishmania que dá em cobaia e essa leishmania desconhecida foi 

encontrada no Paraná por um pesquisador lá do Instituto de Tecnologia do Paraná, em 

Biologia e Tecnologia, ele trouxe esse material pra cá e me mostrou, eu digo: “Olha, isso 

é uma leishmania, mas quem mexe com, que nessa ocasião eu estava cuidando disso, e 

você é o dr. Júlio Muniz é a pessoa que estudava,  tinha tudo pra cuidar isso, então viram 

que era uma espécie nova, chamaram de Leishmania henriete em homenagem ao Henriete 

que era o diretor dele lá no Paraná. Bom, então quando eu vi essa leishmania na cobaia, 

eu vi que ela era igual à humana da pele porque ela dá lesão em qualquer lugar e depois 

ela vai para o nariz e come o nariz como...e come. Então, um problema sério que havia 

era como é que uma leishmania que, por exemplo, era inoculada na perna, na mão, na 

orelha, num lugar do corpo descoberto, ela vai atacar a cartilagem do nariz? Então tinha 

aquela história: ela vai pelo sangue, outro dizia: ela vai pelo sistema linfático porque 

quando ela está aqui dá um gânglio, o trajeto do vaso linfático fica inchado, o gânglio, ela 

vai caminhando. Então era via linfática. Outro diz: “Não, deve ser pelo sangue, mas 

ninguém provava, quando eu vi a leishmania, eu digo: “Essa eu posso inocular e matar a 

qualquer hora e eu caminho atrás da leishmania, e fiz um estudo que eu gosto muito até 

hoje e mandei pra Inglaterra esse estudo sobre a dispersão da leishmania em (TI) no corpo 

da cobaia, que era tão igual a humana que aquilo tudo tinha que se aplicar no caso da 

leishmaniose humana. 

 

MR – Como é que ela faz isso? 

 

WL – Como? 

 

MR – Como é que ela age? 

 

AB – É pelo sangue ou é pelos... 

 

MR – Vasos. 

 

WL – As duas coisas são envolvidas, mas a linfática serve para barrar... 

 

MR – Ah! 

 

WL - Então o sujeito, por exemplo, na orelha, se é na orelha a lesão, que é muito comum 

no México por exemplo, o pessoal que colhe o leite da sapoti para fazer chiclete, são 

chicleros, que eles chamam, eles vão para a floresta, sangram a sapota e sai o leite e eles 

acumulam aquilo. E lá muito dá muito flebótomo e eles têm a úlcera da orelha de los 

chicleros, porque eles se cobrem todo... 

 

AB – Se cobrem todo, mas a orelhinha... 

 

WL - Mas a orelha está lá. Então vai para o nariz, então o sujeito vê que a leishmania... 

sabe o que é? Aqui tem os linfáticos, ele vai perseguindo aqui, aqui, então aparece o 

gânglio inchado com leishmania aqui e aqui, e depois no outro, e aí eles acham que ela 
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vai caminhando até chegar lá. Mas eu vi o seguinte, na parte linfática, porque eu primeiro 

fiz o seguinte: como eu não tinha na anatomia eu não via nada, eu primeiro fui ver como 

é que o sistema linfático da orelha se distribuía na cobaia porque eu ia inocular na ponta 

da orelha para ficar num lugar isolado assim. Então, primeiro peguei umas cobaias e 

injetava tinta nanquim no lugar e depois deixava passar 2, 3 dias e dessecava e via o 

caminho pretinho e aí parava nesse gânglio e depois parava nuns gânglios que tem aqui, 

debaixo do queixo da cobaia que é igual da gente, então eu sabia qual era o caminho para 

depois procurar... 

 

AB – Isso. 

 

WL – Aí, inoculava, depois então passei a inocular a leishmania aqui e aí o gânglio 

inchado eu ia ver. É o seguinte: o gânglio ele tem, era para limpar a linfa, então a linfa 

entra por um lado do gânglio, entra por aqui, e aí passa por uma espécie de uns filtros, é 

um tecido cortical que tem, parece um filtro, lá ele vai retendo, pegando tudo quanto é 

micróbio, essas coisas, por isso ele dá uma reação, ele incha, para reagir. Depois então 

essa linfa passa e sai e vai para outro linfático até cair num canal central que depois passa 

para o sangue, aqui nessa região, lá dentro. Então eu vi o seguinte: as leishmanias estão 

no gânglio, mas eu provei que elas estavam daqui para cá, daqui para cá, não, quer dizer, 

elas chegam, aí o sujeito faz o corte, tá cheio, ou então faz um esfregaço, está cheio 

leishmania, está no gânglio. Está na parte que a gente chama que recebe, a gente chama a 

parte aferente do gânglio. Agora a gente examinando o gânglio todo, corte seriado, vê que 

aqui não tem leishmania nem reação, está tudo nessa parte... 

 

MR – Tudo aqui. 

 

WL - Quer dizer, então ele pega para destruir, é barreira. 

 

AB – Não é para ser transportado... 

 

WL – Agora, depois quando a lesão crescia, fazendo o corte da orelha, eu via os capilares 

de sangue da orelha cheios de leishmania, elas lesam o tecido quando rompem a parede 

do vaso, elas caem na circulação, então eu tenho fotografias assim: um capilar cheio de 

leishmania boiando dentro dele, então elas... 

 

MR – Entram sangue, também vão por ali...  

 

AB – Na verdade, são paradas pelas veias. 

 

WL – Isso. Aí o sangue distribuí quando chega, ela costuma dar também nas articulações, 

essa da cobaia, é o osso. Bom, o osso, qualquer osso ele no começo ele é cartilagem, a 

cartilagem é uma coisa, agora depois não tem sangue, a cartilagem é nutrida na periferia 

por osmose, o sangue filtro líquido e ele difunde, agora quando o vaso sangüíneo 

consegue entrar na cartilagem, ela vira osso, porque aí ele leva uma circulação, sais de 

cálcio depois deposita. Por isso esse negócio de tubarão que fica aí... 

 

AB – A cartilagem de tubarão. 

 

WL – A cartilagem, qualquer cartilagem não tem nada que ver com o osso, não tem, na 
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hora que chega cálcio na cartilagem, ele vira osso, então não pode tirar cálcio da 

cartilagem... 

 

MR – Da cartilagem ... 

 

WL – É típico da... 

 

AB – Eu me lembro daquele senhor... 

 

MR – O dr. Frota Pessoa falando sobre a cartilagem do camarão, do engodo que é... 

 

WL – O professor... 

 

AB – No ano passado no PIBIC, na jornada, ele veio fazer a última palestra... 

 

WL – Aqui? 

 

AB – Aqui. 

 

MR – É. 

 

WL – Eu assisti! 

 

AB – No Pavilhão de Cursos, aí ele perguntou à platéia quem já tinha ouvido falar em 

cartilagem de tubarão. A platéia toda levantou a mão, aí ele: “Todos bobos porque isso, 

isso e isso, aí deu a maior aula...” 

 

WL – Engraçado, sabe que eu não me lembro disso? 

 

MR – Engraçado. 

 

AB – Deu a maior aula. 

 

WL – Eu assisti até o fim, ele sentou até do meu lado antes da palestra... 

 

AB – É, levou os papeizinhos, lembra? Saiu distribuindo... 

 

MR – É, ele estava na Tenda, naquela vez que nós...  

 

AB – Ah! Não. 

 

WL – Ah! Então não é essa, não. 

 

AB – O PIBIC do ano passado. 

 

WL – Ah! Sim, eu não soube não. 

 

MR – É. 
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AB – Então nas Jornadas de Iniciação Científica cada dia um convidado abria e ele, para 

mim, foi a... 

 

MR – (TI) 

 

WL – Ele é formidável, quando essa da Tenda eu estava sentando quando eu vi ele estava 

sentando junto de mim.  

 

AB – A da Tenda foi ótima, aquela foi a história da banana e da laranja. 

  

WL – Sentou junto de mim, “Você se lembra do Dobzanski?”, ele para mim. “Ah! Me 

lembro sim, o dr. Dobzanski”. Aí ele: “Olha, tem uma coisa que o dr. Dobzanski me falou 

que você talvez nem saiba. O que é que foi? Ele toca violão, ele canta, ele é divertido, ele 

foi para os Estados Unidos naquele tempo que o Dobzanski estava se formando 

geneticista, ele foi um dos que foram para lá, e então ele tocava violão, tinha lá a turma e 

tinha lá uma mocinha, não é? Também pesquisadora que era encantada por ele, aí então 

ficava ouvindo, estava meio apaixonada, aí diz o Dobzanski me contou, que aí alguém 

perguntou para ela: “Ele é seu marido?” “Não, ele não é, mas eu gostaria que fosse...” 

 

AB – Risos. 

 

WL – He is not, but I`d like to be. Não, “Você é a mulher dele?” a esposa dele: “I’m not 

but I’d like to be. (risos) Eu contei para ele. Eu não sei se, ele é casado com uma 

americana... 

 

MR – É, ele é casado com uma americana. 

 

WL – É capaz de ser essa... 

 

AB – Será? Vou perguntar para ele. 

 

WL – Porque eu contei, ele disse: “Essa eu não sabia.” Vai ver que é ela que nunca disse 

para ele. Bom, mas nós estávamos falando da leishmania... 

 

AB – É, da leishmania. 

 

WL – Então eu mostrei que ela ia e fui mostrando o caminho no sangue... 

 

AB – Aí falamos do osso. 

 

WL – É, chega no osso, então ela fica naquele tecido fora do... 

 

AB –Fora do... 

 

WL – Que é quando é cartilagem, na periferia... 

 

AB – Quando rompe. 
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WL – Aí quando..., eu então tenho uma fotografia do primeiro capilar entrando na 

cartilagem lá vai uma leishmania dentro, então eu quando eu apresentei esse trabalho na 

Academia de Ciências, eu digo: “Olha, isso me faz lembrar uma poesia de um tal de 

Campamor, que é espanhol, que dizia assim traduzindo, ele estava andando assim num 

lugar eu via uma caveira com a parte, onde sai a medula, aqui, virada para cima, a caveira 

cheia de terra e uma flor nascendo ali naquela terra, no buraco da caveira, então ele disse: 

“Pobre flor que mal nascentes, como é infeliz a tua sorte, teu primeiro passo na vida foi 

encontrar-te com a morte” e depois tem uma outra parte que eu já me esqueci, mas então 

eu falei isso na hora, eu digo: “Está aí, entra a vida, o alimento para cartilagem, para 

desenvolver e tudo e já trás o fator de morte que é a leishmania”. Está lá a cartilagem e a 

leishmania boiando dentro do capilar, então eu fiz esse trabalho, foi o último trabalho que 

eu fiz de protozooários, mas aí eu mandei para Inglaterra, para a Royal Society, quando 

eu recebi, eu estava Faculdade de Medicina com o Otávio Magalhães que o diretor aqui 

disse: “Você vai para lá, não vai para o Ezequiel Dias, porque era um ninho de fofocas 

no Ezequiel Dias, se envolver nessas confusões, então vai para a faculdade”. Eu fui lá 

para fazer um estudo de fogo selvagem com penicilina e depois eu entreguei aquilo e 

comecei a mexer só com a leishmania. Aí começaram a me chamar para o SESP. O SESP 

tinha que combater a esquistossomose e a malária, o seguinte: durante a guerra, os Estados 

Unidos queriam que o Brasil fornecesse ferro e borracha... 

 

AB – Isso. 

 

WL – Para o esforço de guerra, então, como eles não tinham possibilidades lá do Oriente 

por causa dos japoneses, tinha que ser aqui. Então fizeram um convênio para o Brasil 

fornecer, mas aí surgiu a questão: se a gente manda gente cortar seringa, aí entra aquele 

João Alberto, João Alberto que foi o interventor em São Paulo, eu falei, João Alberto, 

João Alberto foi incumbido de organizar esse negócio, esse esforço todo, ele criou uma 

instituição aí, que agora eu não me lembro mais, ele faz o seguinte: mandava gente, 

agentes por aí e aliciar pessoas, principalmente nordestino para ir para a Amazônia para 

cortar borracha, apanhar borracha. E esse pessoal ficava em Belém e em outros pontos, 

reunia ali e fazia exame para ver se tinha saúde para ir, e lá ia o sujeito para o esforço da 

borracha, a marcha para Oeste, aquela história. Então, esses camaradas chegavam lá, iam 

pegar malária. Outra coisa é que iam para o Vale do Rio Doce para pegar para tirar ferro, 

o que é hoje a Vale do Rio Doce... 

 

AB – A Vale do Rio Doce. 

 

WL – Era Vale do Rio mesmo para aquela Governador Valadares, para aquelas bandas, 

para extrair ferro e mandar. Lá tinha esquistossomose brava e alguma malária. Então, o 

que é que acontecia? O sujeito chegava lá, adoecia. O governo tinha que ficar pagando 

gente sem trabalhar. E a Saúde Pública até hoje não presta para nada... 

 

AB – Não ia dar conta. 

 

WL - O Ministério de Saúde não vale nada, haja visto agora como é que anda, então se 

concluiu que o governo ia gastar dinheiro com essa gente que chegava lá adoecia... 

 

AB – É melhor prevenir. 
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WL – Então tinha que manter, meter o sujeito de pé para trabalhar, então criaram um 

serviço, tinha um Serviço de Saúde Pública... 

 

AB – Serviço Especial... 

 

WL – Ministério, Serviço Especial de Saúde para funcionar. 

 

AB – Autônomo dentro do Ministério. 

 

WL – Dentro do Ministério. 

 

AB – Que loucura, órgão dentro do ministério. 

 

WL – É, então, primeiro, tinha que ter sanitarista que não havia bastante. Eu estava em 

Minas Gerais nesse tempo eu ficava na faculdade, no laboratório, quando eu saía no fim 

do ano, nessa ocasião, estava lá uma série de agentes lá catando estudantes, então eles 

iam na secretaria ver as melhores notas e pegava o sujeito que estava se formando: vai 

para os Estados Unidos se você quer Saúde Pública e mandava uma porção de gente para 

a Johns Hopkins e para a Toulaine University, para fazer Saúde Pública. Eles faziam curso 

e treinavam, mandavam para lá e formaram uma geração de sanitaristas, esse que foi 

diretor aí da escola, o Ernani Braga, uma série de sujeitos bem formados. Bom essa gente, 

e fizeram um convênio então eles, era o chefe do serviço geral era um americano de vice 

e depois eles iam largando... 

 

AB – É durante três mandatos eles ficaram na cabeça e depois... 

 

WL – Depois foram deixados. 

 

AB – Passou para o Ernani... 

 

WL – À medida que tinha essa gente, por exemplo, o Candau que foi... 

 

AB – É o Marcolino Candau. 

 

WL – O Candau era desses que foi para lá e depois foi para OMS e tudo, formaram um 

grupo, uma geração, está acabando, já acabou porque, está tudo velho. Bom, mas... 

 

AB – Não, estão aí vivos, eu entrevistei vários! 

 

WL - Estão vivos, mas não estão muito na ativa, não. 

 

AB - Não. 

 

WL – Não está mais. 

 

AB – Não tem espaço. 

 

WL - Muitos já morreram. 
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AB – Eles não têm espaço, desde que a Fundação Nacional de Saúde acabou que eles 

ficaram sem espaço. 

 

WL – É, eu sei. Bom, então o que, no Vale do Rio Doce tinha esquistossomose que era o 

mais importante que a malária. Então qual era o panorama? Os especialistas diziam o 

seguinte, você lia os trabalhos do Lutz havia 14 espécies de planorbídeos no Brasil. Bom, 

quais eram os transmissores? Ele fez um negócio era glabrata, tudo isso com nomes todos 

que acabaram, às vezes um mesmo bicho com vários nomes em cada lugar, era uma 

confusão porque eram 14 espécies, tinha que distinguir uma da outra, era muito difícil. E 

no outro extremo, tinha o Amílcar Viana Martins, de Belo Horizonte, professor de 

Parasitologia que dizia que todo bicho enroladinho e achatado era o Biomphalaria 

glabrata, chamava Planorbis olivaceus...     

 

Fita 3 – Lado A 

 

AB – Entrevista com o Dr. Lobato Paraense, fita número 3. 

 

WL – Eu encontrei o fulano, eram todos iguais. Então onde tem aquele bichinho, tem que 

combater. O resultado: no fim de oito anos de trabalho ele melhorava nada, combatia 

tudo, era uma fábula de dinheiro que eles gastavam. Acabou a guerra, eles ficaram com a 

obrigação de manter o negócio, e não conseguiram. Então começaram a suspeitar que não 

era bem assim, que devia ter mais de uma espécie, talvez nem todos transmitissem e se 

fosse assim, eles iam economizar muito dinheiro para usar... 

 

AB - Para usar. 

 

WL - Noutras coisas. Então, me procurou um colega lá, um antigo colega lá do Pará que 

estava no SESP, o Simões, Álvaro Simões me procurou e disse: Olha, o Penido, que era 

o superintendente do SESP na época, nós fizemos umas reuniões lá e ele achou de 

convidar você. Quem assessorava eles todos era o Amílcar Martins. Eu digo: “Mas, e o 

Amílcar, o que faz aí?” Não, mas o negócio não está funcionando, eles estão querendo 

você”. Eu não tinha mexido com caramujo, a não ser esse daqui e um Lagoa Santa lá que 

dizia, tem, não tem e eu fui lá e fiz um trabalho de um ano, mostrei que tinha mesmo. Só 

isso, não é? Eu até chamava com um nome que eu nem sabia bem. Mas queriam que eu 

fosse. Eu, primeiro dizia: “Olha, eu detesto esse negócio de taxonomia, o sujeito olhar 

um bicho e tem um risquinho aqui é de uma espécie, o risquinho noutro lugar. Isso aí não 

vai ocupar a minha cabeça com um negócio desses. Isso aí, qualquer um pode fazer, eu 

não quero, não.” Aí: “Não, mas pensa bem”. Daí há uns dois meses voltou lá, foi lá em 

casa. Não, como é? Eu digo: “Não quero, não quero”. Quando chegou mais ou menos em 

outubro, porque isso desde junho eles me procurando. Eu, nesse tempo, eu já era 

conselheiro do CNPq. Então eu vinha aqui todo mês, para uma reunião do CNPq, que era 

aqui no Rio e aproveitava e vinha à biblioteca, porque lá onde eu estava, lá não tinha 

biblioteca. Eu vinha todo o mês... 

 

AB – Nesse momento, o senhor estava aonde? 

 

WL – No CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa. 
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AB – Não, mas lotado? 

 

WL – Em Belo Horizonte. 

 

AB – Em Belo Horizonte direto? 

 

WL – Eu vinha aqui. Não, eu não estava ainda no CNPq, depois é que eu fui conselheiro. 

Eu vinha aqui todo o mês p 

ara biblioteca. Para estudar, para ver as coisas do mês e vinha aqui todo mês e eu via essa 

coisa de... 

 

MR – Isso era em que época, que você foi...? 

 

AB – Nos anos 1950. 

 

WL – Isso foi, foi em 1953, em 1953. Eu estava entusiasmado com o trabalho da 

leishmania, queria prosseguir e não queria saber. Então eu vinha aqui só para estudar as 

coisas, para ver a bibliografia que eu precisava e então esse, esse camarada ia lá, 

principalmente de dois em dois meses. Então toda a vez que eu vinha aqui, eu saía para 

pegar o avião e passava na cidade e entrava numas livrarias, principalmente na Livraria 

Kosmos, fica ali na Buenos Aires. 

 

AB – Na Buenos Aires. 

 

WL – Eu então entrava lá para ver novidades, comprava uns livros. Um dia eu chego lá e 

vejo um livro assim: “The New Sistematics”. Eu que falava, que queriam que eu fizesse 

sistemática, de caramujos, eu via “A Nova Sistemática”, eu digo: Gente, então tem uma 

velha, deve ser a que eu conheço, que não gosto. Aí eu olhei o prefácio era Julian Huxley, 

que organizava o livro e tinha assim: um grande especialista em peixes, outro em insetos, 

outro nisso e naquilo, em plantas, aqueles nomes que eu estava acostumado a ver, os 

grandes sujeitos, um capítulo sobre o seu tipo de..., sobre batráquios, anfíbios, peixes, 

tudo. Eu passei a vista assim no prefácio e achei bom, eu digo: Bom, se for o que eu estou 

pensando já vale à pena, fazer sistemática, não é só essa bobagem. E, aí vim vendo no 

avião, cheguei em casa peguei aquilo, eu digo: Olha, isso vale a pena, porque aí era assim, 

se não era só morfologia ali, externa. Tem que ver anatomia do bicho, tem que ver 

comportamento... 

 

AB - Ambiente. 

 

WL - Ambiente, tem que ver genética, evolução... 

 

AB – Ciclo? 

 

WL - Paleontologia, tudo isso. Eu digo, isso já é coisa para encher a vida. Aí então resolvi. 

Em novembro ele chegou lá: “Como é rapaz, você não decide. Olha, vamos trazer o 

laboratório lá de Aimorés para Belo Horizonte, se você quiser, traz tudo para cá e a gente 

aluga uma casa para você trabalhar”. Eu digo: “Está bom, então eu vou querer”. Aí até 

arranjei uma casa grande lá na Rua do Espírito Santo, eles alugaram, e trouxeram as coisas 

e tinha que fazer uma reforma na casa. Chegou em dezembro ele foi lá, “Olha, vamos 



 

 

55 

 

começar lá e em março você está pronto?”. Digo: “Não, 1º de janeiro. Não vou ficar aqui 

janeiro, fevereiro, março, não, eu vou.” “Não, mas está em obra.” Faz a frente lá, a 

primeira sala para eu ocupar e depois faz o resto. Aí fui para lá em 2 de janeiro. Comecei 

a trabalhar... 

 

AB – Quer dizer, isso já era em 1954? 

 

WL – 1954. Foi em 2 de janeiro. 

 

AB – Aí de 1954 até 1956... 

 

WL – Eu tinha estado numa reunião aqui, antes disso, então eu andei vendo aí... Porque 

eu estava em Belo Horizonte, às vezes me sobrava tempo eu ficava olhando os córregos 

lá, pegando uns caramujos, eu esmagava só para ver se estava positivo, só isso sabe? Mas 

nem sabia que espécie era e fiz um mapa, 42 lugares de Belo Horizonte, onde tinha foco 

de esquistossomose, assim, só para me distrair. Então, eu publiquei um negócio lá e o 

Amílcar Martins veio nessa reunião. Carlos Chagas Filho presidiu, era do CNPq a 

reunião. Lá na Praia Vermelha, na Faculdade de Medicina. 

  

AB – (TI) 

 

WL – Medicina. Então, aí falei: “Olha, eu estou vendo aí uns negócios, estou procurando 

uns albinos.” Não, não, eu já estava no SESP. Eu já estava no SESP. Então eu comecei 

assim. Para ver essa história. Tinha três questões, que eu sentia que eles queriam. 

Primeiro: Quantas espécies há? Todas com a mesma espécie, tudo. Então tchau. Agora: 

É mais de uma. É mais de uma, então todas transmitem? Sim, ou não. Se todas 

transmitem, até logo, se não todas, vamos ver quais são as que transmitem... 

 

AB – E vamos atacar elas. 

 

WL – E como é que a gente vai saber como é que ela é. Como reconhecê-las? É assim, 

assim. Então está pronto, era o que eles queriam, como de fato. Quando eu dei a resposta, 

fecharam o laboratório. Não quiseram mais porque, também não precisavam, eles não 

eram para pesquisa. Então eu pensei: Bom, eu estava, já tinha começado. Eu peguei, 

ninguém duvidava da glabrata, a grablata era uma espécie que uns diziam: tudo é, outros 

diziam: é uma das espécies. Então, a grablata, a localidade dela, tipo é lá no Caribe, lá em 

Guadelupe, mas quem era eu, que estava começando agora, podia pedir para o CNPq para 

ir em Guadelupe ir pegar, para saber como é que é, mas o que que a gente tinha para pedir, 

tem gente que pede ao CNPq, eu digo: “Gente, trabalha! Mostra.” E aí como eu sempre 

fiz, eu trabalho, trabalho, aí aparece uma dificuldade: Olha, eu cheguei até aqui, para 

prosseguir tem que ver isso, nunca me negaram. Agora, o sujeito pede, negam; o sujeito 

pede, negam. Não tem tradição ainda, vai trabalhar primeiro, não é, fazer currículo com 

conversa fiada. Então, eu tive que ir a Guadelupe, mas não ia pedir, mas como lá em Belo 

Horizonte tudo era glabrata, principalmente havia um estudo, assim não publicado, mas 

um consenso no Instituto João Pinheiro, tem uns córregos lá, tudo aquilo era glabrata, 

isso era indiscutível, e era mesmo, depois eu certifiquei. Então, eu digo: eu vou lá porque 

é o lugar onde ela está e ninguém vai dizer que não é, e aí fui lá. Porque aí também sem 

eu me interessar nisso, então eu lia, eu vi que havia uma confusão danada, tinha um 

sujeito, professor da Universidade de Louvainne, na Bélgica, um belga que ia no Congo 
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Belga. Ele ficava no Congo Belga quase a vida inteira, ia, voltava, publicava trabalhos, 

vários trabalhos dele é assim “A confusão reinante na sistemática dos planorbídeos”. E aí 

contava casos assim: dizia que ele pegou assim um lote de 100, lotes de 10, tudo no 

mesmo lugar. E dividiu em 10 lotes de 10, mandava para especialistas na Inglaterra, na 

França, na Alemanha... 

 

AB – Cada um respondia uma... 

 

WL – Cada um quase respondia, às vezes acertava, outras vezes, mas sempre havia 

diversidade, é esse, é aquele. Então, tinha assim: Lago Kivo, tinha o planorbis Kivoensis; 

Lago Alberto, planorbis albertensis; Lago Urticásia, planorbis urticasensis, porque era... 

Então ele conta isso no trabalho que ele escreve, em congresso também, ele então era o 

(TI). Ele então chega e diz: “Eu peguei um caramujo – conta essas histórias, cada um 

dava um nome do mesmo caramujo – eu peguei assim um caramujo no Lago Alberto, e 

mandei para um especialista, um grande especialista! Não diz qual. E ele me mandou me 

dizer: é albertensis.” Aí eu escrevi para ele: “Olha, houve um engano aqui, o meu 

empregado aqui botou um rótulo errado, esse bicho é do Lago Kivo. Ah! Se você dissesse 

que era do Lago Kivo, era um Kivoensis, não pode ser... Eu disse: “Que diabo! Isso é 

nomenclatura ou é onomatopéia”, eu dizia assim mesmo... 

 

AB – Acho que é geografia (riso). 

 

WL - Ou é onomatopéia. Eu ficava pensando: se for assim, na hora que secar um lago... 

 

AB – Acabou a espécie. 

 

WL – Extingue-se uma espécie. Eu lia aquilo tudo e achava divertido, sabe? E (TI) uma 

porção de coisas que eu lia e pensava, de modo que quando eu comecei, eu digo: bom, eu 

vou pegar primeiro lá nesse lugar, um bairro lá de Belo Horizonte, Gameleira. Eu chego 

lá tinha uns córregos bonitos e eu vi lá, examinei primeiro e vi que tinha concentração de 

caramujo aqui e acolá. E vi quando tinha a maior concentração, mais de mil caramujos 

ali que era vegetação ali no mesmo lugar, então eu raciocinando ecologicamente ou 

seriamente, eu digo: se esses bichos competem, que já tinha uma idéia de competição 

entre eles, se aqui está um bolo entre eles é a mesma espécie, é a mesma população, se há 

competição, deve predominar um... 

 

AB – Um. 

 

WL – E se for outro diferente a gente conhece, então eu olhava assim era tudo igualzinho. 

Então eu peguei uns 500 bichos ali, assim pelas entre 10 ou 11 horas da manhã, num dia 

lá eu peguei uns 500 bichos, tinha muito! E levei para o laboratório, eu peguei uns 

graudinhos, não pegava muito pequenino, no começo, nem muito grande, peguei o 

tamanho que eu olhava, médio, levei uns 500. Desses 500, eu selecionei, medindo, 50 

com 18 milímetros, quer dizer, num tamanho médio ou dominante, diz a moda, da 

população, eram 18 milímetros. Então peguei 50 bichos com 18 milímetros de diâmetro, 

andei medindo, e aí fixei tudo, preparei, sequei. Eu digo: bom, aqui eu faço o seguinte, 

há discussões sobre, você pega o bicho numa época fria, ele cresceu menos; na época da 

calor cresceu mais, tem mais comida, tem mais alimento. Pega na água corrente, dizia o 

Amílcar, dizia: bom, mas tem uns pequeninos, isso é porque não tem alimento, está na 
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água muito corrente, o outro está na água muito parada, reúne alimento cresce mais. Tudo 

isso discutido, eu estava com isso na idéia, eu digo: bom, eu pagando no mesmo lugar, a 

água é a mesma, não tem diferença de corrente ou de parada, é uma água lentamente, 

segundo, no mesmo dia do ano...  

 

AB – (TI)  

 

WL - Não é estação, é na mesma hora, não é de noite, de dia. E quer dizer, tudo que é 

coisa que pode fazer variar está ali, não tem variação para isso...  

 

AB – (TI) 

 

WL - A variação que eu encontrava era essa intrínseca, quer dizer, a variação da espécie 

da população. Pode haver uma outra, mas parasita por exemplo, mas aí eu vou ver se 

parasitado ou não, mas, quer dizer, eu eliminei uma porção de fatores de variação. E aí 

dessequei os bichos, e aí tinha um técnico que eu botava o nome dele no trabalho, ele 

dissecava muito bem, então eu não precisava ficar dissecando, eu acompanhava, ele 

desenhava também o Deslandes, e eu escrevia o negócio... 

 

AB – Qual era o nome? 

 

WL – Nilton Deslandes. 

 

AB – Nilton Deslandes. 

 

WL – Era eu e o Deslandes que o SESP me botou à disposição. Ele já tinha experiência 

em dissecar bicho lá no interior. Eles estavam há 8 anos mexendo nisso e não resolviam 

o problema. Bom, então ele tinha uma tarimba danada nessa parte de manipular e 

desenhar, e desenhava muito bem. Só tinha o curso secundário, nem completo, bom então, 

fiz o trabalho, aí peguei o bicho e descrevi: medindo, fazendo estatística das medidas, eu 

via que também que certas coisas lá por dentro davam muita confusão, tinha um sujeito 

dizendo que a próstata do bicho tinha até 15, de 5 a 15, é uma espécie, mas de 15 a 30 é 

uma outra espécie. Eu fui achar que tinha de 5 a 30, quer dizer, não valia. Então fui vendo 

isso tudo, eliminando todas essas (TI) variações, então publiquei uma descrição sem saber 

para que ia servir, mas para comparar depois, quer dizer, nós estabelecemos um padrão: 

descrição anatômica da concha, com a variação toda, esse negócio do com carena, sem 

carena e o confuso, tudo ali, tudo na mesma população, então concha, anatomia interna, 

o sistema genital e desenhos e histologia para ver o que é que depois comparando ia servir. 

Aí defini glabrata e publicamos nas Memórias o trabalho primeiro, todos os dados ali com 

termo de comparação, aí então tinha outra, que tinha a carena que era a tal da, tinha muitos 

nomes, hoje é a Tenagophila, então aí eu pedi ao SESP: “Eu quero andar por aí para ver!” 

E fiz a primeira viagem até o sul de Minas, até eu peguei uma estrada até lá onde tem um 

observatório lá, agora me esqueço o nome, é lá no oeste de Minas, já por cima de São 

Paulo. Então cheguei lá encontrei essa espécie grossa, larga com carena que já devia ser 

outra, e aí dissequei o bicho outra vez... 18 milímetros, igualzinha por dentro, só a concha 

variava, mas tinha concha que era igual à outra. Então tudo isso publicado, tudo isso 

fotografado e desenhado. E vi o seguinte: o ovinho do bicho é um tubo, na primeira era 

um tubo que não tinha nada por cima; na segunda, tinha uma crista, uma crista assim, 

uma prega, aí era a única diferença, tanto é que a gente chama: crista renal. Outro não tem 
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crista renal, é liso. Então eu digo: essa aqui deve ser a diferença, agora qual é o próximo 

passo pela nova sistemática? É tentar cruzar os bichos, se for, se dá, se cruzam, são 

compatíveis. Mas aí o bicho é hermafrodita, ele se autofecunda, então se você botar um 

bicho sozinho, ele bota filho aí à beça, se eu botar junto com outro, eles copulam e tudo, 

mas eu não sei se valeu porque eu não posso distinguir se é filho deste com ele sozinho... 

 

AB – Sozinho ou com outro. 

 

WL – Então, eu comecei a pensar: “Bom, agora eu tenho que dar um jeito de distinguir 

os filhos desses, se é dele ou não. Aí eu comecei procurar radioativos, substâncias 

radioativas que tivesse uma duração longa, para eu marcar o bicho, e para passar para o 

filho e não extinguir o negócio. Pensei em ferro, mas não dava assim como eu queria. 

Estava procurando isso, no fim eu me lembrei um dia, eu digo: gente, tem um trabalho de 

um inglês sobre os planorbídeos, Planorbis corneus da Inglaterra que é vermelho, então 

ele publicou em 1910 por aí, uma variedade rubra de planorbis corneus, eu pensei: esses 

planorbis têm hemoglobina, o sangue deles é vermelho, ele é preto porque tem melanina, 

pigmento, então esse deve ser albino, porque não tem pigmento e aparece o sangue 

vermelho... 

 

AB – Vermelho. 

 

WL – Se você botar isso contra a luz vê assim o vermelho. 

 

MR – É. 

 

WL – Esse bicho deve ser albino, quem sabe eu vou achar, eu tinha esmagado milhares 

de caramujos nessa brincadeira em Belo Horizonte, tudo preto, eu nunca vi marrom, 

nunca vi albino, devia ser vermelho. Depois me lembrei que nos trabalhos do Lutz, ele 

diz assim, era Straminea, que o sujeito chamava (TI), tem em Limoeiro no interior de 

Pernambuco, tem uma perto da estação, tem uma colônia lá que tem uns alaranjados...  

 

AB – Era o albino. 

 

WL - Alaranjado. Eu pensei: deve ter albino. Então aí é que houve a reunião na... 

 

AB – CNPq. 

 

WL – Aqui na faculdade, e o Amílcar estava lá, e vários outros especialistas. E eu falei: 

olha, eu estou fazendo, procurando uns albinos, ver se acho e tal. O Amílcar reiterou, o 

Pinotti era o diretor do Serviço de Malária que estava incluído esquistossomose... 

 

AB – O Mário Pinotti? 

 

WL – Mário Pinotti. Era um sujeito ativo à beça. 

 

AB – Era, não é? 

 

WL – E o Amílcar estava, era a pessoa, o braço direito dele, conselheiro, então quando 

eu falei disso que eu estava fazendo isso e tal, vendo esses focos, o Amílcar me disse 
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assim: “Olha”,  - isso na frente de todo mundo – “Eu acho bom você acelerar esses seus 

trabalhos porque o dr. Pinotti está decidido, nós vamos acabar com os caramujos, vamos 

erradicar caramujo no Brasil, começando por Minas Gerais e você então estuda isso 

porque vai acabar e você vai ficar sem ter material.” Eu aí brinquei: “Não, eu tenho um 

lugar que vocês não vão descobrir, e vocês não acham.” “Onde é?” Eu digo “Ah, eu não 

vou dizer.” Era um terreno da faculdade católica que ainda não tinha ocupado, era um 

lugar que tinha cheio de vagabundo lá, com olho grande, era um foco tremendo lá. Então 

eu conhecia lá, e era particular, né, eles não iam descobrir. Podia ser, eu não brincadeira 

digo: “Não, tem um lugar aí, e vocês não vão acabar com isso e se acabar eu tenho um 

lugarzinho que eu tenho lá...” 

 

AB – Uma reserva técnica. 

 

WL – Hein? 

 

AB – Tem uma reserva técnica. 

 

WL – Pois, é. Ele disse: “Não, eu não estou brincando”. Eu digo: “Eu também não estou”. 

Aí acabou a reunião, voltei para Belo Horizonte, para o SESP, e daí a uns dias chegou o 

Amílcar, foi lá me visitar, disse: “Olha, eu estive conversando com o dr. Pinotti e ele acha 

seu trabalho interessante e tal e mandou dizendo o seguinte, como ele está disposto 

mesmo a acabar” – até hoje tá aí, ninguém acaba – “ele pediu pra falar com você o 

seguinte: você escolhe aí uma área assim bem isolada, que não tenha muita comunicação 

com outras, para você ficar de reserva, assim a gente vai combater e deixa ela para o fim, 

assim você pode estudar enquanto a gente combate, nós não atrapalhamos o seu trabalho”. 

Eu digo: “Está bom”. Claro que eu não acreditava, mas eu tinha que dar uma resposta, no 

outro, daí eu cheguei pequei um mapa de Belo..., fui à prefeitura e arranjei um mapa de 

Belo Horizonte e arredores. E olhei, botei aquele mapa numa escala boa. Tinha um lugar, 

Santa Luzia, município de Santa Luzia, para o norte, próximo, assim uns 100 km que 

estava, tinha assim lá um sistema, um rio e uma porção de afluentes dentro de montanhas 

e aquilo, então, o tronco do rio desembocava num rio que passava. Então aquele lugar era 

isolado, não havia contágio, não havia permuta. Eu aí chamei o meu auxiliar que coletava, 

quando eu não queria ir coletar mandava, num lugar assim, que não era novidade, 

mandava ele pegar caramujos, o Arnaldo, digo: “Olha você vai nesse lugar aqui”, tinha o 

Córrego do Bandeira, que era um riozinho, você faz uma coleta lá, para ver se tinha 

caramujo lá, para eu poder escolher, e disse assim pra ele: “Você repara o seguinte, em 

vez de ir pegando, você pega e vê um por um, olha, quer dizer, olha, não pega, com a uma 

pinça, se tiver assim um cor de rosa, vermelho, você separa.” Eu falei aquilo, eu nunca 

tinha visto em milhares de caramujos que eu esmagava, mas, vamos ver. Se tiver um 

vermelho, e eu falando assim e os colegas, tinha uns colegas lá que não mexiam com isso, 

mas estavam curiosos. Aí, no dia seguinte sai ele cedo, eu vim trabalhar, ele estava no 

campo, quando eu saí mais tarde, fui almoçar, às três horas eu voltei. Estava um negócio 

assim no laboratório. Era em cima o meu laboratório e os caramujos ficavam embaixo. 

Aí, eu pude ver que era o chefe de laboratório. Me disse: “Você já esteve lá embaixo 

hoje? Eu digo: “Não, estou chegando agora. Eu estive de manhã aqui só”. “Ah, você, 

vamos lá embaixo”. Chego lá tinha uns aquários, tinha mais de mil caramujos lá. Tinha 

uns aquários com uns vermelhinhos, uma belezinha, sabe? Eu olhei aquilo, me deu uma 

emoção. Eu digo: “Puxa! Esse troço está aqui ao vivo.” Aí peguei, era vermelhinho. Aí, 

eu botei no microscópio pra olhar, numa lupa, e vi que tinha uns que tinha o olho marrom 
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e outros não tinham pinta de olho. Quer dizer, aí eu bolei que tinham dois albinos. O 

albino total, que passei a chamar, que a melanina do olho não se formava. 

 

AB – Não se formava. 

 

WL – E o outro a melanina do olho se formava, mas a do corpo não. Sistema nervoso. Aí, 

a gente conhece Embriologia. 

 

AB – Aí junta com tudo o que estudou de sistema nervoso. 

 

WL – Você vê, por exemplo, que o sistema nervoso é hectoderma, a pele também. Agora, 

o metabolismo da melanina, ele tem um entroncamento que deriva. Ele pode ir seguindo 

aí da pele até o sistema nervoso central, ou então pode haver um bloqueio aqui e só vai 

para pele. Eu imaginei aquilo tudo e digo: “Bom, esse vai servir o outro eu vou estudar e 

aí separei os bichos. Todos assim, um por um. Vamos ver os filhos desse albino. Se, como 

eu imaginei que era aqui e depois confirmou que era mendelismo o primeiro, puro, Via 

de Mendel, que devia ser um par de alelos que com mutação, que o par de alelos, do 

mutante ficava vermelho, é albino. E o outro, quando tivesse um preto dominava. 

 

AB – Dominava. 

 

WL – Então, eu queria ver a genética primeiro, para poder usar. Aí isolei uma porção, 

cada um num copo para ver a desova. E aí me perguntavam: “Mas para que isso?” O 

pessoal não sabia, mas tinha um cara inteligente e curioso, já morreu o pobre coitado. 

Esse era um sanitarista: “Mas, para que?” Queria saber tudo e acompanhava. Eu digo: 

“Não, porque esse aqui vai ter filho albino”, aí tal, tal, tal, separei, no dia seguinte: desova, 

aí o bicho vai evoluir. Com cinco, seis dias, aí, veio esse olho. Tudo com olho preto, filho 

dos albinos. Aí os caras: “Ah, está vendo, isso é bobagem”. Eu digo: “Espera aí, esse 

bicho, ele é minoria lá no ambiente. Em mil, tem um, tem meio, meio por mil.” Ele quando 

vai cruzar, ele não vai cruzar com outro albino que está noutro, que está longe. Ele vai 

cruzar com um preto, que domina. Ele deve armazenar o espermatozóide do preto. Agora, 

ele sozinho não vai receber mais. Ele vai usar. Depois quando esgotar... 

 

AB – Vai acabar fazendo albino total. 

 

MR – É, é. 

 

WL – Vamos ver. Olha, foram dois meses, dois meses de chacoalhação, gozação. Todo o 

dia. “Cadê, cadê, cadê o preto? Tem nada disso aí.” Aí eu tenho até aqui um gráfico que 

agora eu vou usar. Dois meses de angústia, sabe? Mas eu esperando. Quando chega no 

sessenta, sessenta e um, sessenta e dois dias, uma desova lá com tudo de olho preto e um 

de olho albino. Eu digo: “Olha, estão vendo, já começou a falhar o, o, o... 

 

AB – A reserva técnica. (risos) 

 

WL – A reserva. Agora ele vai, quando falha ele vai usar o dele. Ele está usando o dele. 

Bom, daí continuou. Daí há pouco, no outro dia, mais, mais, até que daí uns dias só albino, 

então, nesse ínterim, eu estou continuando a mexer lá com os outros bichos, mas 

esperando isso. Então, vi essa coisa, publiquei um trabalho sobre o albinismo que era 
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mendeliana e tudo. Um trabalho. Preparamos. Depois peguei esses albinos e pegava um 

albino de um, com crista e um albino sem crista... 

 

AB – Sem crista. 

 

WL – E um preto, e um albino com crista. Não. Um albino sem crista e um preto com 

crista e vice e versa. Não havia, não cruzava. Todos eles continuavam a dar albino, albino, 

albino e o preto, preto, preto. Agora, segunda geração do preto se fosse dominante, como 

era dominante, podia ele ter exibido. Aí na segunda geração tudo preto, publiquei um 

negócio. Isolamento reprodutivo, quer dizer, não cruza, e daí então, prosseguimos. Até 

hoje a gente vê trabalhos aí que vem do exterior, dizendo: Essa é a técnica, para extinguir.  

 

AB – A técnica para fazer isso. Acho que por hoje, a gente podia...  
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Data: 06/07/1998 

 

Fita 3 - Lado B 

 

AB – Entrevista. 

 

INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO 

 

AB - Entrevista com o dr. Wladimir Lobato Paraense, no dia 6 de julho de 1998, projeto 

Memória das Coleções Científicas, entrevistado por Magali Romero de Sá e Anna Beatriz 

Almeida, fita 3, lado B.  

 

INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO 

 

MR – Professor Lobato, nós gostaríamos de saber quando o senhor começou o seu 

interesse pela Malacologia, como o sr. começou a formar suas coleções, esse iniciozinho 

de seu interesse pela... 

 

WL – Bom, de Malacologia mesmo, começou em 1953, antes eu mexia com moluscos, 

mas para ver se estavam infectados ou não de esquistossomos ou outros parasitos, mexi, 

me interessava mais por parasito, de forma que eu não entendia nada, tanto que quando 

eu publiquei alguns trabalhos sobre isso eu usei uns nomes muito, que estavam sendo 

usados na ocasião, mas sem segurança, chamava, é que a gente chama de Biomphalaria 

glabrata, é o que chamávamos de Australorbis glabratus, eu usava o nome de Australorbis 

olivaceus, que era um nome que o Lutz usava, quer dizer, eu não estava interessado na 

parte malacológica, publiquei uns três ou quatro trabalhos sobre os animais infectados e 

quando eu tive que trabalhar em Belo Horizonte em 1950, por aí, eu tive que fazer um 

trabalho lá e nas folgas, meu trabalho era no hospital, eu ia no hospital  fazer o trabalho 

lá de terapêutica de uma doença de pele... 

 

AB – Era um hospital público ou um hospital...? 

 

WL – Era a Santa Casa. 

 

AB – Uma Santa Casa? 

 

WL – É. Então eu ia lá e medicava o pessoal e ficava, tinha umas folgas, eu levei malária 

de ave, pinto, galinha, mantive um laboratório em casa, no fundo da casa, para fazer essa 

coisa, mas quando sobrava um tempo assim um domingo, um sábado, eu dava uma volta 

pela cidade, procurando caramujo para ver índice de infecção, para meu uso só. Então eu 

cheguei a levantar acho que uns vinte e quatro focos na cidade. Quando eu voltei lá mais 

tarde não tinha quase mais nenhum, estava tudo urbanizado. Mas então meu interesse era 

esse, mas em 1953 eu fui – não sei se eu já falei isso – eu fui visitado por  um colega do 

SESP, Serviço Especial de Saúde Pública, então ele chegou com esse problema: “Olha, 

nós fizemos uma reunião para ver como é que vai, o que que vai acontecer com o nosso 

trabalho, porque durante a guerra, o americano  -  eu não sei se eu já falei isso aqui – o 

americano queria ferro e queria borracha, não é? Para o esforço de guerra. Então como 

aqui é um lugar que tem muito ferro e muita borracha e lá na Ásia aqueles campos de 

plantação de hevea para tirar borracha estavam ocupados pelos japoneses, na Malásia, 
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então tinha outra fonte. E a borracha aqui no Brasil já estava desmoralizada porque era 

de floresta, e lá eles conseguiram criar em jardins, próprios, com muita facilidade. Então 

para viver no mato, e lá eles pagavam carro e corriam naquelas alamedas para tirar o látex, 

era muito mais proveitoso. Praticamente estava meio abandonada a produção de borracha 

pelo Brasil, só um pouco, então tinha que reativar isso. Agora para mandar para lá gente, 

o João Alberto, que era tenente da revolução, foi nomeado, ele era muito empreendedor, 

foi nomeado diretor, gerente desse programa, que era o programa de Marcha para Oeste 

do Getúlio e essas coisas todas. Então ele montou lá na Amazônia, ele montou um 

entreposto em Belém que recolhia gente de todo Brasil que queria ir para lá, era para 

trabalhar, mão-de-obra que fazia, então ia para lá e lá eram feitos exames de saúde e 

mandavam os sujeitos que não tinham Doença para a Floresta Amazônica para cortar 

seringueira. E o que acontecia? Chegava lá tinha malária. Aí tinha que, bom, outra coisa 

que eles queriam era ferro, ferro era no Vale do Rio Doce, onde é agora essa companhia, 

lá tinham que extrair o ferro, incrementar, e também chegava lá o sujeito tinha às vezes 

malária e esquistossomose, então se o governo recrutasse gente para fazer isso, ia ser 

funcionário, funcionário público, mesmo que fosse de nível baixo, seria um funcionário 

público. Aí chegava lá adoecia... 

 

AB – Adoecia. 

 

WL - Tinha direito a repouso, tratamento, ganhando, bom, podia fazer isso se houvesse 

uma organização, mas como não havia, então os americanos propuseram um convênio 

para poder receber isso, mas viram logo, se viu-se logo que a burocracia nacional não 

daria conta, então criaram um serviço chamado Serviço Especial de Saúde Pública... 

 

AB – Saúde Pública. 

 

WL - Porque o Serviço de Saúde Pública não servia, tinha que ser um serviço especial... 

 

MR – Não dava. 

 

AB – Risos.  

 

WL – Então acontecia isso, o sujeito ia para lá e era tratado ali no duro, mas a 

esquistossomose tinha lá uns remédios, mas a transmissão se fazia, então eles lá viram o 

trabalho da pesquisa... 

 

AB – Mais a pesquisa dentro do Serviço. 

 

MR – Esse Serviço Especial de Saúde Pública tinha a ajuda dos norte-americanos? 

 

WL – Bom, os americanos no começo assumiram tudo. 

 

MR – Ah, está.  

 

WL - Depois foram passando... 

 

MR – Passando. 
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AB – Os primeiros superintendentes foram norte-americanos, não é? 

 

MR – Norte-americanos? 

 

WL – É. 

 

AB – Só o terceiro e quarto que foi brasileiro, o Ernani... 

 

WL – É, o Ernani já foi no fim.  

 

AB – Já foi no fim.  

 

WL – Foi o próprio Candau, não é? 

 

AB – Candau. 

 

WL – Então nesse tempo eu estava em Belo Horizonte durante um período desses e eu 

via na faculdade de Medicina que chegou no fim do ano, aquela porção de agentes 

procurando estudantes, viram lá na secretária e viram bons estudantes, com notas altas, e 

aí iam catar o sujeito para ir trabalhar nisso. E aí os sujeitos que aceitavam eles mandavam 

para os Estados Unidos... 

 

AB – Hum! 

 

WL – Faziam um curso rápido de Saúde Pública, aplicado para essa finalidade. Depois 

de uns seis meses, o sujeito voltava e começava trabalhar, depois voltava lá para poder se 

aperfeiçoar. E o resultado disso é que eles, o resultado disso é que eles formaram uma 

cambada de sanitaristas de peso... 

 

AB – De peso, não é?  

 

WL – De peso. É essa turma... 

 

AB – É a geração que está aí. 

 

WL - Não está mais, mas já está no fim. 

 

AB – Ainda tem unzinhos. 

 

WL – É Ernani Braga, é Marcolino Candau, e uma porção deles. Bom, essa gente era o 

fino, e aí eles vinham para trabalhar, para dirigir os grupos menores do Brasil e com o 

tempo acabou e quando acabou a guerra, acabou o convênio. Mas, aí porque que o SESP 

continuou até recentemente? Porque eles trabalhavam tão bem que quando acabou o 

convênio, os próprios deputados, vereadores das regiões onde eles trabalharam falaram, 

“Não, fica aí, continuem!” Então continuou esse Serviço Especial de Saúde Pública por 

muitos anos depois, que eles faziam Engenharia Sanitária e tudo que precisava. Até que 

no fim eles se fundiram com a SUCAM, e depois agora, é a Fundação Nacional de Saúde, 

mas tudo é recente. Teve o SESP, o DNERu, Departamento de Endemias Rurais. 
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AB – E a lógica sempre assim voltada para o município, não é? Para o município ter 

autonomia e depois continuar. 

  

WL – Então, eles na parte de malária tinham remédios que durante a guerra eles 

desenvolveram várias drogas ativas que depois com o tempo foram ficando resistentes, 

mas naquela ocasião, drogas novas, funcionavam muito bem. Mas a esquistossomose que 

era o problema, porque eles tinham, o mosquito, eles sabiam muito bem, combatiam; mas 

o caramujo também eles tinham que combater o caramujo, mas aí vinha uma dúvida, quer 

dizer, um problema. Havia uma corrente que dizia que, por exemplo, se a gente lê os 

trabalhos do Lutz que eram anteriores, ele identificava, me parece que 14 espécies desse 

tipo, que era cada uma com o seu nome, eram 14 ou 16 espécies? Acho que eram 14 e 

dessas só algumas transmitiam, outras não, mas ficavam, havia muitas dúvidas, ele 

separou tanto que chamou uma de Confusius, ele não sabia bem como é que era. Bom, 

esse negócio estava muito nebuloso, mas havia muitas espécies que se dizia, agora outro 

grupo, num outro extremo, o Amílcar Viana Martins fez uma tese de docência para a 

Faculdade de Farmácia de Minas Gerais e chegou à conclusão que era uma espécie só, 

todas eram a mesma espécie, então o problema prático era esse, o SESP dizia: bom, se 

for uma espécie tem que combater. Era o que eles faziam porque eles..., o guru deles era 

o Amílcar, na ocasião e o Amílcar dizia, “Não, tudo era mesma espécie.” Então, eles 

combatiam o tal do caramujo, depois eles foram vendo que não devia ser tanto assim 

porque tinha lugares que eles não podiam combater, mas é que não transmitia, não havia 

grande transmissão e começaram a criar dúvidas se era uma espécie só ou várias. Como 

havia outras pessoas que diziam que era mais de uma espécie, foi tudo assim, baseado na 

literatura, não trabalhando... 

 

AB – Trabalhando. 

 

WL – No negócio. Então eles viram que não estava funcionando aquela profilaxia no Vale 

do Rio Doce, no Nordeste também, então quando acabou a guerra, sei lá, em 1953, eles 

resolveram ou a gente abandona tudo ou a gente vai fazer alguma..., continuar, plantar 

um proveito, e resolveram fazer pesquisa. Foi aí que eu fui procurado por um colega do 

SESP que me propôs: “Olha, fizeram uma reunião e o pessoal aí falou, propôs  falar com 

você, se você quer assumir essa parte de caramujo” eu digo “Ah, mas eu nunca mexi com 

sistemática”, eu até falei assim, “Eu não gosto disso” porque eu estava acostumado aqui 

em Manguinhos, era sistemática que na hora, naquele tempo ela estava mudando muito, 

já estava de pouco tempo para cá, tinha aqui em Manguinhos, o que eu via na sistemática 

era uma coisa assim muito que achava um barato: o sujeito pegar um bicho, um rato, tem 

uma pintinha é uma espécie, se não tinha pintinha, outra espécie, um negócio assim muito, 

quer dizer, a gente (TI) isso, pegar um bicho olhar, comparar, então, eu prefiro colecionar 

selos raros, e aí vou fazer um capital e quando ele me propôs, eu digo: “Olha, eu não 

quero saber disso. Eu não gosto de taxonomia, sistemática, eu não acredito nisso, isso é 

um negócio muito baixo, quer dizer, o nível científico, com nível científico, nesse tempo 

já se falava em sistemática alfa, beta e gama... 

 

AB – Beta e gama. 

 

WL – Conforme o nível, eu disse:  “Eu não vou me meter nisso”, para mim tudo era alfa. 

Aí: “Não, mas você pense bem.” “Está bom, mas não quero”. Isso assim no começo do 
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ano, no meio do ano, de volta o camarada. “Como é? Não sei o quê”. Nós queremos saber. 

Como é para decidir. Eu digo: “Vocês estão com o Amílcar, não é? Porque que não 

continuam?” “Não, mas não está dando certo”. Aí eu também não quis mais. De vez em 

quando eles passavam lá, eu: “Não, não pensa nisso”. Até que lá já para o fim do ano, 

podia ser outubro talvez, eu vinha todo mês aqui ao Rio para estudar na biblioteca, que lá 

não tinha, tinha que vir aqui. Todo mês eu vinha aqui, à biblioteca passava uns três dias, 

depois eu pegava o avião, e voltava, mas antes, quando eu ia para a cidade, eu não ia 

direto para o aeroporto, eu ia ficava ali no centro e entrava numas livrarias para ver as 

novidades,  e uma livraria que eu freqüentava todas as vezes era  a Livraria Kosmos, na 

Buenos Aires, aí um dia, nessa ocasião, era outubro mais ou menos, eu entrei na Livraria 

Kosmos comecei a olhar uns livros e vi um livro que se chamava a Nova Sistemática, The 

New Sistematics, eu achei aquilo interessante, essa nova nova, peguei, folheei, era uma 

maravilha, era o Julian Huxley que editava e era os maiores, e eu conhecia os nomes, 

tinha o maior, uns dos maiores especialistas em peixe, outro um dos maiores especialistas 

em aves, em tudo quanto era grupo menos molusco, não tinha nenhum trabalho assim 

sobre molusco, mas explicando como era e eu peguei, comprei aquele livro e fui lendo no 

avião. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, aí cheguei, disposto, já cheguei 

predisposto, então, eu vi o seguinte: que para estudar sistemática, taxonomia, não é só 

olhar e dizer isso é assim, isso é assim, a gente tem que estudar evolução, a gente tem que 

estudar paleontologia, tem que estudar genética, tem que estudar comportamento, era uma 

porção de coisas para poder fechar em cima, eu digo: Olha, isso já vale a pena, não é uma 

coisinha assim. Aí eu pensei: vou mexer com isso. Quando em novembro o colega voltou 

lá: “Como é?” Eu digo: “Olha, eu vou topar. Agora eu não vou para Aimorés, que eles 

tinham um laboratório em Aimorés, eu não vou em Aimorés, porque fica muito ruim para 

mim ter que ir para o Rio todo o mês”. “Não! Se você aceitar nós vamos trazer o 

laboratório de Aimorés para Belo Horizonte, vamos uma alugar uma casa e tudo”. Eu até 

ajudei, achei uma casa grande, grande ali numa ladeirazinha que tinha, entrava no 

primeiro andar, e ia descendo tinha um porão muito bom, onde eu botei as criações de 

caramujos e em cima o laboratório. Aí, eu indiquei aquela casa e eles alugaram, e tinha 

que fazer uma reforma, isso já em novembro. Bom, nós vamos fazer a reforma, lá para 

março você já deve estar pronto, porque já calculamos. Eu digo: “Não, primeiro de janeiro 

eu vou me mudar para lá, quer dizer, mudar não, mas levar as minhas coisas, vou para lá, 

primeiro de janeiro, traga as coleções”. Apronta logo a parte da frente, tinha umas salas 

lá, era casa de residência, mas muito grande, “apronta parte da frente que eu vou ocupar”. 

De fato, em janeiro, dia 2, já, bom eu fiz a mudança para lá e quer dizer, me instalei lá e 

comecei a trabalhar e... Bom, aí eu comecei, bom como é que vou fazer isso? Essa 

confusão, eu lia esses negócios de caramujo que se escrevia por aí, eram uma confusão 

realmente. Eu até me lembro sempre de um Schwetz, Joseph Schwetz que é um professor 

do Mestrado de Louvaine, na Bélgica, que escrevia assim, artigos assim: “Da confusão 

sobre a sistemática dos planorbídeos e tentativas para remediar”. E aí, desencava (sic) o 

pessoal que trabalhava e não sabe fazer, outro, aquele, sempre confusão é uma palavra 

que ele usava muito. Então, um dia escreveu um artigo dizendo, isso na África, porque 

era do Congo Belga, onde ele observava, chega um dia ele escreveu um artigo dizendo 

assim: “Que eu coletei no lago, que eu não me lembro qual era o lago, mas vamos dizer, 

no lago Kivo, eu coletei cem planorbídeos, tudo igual e mandei dividir em dez lotes de 

dez e mandei, eu posso não estar muito preciso... 

 

AB – Hum, hum. 
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WL - Mas, dividiu em vários lotes e mandou para os grandes especialistas, uma lote para 

cada um. 

 

AB – Cada uma deu um nome. (risos) 

 

WL – E, fizeram de dar um nome diferente (risos). Eu digo: “Bom, então já não serve”. 

Aí, outra vez ele pegou um lago lá, vamos dizer, perto, um lago Alberto, tinha um lago 

Alberto lá que é importante, mas vamos ver o lago Tanganica. Mandou para um sujeito 

que era muito importante, um inglês, um francês, um francês era o Manson, aliás foi para 

Recife, e tal. Mandou isso, dizendo: “Eu achei isso no lago Alberto. No lago, não 

Tanganica, dizia: Mandei do lago Kivo. Isso é do lago Kivo. E o sujeito lhe responde: 

Isso aqui é o Planorbis kivoensis. Aí, ele respondia, isso escrevia em outra carta.: Houve 

um engano, que o meu ajudante rotulou errado. Esse aí (risos), esse aí não é do lago Kivo, 

é do lago Tanganica. Aí, o camarada respondia: Bom, se for, se é do Tanganica é um 

tanganisensis, porque lá não tem o kivoensis, não sei que... 

 

AB – Ah! 

 

WL - E ele nesse trabalho... Ele levou isso em Ancara, num congresso na Turquia, 

porque... 

 

AB – Mas deve ter causado um rebuliço no congresso, hein? 

 

WL – Ele publicou um troço que diz assim: “Eu cheguei à conclusão. Isso não é 

taxonomia, isso é, ele dizia, isso é, puxa vida! Isso não é taxonomia, isso é onomatopéia!  

 

AB – Risos. 

 

WL – Isso, então, eu ficava pensando. Sendo assim, no dia que secar um lago, extingue-

se uma espécie. 

 

AB – É claro! É, falaram, é... 

 

WL – O que é um absurdo. Então era assim. E ele então, maltratava esse pessoal. Falava, 

isso não é estudo científico e tudo. Ele também não resolveu. Ele fazia lá o trabalho dele, 

não era sistemata. Então, tem uma série aí de uns cinco artigos dele que eu guardei tudo, 

porque era fogo. Ou, então ele tinha que entrar nessa bagunça. 

 

MR – Nessa confusão. 

 

WL – Isso era lá. Agora, aqui... 

  

MR – E aqui, quem trabalhava em planorbídeos? 

 

WL – Aqui, nesse tempo, tinha Frederico Simões Barbosa, que foi um dos que 

começaram, tinha o José de Oliveira Coutinho de São Paulo que era pernambucano, meu 

colega, mas estava na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, o Durval Lucena... 
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MR – Durval Lucena. 

 

WL - Que tinha muito trabalho, (TI), Durval Lucena, tinha José Manoel Ruiz, em São 

Paulo, Butantan que também publicou vários trabalhos, tinha o Amílcar Martins sujeito 

que de vez em quando escrevia alguma coisa, desses assim que eu me lembro e tinha 

alguns outros de museu que catalogavam, mas quem mexia mesmo na parte, com o bicho 

ali, pegando vivo, eram principalmente esses, talvez algum mais que eu não me lembre, 

mas esses eram os importantes. Então eu comecei assim, não é, eu digo: bom, eu vou para 

lá, e vamos ver, já tinha uma noção da confusão que havia por aí. Então, eu resolvi o 

seguinte – eu já falei sobre isso alguma vez? 

 

AB – Falou um pouquinho, terminou a outra entrevista, o senhor falando do convite acho 

que foi ao dr. Álvaro Simões, não foi que fez o convite? 

 

WL – Foi o Álvaro. 

 

AB – O senhor terminou só falando desse convite... 

 

WL – Bom, então quando eu cheguei no SESP, eu digo: “Bom, vou tentar, não é?” Eu já 

tinha lido assim por curiosidade muitas coisas que eles escreviam e eu sentia que isso aí, 

deve ter uma variação individual, quer dizer, variação do indivíduo, por exemplo, o 

indivíduo, se ele disseca um bicho pequeno ele deve ter uma relação entre um homem e 

outro, tal, aquelas proporções e tudo, como a pessoa cresce, cria barba, não sei o que 

desenvolve caracteres sexuais e tudo, então tem etapas, pega um menino e um homem 

velho, para uns marcianos que não conhecem a coisa, pensam que são duas espécies, dois 

bichos diferentes. Mas, então eu pensava nisso, porque eu lia os trabalhos e lia um e lia 

outro, eu pensava: gente, aqui deve ter variação individual, quer dizer, conformidade da 

etapa do crescimento, deve ter variação intra-específica, quer dizer, uma espécie que a 

gente pega um preto e um louro e não sabe. Pensa que são duas espécies. Pega um anão 

lá do centro da África, pigmeus. 

 

MR – Pigmeus. 

 

WL - Pega um escandinavo, parece duas espécies. Um pretinho, desse tamanho e o outro, 

louro. Então são duas espécies. E assim por diante. Então eu pensava: essa gente não 

pensa nisso, não é? Deve haver variação individual, variação devido à população, 

conforme os meios que ela tem para se desenvolver, alimentação, um cresce mais, outro 

cresce menos e um série de coisas, então, eu resolvi começar. Bom, e então, todo mundo 

que discutia aceitava glabrata, uns chamavam de planorbis glabratus, outros chamavam 

de grablatus, agora tinha olivaceus, tinha nigricans, não sei o que, tinha uma porção de 

nomes, mas o grablata todo mundo aceitava. Bom, a grablata era, já começava a confusão, 

porque mesmo nessa ocasião já tinha sentido, depois ficou provado, que o que eles 

chamam hoje de Biomphalaria glabrata era o nome que muitos usavam, era o nome mais 

genérico, mais geral, ele foi, está numa coleção dos Estados Unidos, não me lembro se na 

Filadélfia, num daqueles museus dos Estados Unidos, então foi, está lá escrito que o 

caramujo foi apanhado na Carolina do Norte ou do Sul, numa Carolina lá dos Estados 

Unidos, num desses estados. Acho que era South Carolina e está lá, mas e pertencia a um 

francês, Demenier, que doou essa coleção para uma universidade, para um museu dos 
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Estados Unidos. Era um francês. Agora, porque esse francês andava por lá? É porque a 

Carolina e o Mississipi, aquela região do Mississipi, a Louisiana, principalmente, eram 

franceses, não é? 

  

AB – Era, era. 

 

WL – Era, era possessão dos franceses. Então houve um período em que os franceses 

ocupavam... 

 

AB – Hum, hum. 

 

WL – Os ingleses brigavam com eles, porque queriam tomar... 

 

AB – Isso, é... 

 

WL – E, os índios brigavam com os dois, porque estavam invadindo as terras deles... 

 

AB – Isso, as terras deles. 

 

WL – E, então era uma confusão que para um sujeito chegar, chegar ali de fora, ninguém 

ia lá, porque estava sujeito a entrar nessa briga, a ser morto. E esse Demenier andou por 

ali, nessa época. Nessa época.  

 

MR – Interessante, não é? 

 

WL - Então depois de tudo, já tinha um golpista grande, nos Estados Unidos dizendo: 

Esse grablatus não é da casa..., não é, não... Ele é... Bom, aí, não sei quem, que não me 

lembro, tem que pensar, dizia que Biomphalaria glabratus era da Ilha de Guadelupe, era 

da Ilha de Guadelupe e chamavam guadelupensis... 

 

AB – Hum. 

 

WL - Chamavam guadelupensis esses caramujos de lá. E diziam: É isso mesmo, 

guadelupensis eram os glabratus, era da Ilha de Guadelupe, ou que tinha qualquer coisa 

lá escrito que era Guadelupe. Mas, mas, depois, vendo o (TI) essas coisas que o Dermenier 

tinha, as notas, ele viu que ele tinha pegado na Carolina. Não, ele dizia que devia ter 

pegado em Guadelupe porque não era possível, naquela época, ele ter ido à Carolina por 

causa da confusão. 

 

MR – Das guerras. 

 

WL – Porque era impossível um francês, de fora, se meter lá. Eu sei, que isso já também 

me confunde, porque para mim não tem grande importância. Mas, o certo é o seguinte: É 

que, hoje se sabe é que a concha chamada de glabrata, essa, com esse nome, realmente é 

da Carolina. Agora, depois houve essa confusão, misturaram com a outra, então não é 

Biomphalaria e nem Planorbis é Erizona. 

 

MR – Ah, é outro? Completamente diferente. (risos) 
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WL - É outro gênero que não transmite nada para o homem que está lá. Realmente a 

figura, o exemplar do Museu é do erizona, é Erizona. 

 

MR – Quer dizer que essa discussão toda... 

 

WL – É, então diz o (TI): olha, é melhor fazer de conta, para evitar, porque o que adianta 

ficar essa confusão, senão nunca se resolve, depois já morreu, bom, então, era assim, 

então se aceitava. Se ele dissesse que era de Guadelupe, todo mundo aceitava. Então o 

que era que eu podia fazer? Pensei: pedi para o CNPq uma viagem para ir à Guadelupe 

coletar o bicho. 

 

MR – Para ver se era o mesmo. 

 

WL - Comparar com o nosso. Mas ao mesmo tempo eu pensava: bem, eu ainda não 

publiquei nada, de caramujo. Eu vou pedir um auxílio ao Conselho, para que, se você não 

tem tradição nenhuma? Vai para lá pegar um bicho e eu sempre fiz isso, tem gente que 

fica “Quero fazer isso”, vai ao CNPq, leva um contra, não... 

 

MR – É. 

 

AB – Não leva não. 

 

WL – “Ah, está discriminando...” Trabalha! Porque eu sempre fiz assim, trabalho sem o 

auxílio do CNPq, chega num ponto, eu não posso prosseguir, chega a um ponto que aí o 

negócio eu fiz isso, agora tem que ir em Cuba, tem que ir no México, para resolver esse 

problema para eu seguir. E nunca me faltou, sempre eu sou atendido. Então eu pensei: 

não adianta pedir. Mas, como todo mundo depois, eu vejo isso, mais tarde eu vou lá e 

comparo, como de fato eu fui, bom, então eu pensei: eu tenho que ter um lugar onde todo 

mundo concorde o que é a grablata, aqui entre nós. E esse lugar era Belo Horizonte. O 

pessoal dizia que tinha grablata num terreno do Instituto João Pinheiro, um instituto 

profissional que tem lá, com córregos largos, então o Amílcar achava que aquilo era 

grablata e todo o mundo de Minas Gerais e outras partes, vai virar grablata, era 

Australorbis grablata. Aí eu peguei logo no começo, fui lá assim janeiro mesmo, eu fui lá 

e olhei bem a coisa e vi que tinha lugares com menos e com mais, mas tudo igual  

aparentemente, mas escolhi um, tinha e eu pensava se tem muito caramujo aqui, tudo 

borrado, deve ser a mesma espécie, a mesma população, porque é difícil a gente achar a 

mistura deles, porque eles sempre competem, então essa é uma espécie que deve, pelo 

menos na tradição vai para, cheguei e coletei uns 500. 

 

AB – Nesse tipo de ida assim ao campo, o senhor ia sozinho ou tinha alguém que auxiliava 

o senhor... 

 

WL – Não, no começo era só eu.  

 

AB – Era o senhor e o senhor. 

 

WL - E eu treinei... Não! Aliás eles trouxeram um camarada que era coletor... 
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AB – O pessoal do SESP e... 

 

WL – Do SESP, é. Tinha o Arnaldo lá que era coletor. Coletava para ele, porque esses 

sanitaristas não iam para o campo não, mandavam, treinavam o sujeito e ficavam no 

laboratório, então eu ia, no começo. Agora eu podia dizer para o Arnaldo: “Olha, vai 

procurar lá”. Mas eu queria eu mesmo ver... 

 

AB – Mas, ele ia junto? 

 

WL – Não, não, no começo eu ia só. Então eu cheguei no lago peguei uns... 

 

AB – Quinhentos! 

 

WL – Quinhentos caramujos, uma porção. E trouxe para o laboratório e aí nem sei, eu 

aqui estou pegando um bicho que peguei na mesma hora, na mesma população, quer dizer, 

na mesma colônia, tudo isso indicará que esses são muito parecidos, são uma espécie só, 

é uma colônia. Agora, quer dizer, a mesma população. Segundo, peguei no mesmo dia, 

tanto de janeiro, quer dizer, não peguei hoje, daqui em junho, dizer: Bom essa diferença 

é devido à estação do ano.  

 

AB e MR – (TI) 

 

WL - Que é mais frio... A alimentação deles era a mesma...  

 

Fita 4 – Lado A 

 

AB – Entrevista com o professor Lobato, fita número 4. 

 

WL - Quando a alimentação é abundante, ele cresce, fica grandão assim; quando a 

alimentação é pequena, são outras espécies que são pequeninas. Mas é o mesmo porque 

a água é corrente, não acumula alimento. Então eu peguei um lugar com a água parada 

quase, tudo igualzinho, quer dizer, bom, cheguei no laboratório e separei, quer dizer, medi 

e vi a mais comum, que era 18 milímetros, então eu medi 50 por 18 milímetros que era o 

tamanho médio, chamava moda, não é? População que era mais freqüente, é o que tem 

mais. Então eu peguei 50 com 18 milímetros, então eu estou eliminando uma etapa da 

vida... 

 

MR – Claro!  

 

WL - Não é pequena, nem grande, é sempre o mesmo tamanho, sempre o mesmo 

tamanho, muito provavelmente são da mesma idade, quer dizer, fator idade está separado 

de fator estação do ano, fator de sol ou escuro, eliminando tudo que podia. Então o que 

que restava? Aí eu encontrava a variação, mas aí era a variação intrínseca, como a gente 

chama, a variação da espécie, da população, porque variasse era porque era a mesma. É 

como uma mulher muito prolífera que tem cinco filhos, cada um diferente do outro, ou 

então que... O primeiro estudo foi esse, morfologia do Australorbis grablatus, aí então eu 

dissequei, quer dizer, aí eu não dissequei, eu comecei a dissecar, mas para andar depressa 

tinha o Newton Deslandes que era... 
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AB – Newton...? 

 

WL – Newton Deslandes. 

 

AB – Deslandes? 

 

WL – É, o Newton era um indivíduo inteligente, que fez um curso secundário, acho que 

incompleto, e depois resolveu ser comissário de bordo da Pan Air, da companhia, para 

servir pessoal e tudo, era um tanto, (risos) então, muito delicado, então, mas não deu certo 

lá e ele tinha uma habilidade para desenhar e foi fazer uns desenhos, eu acho lá no SESP 

e acabaram gostando do trabalho dele e ele aprendeu a dissecar, a vantagem dele é que 

aprendeu a dissecar sozinho, sozinho, tinha um livro que eu tenho aqui, do Becker, que 

era um livro clássico sobre planorbídeos... 

 

MR – O Becker? 

 

WL – Becker, é, Becker. E eles compraram e ele olhava lá. E ele abria a bicho, e vendo 

pelo Becker, dissecava muito bem. Então para mim era uma vantagem, que eu não tinha 

que aprender a dissecar, fui fazendo também, que eu não ia só esperar por ele, é claro, eu 

também dissecava, mas fui aprendendo assim e ele consegue fazer assim em 15 minutos 

dissecava um bicho e desenhava muito bem.  

 

MR – (TI)  

 

WL - Então era um sossego?  

 

MR - Professor, o senhor já guardava essas conchas ou o senhor só usava... 

 

WL – Não, não, só usava. 

 

MR – Não, não é? Na época o senhor não fazia coleção então, porque o senhor... 

 

WL – Não, não. Eu quando cheguei lá encontrei uma pequena coleção no trabalho deles 

que eles tinham oito anos de trabalho... 

 

MR – Ah! Está! 

 

WL – No interior de Minas e nordeste tinha uma pequena coleção que eu trouxe, depois... 

 

AB – E alguém dessa equipe que tinha esse trabalho anterior ficou com o senhor nessa 

casa, nesse novo trabalho de pesquisa? 

 

WL – Bom, aí ficou, veio o Newton Deslandes, que era o negócio de ajudante, eu botava 

o nome dele nos trabalhos porque ele colaborava mesmo; esse Arnaldo que era o coletor 

e veio um dos sanitaristas que era chefe do laboratório, porque eles queriam que eu me 

demitisse daqui, da Fundação, do Instituto, nesse tempo não tinha fundação, me demitisse, 

que fosse nomeado por eles. Aí eu digo: “Não, eu não ia deixar de ir no Instituto, então, 

mas aí eu não podia ser chefe do laboratório, eu ganhava o meu salário aqui, para dizer: 
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bom, estava à disposição. Eu não estava, eu nesse tempo, isso aqui estava tão ruim que 

eu nem avisei, eu fui para lá, (risos) eu fui para lá e uma vez o diretor foi lá me procurar 

e não me achou na faculdade e foi, e disseram que eu estava lá e levaram lá, ele olhou e 

tudo. E nem me disse assim: “Olha, você nem avisou que eu estava aqui”, nada, e ainda 

fez, falou uma bobagem e eu falei outra pior (risos). Desliga aí que eu vou contar.  

 

INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO 

 

AB – O senhor foi contratado pela SESP sem se desvincular? 

 

WL – A SESP foi o seguinte: eu fiquei, fiquei lá, agora eu tinha uma suplementação de 

salário... 

 

AB – Suplementação de salário. 

 

WL – Pelo CNPq. O que que aconteceu? É que ele, aí tinha um alemão, o Harald (TI), 

que fez estudos de águas doces, epidemiologia. 

 

MR – (fala ao fundo)  

 

WL - Era um sujeito muito bom, e ele estudava lá na Amazônia, então ele resolveu vir 

para Manaus, não sei porque resolveu vir para Belo Horizonte, não sei porque, houve um 

trato lá qualquer, pelo Rio, aqui pelo Rio. Eu sei que ele queria trabalhar lá no SESP, 

como precisava, era útil, epidemiologista, para estudar essas águas todas, então ele 

precisava de ganhar alguma coisa. Ele tinha, eu não sei como é que é, eu sei que ele tinha 

um salário que ele ia ficar com pouco salário, ele tinha casado recentemente, já madurão, 

eu sei que ele queria mais dinheiro. Então o jeito que houve, eu propus: eu abro mão do 

meu dinheiro do CNPq, porque ele não podia, não era oficialmente de uma instituição e 

não podia pedir bolsa... 

 

AB – Bolsa. 

 

WL - Sei lá, não podia. Eu abro mão do meu para ele e vocês me dão o equivalente que 

o CNPq me dá, porque eu não ia também abrir mão daquela que eu precisava, então foi 

feito assim, o (TI) ali. Bom, mas eu nem avisei aqui e fui pra lá e comecei... 

 

AB – E quem era esse sanitarista que ficava como chefe do laboratório? 

 

WL – Era um chamado Olivier Pereira. Ele morreu há uns três anos atrás. Bom, ele pouco 

entendia de caramujo, ele estava, ele ia muito, ficava lá em Aimorés, quer dizer, eu não 

entendia bem de caramujo, ele olhava mais ou menos, tinha uma idéia, mas não era 

especialista. Mas, era uma questão de hierarquia, tinha que ter um chefe, então ele era 

chefe do laboratório, mas não se metia, ele ficava vendo o que eu fazia, “Como é que é?” 

 

AB – O senhor tinha autonomia na pesquisa, na condução dos trabalhos? 

 

WL – Tinha, claro! Eles tinham lá, chamaram ele e não agüentaram, precisavam... 

 

AB – Já que lhe chamaram, que lhe dessem espaço. 
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WL – É, eu é que tinha que ver. Ele então tomava conhecimento, conversava comigo, 

mas não ajudava nada porque também não mexia. Era eu o Deslandes e esse rapaz. Agora 

tinha motorista, tinha outras pessoas, mas o meu grupo era eu, Deslandes e esse... 

 

AB – E o Arnaldo. 

 

WL – Arnaldo. E o Olivier, chefe às vezes nas viagens que eu fazia, que ele gostava de ir 

junto, gostava, conversava e tal, era coisa meio burocrática. Bom, então eu, como eu ia 

dizendo, eu não dei satisfação aqui e fiquei pondo nos trabalhos Instituto Oswaldo Cruz 

e Serviço Espacial de Saúde Pública, eles queriam que eu me demitisse daqui, para eles 

me contratarem lá. Não, eu sabia que o ambiente, apesar de estar ruim aqui, mas sempre, 

esse diretor saí e renovam as pessoas e volta a melhorar, e era o instituto, tradição, para 

mim era um sonho vir para cá, eu não sei, um dia eu caí aqui dentro, e sem fazer força 

nenhuma e era para mim era uma inspiração, podia ter lutado...   

 

AB – Não ia deixar isso para ficar no... 

 

WL – Bom, aí então eu fiz o tal... 

 

AB – A coleta dos 500. 

 

WL – Dos 500. Dos 50 estudados, então o Newton dissecava, desenhava e eu 

acompanhava, “olha isso aqui, faz assim” e depois com os desenhos a gente, eu dei a 

descrição, descrição. Eu (TI), que realmente não havia nenhuma descrição completa, 

assim um pedacinho, um (TI) aqui, um negócio que não dava, eu vou fazer uma descrição 

de todo o bicho aqui e inclusive fixei um bicho fora da concha assim, esticadinho e fiz 

cortes histológicos nele todo, de cabeça até o rabinho e tudo, centenas de lâminas num 

bicho só, e com fotografia, aí fazia, e dei a descrição da anatomia e da histologia, eu não 

sabia o que que ia servir, então tudo é morfologia, não é? Mais macroscópio que 

microscópio. Então dei essa descrição, o trabalho é, eu até vou fazer o seguinte, está aqui, 

eu estou preparando isso para mandar para a Filadélfia, está aqui, observações sobre a 

morfologia de Australorbis grablatus, é esse. Então aqui foi o primeiro trabalho, então 

está aqui o bicho aberto, para mostrar os órgãos em geral, tira-se o manto, vira para cá 

para ver esses órgãos aqui. Isso aqui é parte, tem uma parte hermafrodita, uma parte... 

 

AB – Hermafrodita? 

 

WL – Uma parte masculina e outra feminina. No original, eu disse para ele: “pinta o 

feminino de cor-de-rosa e o masculino de azul, como criancinha”, azul e cor-de-rosa. 

 

MR – É (risos) 

 

WL – E aqui mistura os dois, pinta aquela coisa... 

 

AB – Isso. 

 

WL – Mas, isso já é uma cópia xerox feita aqui e não está tão bem. E aqui então a 

descrição do coisa, tudo escrito. Está aqui então dissecado o sistema genital, tudo aí... 
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MR – Ah! Legal. 

 

WL – Macroscópico, depois os detalhes.  

 

MR – (TI) 

 

WL – Detalhes todos, a (TI) aqui, tudo aqui, próstata. Dizia um sujeito assim, um 

especialista: tendo até 15 ramificações dessas, 15 troncos, é uma espécie; 30, mais de 15 

até 30, é outra, então eu obtenho que 15 a 30 (risos)  

 

MR – Trinta, é.  

 

WL - Tem tudo aqui. Então a gente faz isso, hoje não precisa mais fazer o primeiro, o 

segundo, às vezes até o último, mostrando cada um como é que é, porque diziam: é 

bifurcado; ou que dizia: é trifurcado. Aí tem de tudo, é ramificado, ramificação, com os 

detalhes que hoje não precisam, que o último, o primeiro, o primeiro e o último, aí depois 

a figura da histologia. Está aqui a concha para mostrar uma variação. Essa boca virada 

para cá, está vendo a boca assim? A boca assim, aqui para cá. Isso aqui um pouco para os 

dois lados e tudo isso era uma espécie diferente... 

 

MR – Destra e sinistra? 

 

WL – Como? 

 

MR – Destra e sinistra ou não, era... 

 

WL – Não, é boca torta de um lado e para outro, e desviada, é para mostrar que vários 

tipos de aberturas no mesmo grupo e aqui o importante. Isso aqui é uma crista, isso aqui 

quando o bicho é pequenino, bem pequenino, é isso aqui é o rabinho nele, e aqui é uma 

veia, veia pulmonar, veia renal, veia pulmonar e aqui uma membrana, aí ele cresce mais 

um pouco e essa membrana começa acumular um pigmento... 

 

MR – Ah. 

 

WL - Aqui nas células e depois ela começa a inchar, crescer, crescer, fica um triângulo, 

isso, quer dizer, o bicho adulto assim, agora eu também peguei pequenino para comparar 

esse crescimento... 

 

AB – Um outro diria que esse aqui é uma espécie porque tem isso, e esse é outro porque 

não tem, não levaria em conta que poderia ser idade, não é? 

 

WL – É, agora (TI) aqui o ovário, o óvulo e os espermatozóides no mesmo lugar, aqui 

tudo é espermatozóide acumulado na vesícula seminal, aqui um óvulo, parte genital, aqui 

é um espermatozóide acumulado aqui, isso aqui é um lugar que se chama de carrefour, é 

a encruzilhada genital, muito complicado; aqui um ramo de ramificação da próstata 

cortada, pegou bem, essa vem e se ramifica aqui toda essa histologia está descrita, aqui 

prepúcio que a gente chama; aqui o pênis aqui dentro e aqui a parte feminina que é o útero 

e quer dizer, para mostrar como era isso para ver se servia também para distinguir; aqui 
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uma parte do útero que é toda cheia de secreção, outra parte não tem, e aí vai, quer dizer, 

esse foi o meu primeiro trabalho. Agora, depois desse, aí tinha outra espécie que uns me 

diziam “É a mesma coisa”, é porque o Lutz chamava de Confusius, porque tinha uma 

ondulação, esse não está aqui, eu não estou precisando, eu parei agora, é o segundo, esse 

é o que a gente chamava de Nigricans que agora é a Tenagophila. Então o Nigricans 

diziam: tem uma carena assim, uma ondulação na concha e dentro, ninguém sabia bem 

como é que era. Então vá andando por aí, de vez em quando a gente pegava um carro: 

“Bom, vamos sair por aí”. Um dia fui parar lá em Itajubá, no sul de Minas, que eu digo: 

“Bom, lá para longe deve ser outras coisas”. E lá, chego, o tal do Nigricans. Porque eu 

podia ver aqui, o que o Lutz falava, mas o Lutz, tinha esse negócio do Confusius, mas eu 

não vou me meter em confusão (risos), então vou ver um puro, aí fomos para o oeste de 

Minas, fiz uma primeira viagem, lá até fronteira lá São Paulo, e lá então achei esse 

carenado mesmo que foi a segunda espécie. Uns diziam que era a mesma coisa, o Lutz 

chamava de Confusius e eu então fizemos a mesma coisa, trabalho igual a esse e tudo 

igualzinho, mas essa crista aqui não tem lá... 

 

MR – É a crista renal? 

 

WL – Renal. 

 

MR - Que diferencia. 

 

WL – É só isso... 

 

MR – A tenagophila. 

 

WL – O resto, e a concha carenada... 

 

MR – É, carenada. 

 

WL – Aí, mas no trabalho a gente mostra também umas conchas quase não carenadas... 

 

MR - É, é... 

 

WL - Toda a variação que isso aqui sempre assim, então surgiu essa, aí dizendo a 

descrição, dizendo o que é significativo é essa ausência da crista renal. Mas aí tinha que 

avaliar esse caráter, dizer: “Bom, isso que valor tem? Olhando, pode se dizer que é outra 

ou pode dizer que é uma variação... 

 

MR – Isso. 

 

WL - Como tem variações de qualquer população. Se a gente pega, por exemplo, galinha 

e galo, quanto variação tem, não é? Então, tinha que provar que isso era (TI), aí tinha que, 

eu pensei: tinha que fazer um cruzamento, para ver se são duas espécies diferentes 

possivelmente não vão cruzar, como por exemplo, a égua e o burro, não é, que dá a mula. 

Bom, então pode ser duas espécies ou pode ser uma. Agora se for duas espécies, 

possivelmente não há cruzamento, mas se houver não quer...  

 

MR – Que seja... 
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WL - Dizer que não seja, tem que ver, tem que prosseguir, tem que ver os híbridos... 

 

MR – Isso. 

 

WL – No caso da mula, ela aí é estéril e em geral um híbrido intra-específico, ele é estéril, 

com variações também, tudo é, não tem nada absoluto, então quando ele não é estéril, 

vamos ver como ele se comporta. 

 

MR – Deixa eu lhe perguntar então uma coisa. Quando o senhor fez essa descrição, o 

senhor guardou esse material? Esse material está catalogado? O senhor guardou a concha? 

 

WL – Bom, eu... 

 

MR - As lâminas estão todas catalogadas? 

 

WL – Tem, não, isso eu não cataloguei porque eu não dava bola para isso... 

 

MR – Ah, está bom. 

 

WL – Eu guardava as conchas... 

 

MR – O senhor descreveu e esse material o senhor abandonou? Jogou fora. 

 

WL – Não, tem aí... 

 

MR – Ah! Tem aí. 

 

WL - O Newton guardava as conchas, e ele botava número, até às vezes botava o número 

na concha. 

 

MR – Na própria concha. 

 

WL – Está aí, não está perdido. 

 

MR – Ah, está bom, está. 

 

WL – Agora a parte anatômica que a gente estraçalhava... 

 

MR - É, sei, e as lâminas histológicas, o senhor guardou? 

 

WL – Tinha aí um bocado, tinha um bocado. Em vez em quando chega um estrangeiro: 

olha, “Ah, me dá uma, e tal.” 

 

MR – É, eu sei. 

 

WL - Mas está aí em geral, mas eu também não estou interessado em guardar como um 

museu... 
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MR – Como coleção, não?  

 

WL – Como coleção. 

 

MR – Está. 

 

WL – Porque isso qualquer hora a gente faz se precisar. Está aí, quando chega uma pessoa 

que se interesse, dou uma ou outra, mas não catalogo. Bem, então nós coletamos, eu 

coletei essa, eu fui com o Arnaldo e o outro, o Olivier, voltando eu trouxe esse bicho. Aí 

dissecamos, publicamos, como esse e houve uma coisa interessante, é que quando eu fiz 

esse primeiro trabalho que eu escrevi, eu digo: “Eu vou escrever isso em inglês”, porque 

isso me interessa mais lá fora do que aqui, porque a briga grande, nesses países coloniais 

todos, França, Portugal, Inglaterra, Bélgica, que eles tinham as possessões na América, 

na África principalmente, estavam interessados nisso, por causa do pessoal deles que vai 

para a colônia e estavam estudando a coisa. E eram homens, a Organização Mundial de 

Saúde tinha um grupo de pesquisadores, de europeus que vieram com os americanos que 

era oficialmente para estudar isso, eles fizeram reuniões, discutiam e tudo. Então eu 

trouxe esse material lá do oeste de Minas, e pelo jeito devia ser o tal do Nigricans, que 

hoje é a Tenagophila, mas que eu tinha que provar. Então foi feito, mas aí eu escrevi em 

inglês porque eu pensei: “se isso sair em português vai interessar a poucas pessoas no 

Brasil que estão mergulhados nisso, com a cabeça enfiada, vão achar interessante, agora 

isso vai ser importante para lá fora, para os estrangeiros, para ver, comparar lá, porque 

inclusive essas espécies podiam estar também na África, não ser só daqui. Então eu queria 

que tivesse difusão porque escrevia o trabalho em inglês. Primeiro, eu, aí o pessoal do 

SESP, aí começou uma certa ciumeira, eu escrevi o trabalho em inglês e o pessoal do 

SESP dizia: “Bom, você me manda esse trabalho lá para o Rio, porque nós temos lá 

pessoas para rever o inglês”. Aí, “Está bom”. Aí eu disse: “Eu vou mandar”. Aí mandei 

uma cópia lá em inglês. Tinha uma senhora lá que era uma enfermeira importante que 

tinha estudado nos Estados Unidos, aí então me telefonou dizendo que eu indicasse um 

dicionário, um dicionário técnico-científico para ela. Eu digo: “Olha, manda esse trabalho 

de volta porque esse palavreado não tem em dicionário técnico-científico... 

 

MR – É, é. 

 

WL – Técnico é para máquina e coisa de indústria. Eu vi logo, quer dizer, não entende do 

negócio e quer, mas o que eles queriam mesmo era botar o nome do SESP, um deles, 

porque eu, todos os trabalhos do SESP era assim até então. Era o chefe no Rio, o chefe 

de Minas Gerais, o chefe do laboratório (risos) e o Deslandes no último... 

 

MR – Nossa! 

 

WL - Porque era ele que fazia tudo. Eu fui para lá, eles não resolviam nada, me chamaram, 

eu é que ia resolver, porque que ia botar o meu nome por último, botar um chefe do Rio 

e um outro daqui? Aí eu digo: “Então, aí escrevi o trabalho, e resolvi, eles tinham a 

Revista do SESP, que acabou. Funcionou muito tempo, mas já morreu. Então, pelo gosto 

deles eu escreveria em português, publicava na Revista do SESP, que não era indexado, 

quer dizer, nesse tempo não tinha indexação, tinha alguns, mas ainda... 

 

AB – Mas, o nível de circulação era outro, não é? 
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WL – Pois, é, para sanitaristas, não é? 

 

AB – Para Saúde Pública, não para a área... 

 

WL – Eu então resolvi publicar nas Memórias, aí boto aquele Serviço Especial de Saúde 

Pública e Instituto Oswaldo Cruz em primeiro lugar, o instituto. Aí trouxe a revista, o 

trabalho aqui para o Rio, nesse tempo era o Souza Araújo que cuidava das Memórias, o 

Heráclides César de Souza Araújo. Quando eu trouxe o trabalho ele olhou disse: “Você 

fica publicando, querendo publicar numa língua estrangeira!” (risos) “Isso aqui nós temos 

um idioma!” Ele era assim todo cheio de coisa. Eu digo: “Olha, isso aqui é por isso, é 

porque interessa muito lá fora, aonde tem um programa então isso contribui também.” 

“Mas você não pode, traz em português!” Eu tinha feito um resumo em português que 

está aqui. “Eu tenho um resumo”. “Não, você escreve isso em português e faz um resumo 

em inglês”. Eu disse: “Então me dá esse trabalho, porque eu vou publicar em outro lugar”. 

“Não, senhor! Não, senhor! É trabalho já daqui, tem que ser aqui”. Aí eu digo: “Então 

pode deixar aí porque se sair aqui, se for só publicar o resumo em português, eu vou 

publicar em outra revista, fica cumulativo, como de fato depois eu publiquei em português 

no SESP, eles quiseram, aí eu deixei, eu digo: “Bom o senhor não vê, conhecimento, 

então fica com o trabalho que eu tenho cópia.” “Ah, então eu vou falar com o diretor.” 

No outro dia eu passei lá, o diretor disse: “Está bem, publica”. Então, saiu assim em 

inglês, foi ótimo porque senão eu tinha que mandar para outro lugar... 

 

AB – Para conseguir a divulgação e a circulação. 

 

WL – Então, saiu logo. Eu fui à Belo Horizonte e logo trouxe, saíram no mesmo número, 

veio um atrás do outro, esse e Nigricans, tenagophila, mas aí veio o problema de ser ou 

não ser a mesma espécie. E tinha lá, esse pessoal do SESP, esse Olivier Pereira, ele tinha 

o pessoal do SESP que ficava na Secretaria de Saúde, onde tinha lá uma instalação que 

cederam para o SESP, e tinha vários lá que passavam no laboratório para receber as coisas 

e tinha lá um sujeito que morreu já, que era um sujeito inteligente, muito preparado e 

tinha um interesse enorme, ele queria saber como era, porque que eu estava fazendo e ia 

lá umas duas ou três vezes por semana para bisbilhotar, mas no bom sentido, e ficava 

entusiasmado e quando surgiu isso, a diferença, ele aí disse: “Mas, rapaz! Isso é a mesma 

espécie, só porque tem essa coisinha aí e você já quer só, o resto tudo é igual”. Eu digo, 

mas só uma diferençazinha.  

 

MR – (TI)  

 

WL - Eu digo: “Escuta, você está pensando o que? Você se for nessa coisa de uma 

diferençazinha, você é de uma espécie e sua mulher de outra.” Ele aí “Ah, você já está 

com molecagem”. Eu digo: “Não, você está pensando o que? Você que é maldoso”. Está 

pensando o mal. (risos) Quer dizer, “você tem uma coisa que a sua mulher não tem e ela 

tem uma coisa que você não tem”. Aí ele pensou que era brincadeira. Eu digo: “Não, a 

sua mulher, você é RH-positivo e sua mulher é RH-negativo”, ele tinha tido um filho 

pouco tempo antes que quase morre de anemia embolítica, porque o primeiro filho, aí 

muito bem; quando veio o segundo, veio aquelas coisas do RH e o menino quase morre. 

Ele: “Não, mas o que é que tem isso? “Isso aí é um negócio que ninguém está  vendo, RH 

ninguém vê”, eu digo “Ninguém vê porque não tem os meios, mas no dia em que arrumar 



 

 

80 

 

um aparelho microscópico ultrapoderoso para poder botar em cima do sangue vai ver uma 

molécula que tem uma estrutura, então é uma estrutura, não tem dúvida. E é uma estrutura 

que um tem, o outro não tem e é a mesma espécie, então pode ser o caso aqui, mas aqui 

tem uma diferença”. Bom, então surgiu o problema da, “E como é que você vai resolver? 

Eu disse: “olha, tem que tentar cruzar esse bicho, mas eu já sabia que pegando um bicho 

que nasceu sozinho e cresceu e bota ovo, bota ovo e forma uma população. Eu até fiz um 

trabalho, porque eu fiz um cálculo, um bicho que eu desenterrei lá no interior de Minas 

para explicar por que repovoava o lugar onde tinha sido combatido. Tirei o bichinho, ele 

chegou no laboratório, daqui a uns dias, começou a desovar, quer dizer, nunca viu outro, 

estava num buraco debaixo da terra... 

 

AB – Enroladinho. 

 

WL – É, e eu escavei, a primeira coisa que eu fiz, antes de sair o trabalho de caramujo, 

mandei para a Inglaterra, para a Royal Society aí, e ficou aquela coisa, porque eles 

combatiam, e lá no SESP, na verdade era isso, combatiam, cavavam tudo, aí faziam... 

 

MR – Voltava tudo outra vez. (riso) 

 

WL - Daí a três meses, quatro, em noventa dias já tinha caramujo outra vez. Então quando 

eu fui para lá, para o SESP, primeira reunião, na mesma semana houve uma reunião onde 

debateram a coisa. Terminar o serviço lá no interior e trazer o laboratório para cá, tinha 

um laboratório no Aimorés, esse já tinham trazido, mas tinha um num lugar chamado 

(TI), no Vale do São Francisco onde eles tinham lá uma estação de estudos, de 

epidemiologia e de trabalho de campo e era lá nesse lugar que eles não conseguiam acabar 

com o caramujo de jeito nenhum há oito anos. Quando eles iam, vamos ver, usaram esse 

lugar porque era um lugar isolado, num sistema aí, isolado, para dizer, se nós não vamos 

fazer economia, botar o que for preciso para ver se conseguimos exterminar, como uma 

experiência, para depois poder ver ou não mandar para lugares maiores.  

 

INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO 

 

WL - E não conseguiu, então, eu ouvia as conversas deles lá na reunião e tal. Aí quando 

chegou na hora de resolver esse problema de (TI), o (TI), que era o diretor geral, me disse: 

“Olha, você tem algum interesse nesse lugar? Porque nós vamos desmanchar aquilo, tem 

gente lá, tem boa instalação, tem laboratório e tal, você em algum interesse lá, alguma 

coisa que você queira ver?” Eu digo: “Tenho”. “O que é que você quer ver lá?” “Não é 

possível que seja geração espontânea, tem que vir de algum lugar. Então eu quero ver de 

onde vem”. “Então, está bom.” Aí dois meses depois já tinha resolvido o negócio, eu 

cheguei lá, olhei a coisa, era um riozinho que passava, recebia uns afluentes e quando 

chovia, a água, isso aí a gente falando, lá, a água, e aquilo era uma descida, quer dizer, 

aquilo meio estrangulado e quando vinha a época de chuva, aquilo transbordava tudo... 

 

MR – Transbordava. 

 

WL - A água ia longe, ficava tudo de baixo d’água e todo mundo estava, um riacho, depois 

parava de chover e as águas vinham até chegar no curso normal, mas ficavam uma porção 

de laguinhos, assim espessos, e a gente olhava lá, tinha, quer dizer, eu ainda não tinha 

visto isso porque, acho que estava na época das chuvas, era janeiro, então, janeiro, 
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fevereiro, março até maio. Maio começa o seco, a secar. Bom, então eu cheguei lá, era 

isso tudo inundado. Pois eu digo: “E aqui como era? Como é que fica aí, vai ficar uns 

laguinhos aí”, eu ia lá e via coisa baixando e ficava aqueles lagos, então eu peguei assim 

para não ir muito longe, eu medi assim quando entrou nos eixos, media dois metros para 

longe, onde não havia água, desde junho mais ou menos, e eu aí comecei a fazer a 

escavação, eu pegava, mandei fazer uns canos assim, coisa quadrada de lata. Lata forte, 

de meio metro assim, meio metro assim e meio metro de fundo, então aquilo a gente metia 

na margem, dentro da água, é que a água vem até aqui e aqui, a gente chama isso do, a 

gente chama do, região litoral, mas dentro d’água e batia, batia ele entrar todo, meio 

metro. Aí a gente pegava a pá-terra e peneirava, peneirava, de vez em quanto aparecia um 

caramujo, uma concha, geralmente concha vazia e outras vezes, um bicho vivo, enterrado, 

mais de meio metro não fiz porque aí era demais, de vez em quando, dava aqui... 

 

MR – Essa região ficava inundada? 

 

WL – Não. 

 

MR – Não, na própria normal. 

 

WL – Normal, porque eu comecei assim... 

 

MR – Ah, está. 

 

WL - Na parte normal. Aí vi que tinha caramujo morto, quer dizer.... 

 

Fita 4 – Lado B 
 

WL – Eu pensava assim, isso é um bicho, ele entra para fazer qualquer coisa aí, pensava 

assim, não é para fugir da luz do sol, eu achava que ele devia ter alguma necessidade de 

entrar na água, dele entrar na lama... 

 

MR - Dele entrar na lama. 

 

WL - Porque sempre, de vez em quando aparecia um ou dois, e eu notava assim: à medida 

que ia ficando mais profundo, a concha era menor, então eu pensava: esse bicho com essa 

concha grande, ele vai tendo, dá uma superfície de atrito maior com a terra, quando ele 

entrar, então ele fica mais preso porque tem uma parte grande da concha que  tem que 

vencer o atrito, e ele menor já é, não sei porque, mas pensei assim, tem menos superfície 

para atritar, então por isso à medida que a gente vai descendo a concha é menor, e morta 

como viva, mas até meio metro eu encontrava bicho vivo, em proporção pequena. Depois, 

dando um salto adiante, vou contar a história, eu uma vez peguei um que fazia ,estava 

pequenino assim, uns 5 milímetros, e esse estava enterrado no seco, na parte que tinha 

sido molhada e tirei com a terra em torno dele, aquela argila com aquela textura, quando 

eu botei no aquário, ele começou a defecar, as fezes dele era aquela terra que estava em 

torno, quer dizer, estava comendo aquela terra, aquilo tem bactéria, tem coisas que servem 

de alimento, quer dizer, ele estava comendo aquela terra. Daí a uns trinta dias ele começou 

a desovar, sozinho, aí então eu peguei, contava os filhos dele nas desovas, durante noventa 

dias, mas com mais outros quarenta dias esses filhos já estavam dando netos. Então era 

um salão cheio de aquarinhos, de copos, e é claro que depois eu tinha que fazer uma conta, 
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uma extrapolação, mas extrapolando e vendo a porção dos que morriam, que não pode, 

eu cheguei à conclusão que em noventa dias um bicho desses começou a botar a ovo, em 

noventa dias ele deu filhos, netos e bisnetos... 

 

MR – Nossa! 

 

WL - E deu 10 milhões e tantos, eu calculei assim a grosso modo, 10 milhões e 500 mil 

descendentes de um bicho, então uma lagoa, um bicho... 

 

MR – É, o que acaba de exterminar e voltar. 

 

WL – Então um bicho desse que escape bota 10 milhões, então eu dizia que no trabalho 

que num ambiente natural ele vai encontrar predadores, inimigos naturais, mas... 

 

MR – Mas, mesmo assim... Nossa senhora! 

 

AB – Haja predador para conseguir dar conta disso tudo. 

 

WL – Bom, isso eu vi essa coisa e depois eu fui fazendo, depois no seco, lugar que desde 

maio estava seco, em outubro, eu encontrei vivo o bichinho, outros mortos ali e tudo, mas 

já a meio metro. Aí eu publiquei, mandei para Inglaterra e esse negócio foi um sucesso 

porque o tal do Schwetz,  que era o professor da Bélgica, ele viajava muito pelo Congo 

Belga e tinha um lugar lá que ele contava que era uma região alagada, cheia de caramujos 

transmitindo esquistossomose e então passaram uma estrada ali, para passar a estrada 

cortando aquele alagado, eles levantaram pra poder fazer a passagem,  aterraram aquilo 

de modo que dividiram essa região em duas partes, ela era alimentada por um riacho, 

claro que na chuva ela alagava, mas tinha movimentação permanente, então com a estrada 

passando ali, elevando o nível, essa parte que era alimentada pelo riacho continuou 

pantanosa e a parte de cá secou porque não tinha manancial. Bom, quando chovia, ela 

pegava água da chuva, subia ali e aparecia caramujo, quando acabava a chuva, sumiam 

os caramujos, morriam de seco e tal, o bicho comia, as aves comiam, não tinha nada, mas 

aí ele ficava intrigado, chove, não veio água daqui e aparece caramujo. Quando ele leu o 

meu trabalho, ele correu lá e viu o caramujo enterrado... 

 

AB – Enterrado. 

 

WL - E publicou... 

 

MR – (TI) (risos) 

 

WL – É, e publicou, publicou, o meu trabalho saiu no começo do ano mais ou menos, não 

me lembro... 

 

MR – Que data que era? 

 

WL – Isso é 1954. 

 

MR – 1954. 
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WL - Foi o primeiro trabalho que publiquei, antes desse mesmo, porque eu só estava 

elaborando... 

 

MR – É. 

 

WL - Então aquilo foi rápido, mas foi um susto para o pessoal do SESP, eu digo: “Está 

aí, por isso que vocês ficavam, vocês tem que pegar, bom então eu escrevo a coisa e digo 

porque eles fazem isso, deve ser como um hábito de proteção, primeiro, porque ele está 

lá fora ou mesmo aqui, ele se enterra mais, lá fora vai secando e ele vai procurando a 

umidade e vai descendo, mas aqui deve ser um hábito de nutrição, deve ter alguma coisa 

que ele se excita, que está, que o sol, por exemplo, os raios do sol podem decompor algum 

alimento, algum nutriente... 

 

AB – Que ele vai cada vez entrando mais para buscar? 

 

WL – Que ele vai buscar. Agora, digo: “Bom, como é que ele sabe que ele está indo? Isso 

é a natureza, ele é assim. Então, ele vai... Não tem o mosquito? Que a gente está aí daqui 

a pouco aqui o mosquito vem e começa. Porque? Ele sente a emanação da gente, é a coisa 

da natureza, não tem história. Então, eles não vão raciocinar, ele é assim. Então ele deve 

estar buscando essa coisa que em cima não tem, mas que lá embaixo tem. E ele aí vai e 

vem, então eu escrevo a coisa como sendo um movimento de entrada e saída, tem um 

nome próprio para isso, não sei o que lá, tem um nome próprio que eu botei lá. Bom, o 

Schwetz chegou lá e viu e escreve isso, agora ele não diz que ele foi lá porque ele leu o 

meu trabalho, ele dizia que, porque o meu saiu na mesma revista, Royal Society, o dele 

só saiu um ano depois, que ele via isso e tal, e aí desenterrou e viu os caramujos, aí viu o 

meu trabalho, ele disse: “É isso mesmo, não é!” Assim... 

 

MR – Risos. 

 

AB – O jeito de fazer a referência sem perder a originalidade para ele, não é? 

 

WL – É, então, bom, mas esse trabalho foi engraçado porque lá em Pernambuco, pessoal 

lá do Aggeu Magalhães, nesse tempo não pertencia aqui, estava o Frederico Simões 

Barbosa e estava o Oliver, que era um americano que trabalhou lá alguns anos, ele ficou, 

depois que, eles ficavam fazendo estudos para ver essa coisa aí e não acertavam, então 

eles mandavam, depois que o meu trabalho saiu, aí eles publicaram que esse caramujo 

não se enterra, não, eles encontraram enterrado, mas assim pouco enterrado, que era, 

porque ele fica, fica empapado naquela terra... 

 

MR – Ah! Sei, quando seca, ele fica... (risos) 

 

WL – Então os animais, eles que vão pastar... 

 

AB – Aí pisam... 

 

WL – Aí pisam... 

 

AB – Empurram ele. 
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WL – Quer dizer, pisam e enterram como se um caramujo desse fosse sentir uma pata de 

boi, a pata, ele esmagou, acabou. Então, não era bem assim, e como isso várias coisas que 

eu dizia que fossem assim... “Não é assim, não”. (TI) mas o (TI) tomou como é mesmo. 

Então o primeiro trabalho foi esse, depois essa coisa do cruzamento. No cruzamento, eu 

penso, eu sabia o que que eu vou fazer, como é que eu vou saber que o bicho que transa 

com outro, eu vi cópula e tudo, mas saber que ele estava tendo filho sozinho ou com o 

outro, é tudo, é impossível. Mas, aí eu comecei a me lembrar de umas coisas lá, pensei, 

um dia eu me lembrei de um trabalho de um, 1912, sei lá, que eu li, eu não tinha nascido 

ainda (risos), mas eu li esse trabalho uma vez, antes de eu me interessar eu li aquele 

trabalho por curiosidade, dizia assim, de um inglês, uma variedade rubra, Red variety, de 

Australorbis corneus que é da Europa, lá da Inglaterra, tinha essas variedades rubras, era 

vermelha, Red variety, depois me lembrei do Lutz, quando ele andou lá no nordeste, ele 

disse assim: na estação de Limoeiro – que é uma cidade do interior de Pernambuco... 

 

AB – Pernambuco. 

 

WL – Estação de Limoeiro existe um lago assim perto da estação onde tem uma 

centimetralis que eles chamavam que era a Straminea que tem alguns indivíduos 

alaranjados. Eu digo: “Olha, eu pensando aquele rubro, vermelho, esse alaranjado... 

 

MR – Alaranjado. 

 

WL – Aí eu me lembrei, bom quando a gente esmaga o caramujo o sangue dele é 

vermelho, ele tem hemoglobina, então, isso é porque ele deve ser albino, quer dizer, ele 

é preto com marrom porque não tem melanina, não é? Agora se ele é albino, a melanina 

se forma, ele, aparece o sangue por transparência, por isso ele é cor de rosa ou vermelho. 

Eu digo: “Eu tinha esmagado nesse meu trabalho, de brincadeira, milhares e milhares de 

caramujo lá em Belo Horizonte, aqui, esses daqui do córrego e nunca... sempre era preto, 

preto. Eu digo: “Deve ser, ele achou lá, é capaz de ele ter albino na natureza, porque eu 

ficava pensando assim: qualquer planta colorida tem um albino que a gente usa para 

ornamentação, aquela folha verde pintada de amarelo, é um (TI) outras vezes o vermelho, 

verde vira branco quase, é albino, tem gente que fica assim na rua, tudo branco e animais 

e planta, tudo. Tudo que tem pigmento pode não ter, não é? Seja hemoglobina, seja 

clorofila ou outro pigmento, o metabolismo que vai dar aquele pigmento pode ter uma 

falha que não dá no pigmento, então eu pensei, isso deve ser albino. Mas aí entra a coisa 

que eu sempre digo, tem gente que diz que não, eu digo: “É sorte, viu, sorte mesmo, eu, 

quando eu vi isso, eu falei com o.... Bom, outra coisa que entrou aí, houve uma reunião, 

que o CNPq convocou uma reunião, muita gente aí mexendo com esquistossomose e tudo 

e o CNPq convocou uma reunião aqui no Rio, eu estava em Belo Horizonte e eu vim, e 

era o Chagas que dirigia, foi na Faculdade de Medicina, na Biofísica, o Carlos Chagas, o 

Carlos Chagas Filho, aí reuniu o pessoal, então veio o Amílcar que estava muito aqui no 

Rio com o Pinotti, ele era um guru das endemias, pediu muito auxílio a ele, e ele estava 

ligado ao Pinotti, então ele foi em nome do DNERu, me chamaram, porque eu estava 

também mexendo, veio o Frederico Simões Barbosa, veio vários! Uns dez sujeitos, de 

Recife, lá da Bahia, fizemos lá uma mesa comprida, discutindo e na conversa eu falei que 

estavam sabendo o que eu estava fazendo e diz o Amílcar: “Olha, eu vou avisar a você 

uma coisa, o dr. Pinotti resolveu extinguir, erradicar os caramujos, nós estamos com um 

projeto violento para destruir tudo quanto é caramujo, vai acabar, então você apresse esses 

seus trabalhos porque você vai poder ficar sem ter material.” Eu digo: “Olha, se acabar 
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ótimo, quer dizer, que acabou a esquistossomose, para mim, eu prefiro que acabe, agora, 

só que tem que eu não acredito que vocês vão acabar com o caramujo”. “Ah! Porque?” 

“Esse bicho está aí há 160 milhões de anos, já acabou, ele veio antes dos dinossauros, os 

dinossauros vieram depois deles e se acabaram, milhares de espécies se extinguiram e ele 

está aí, igualzinho... 

 

AB – É muita pretensão. (riso) 

 

WL – Cento e sessenta milhões de anos, já pegou terremoto, já pegou impacto de 

meteoritos, já pegou secas, já pegou, nesse tempo não tinha El Niño(risos), mas já pegou 

La Niña e El Niño e está aí. Nós é que vamos acabar com ele? Quando nós surgimos aqui 

eles já eram milenares, não é. “Não! Mas, isso não é brincadeira, não”. “Está bom”. E 

então ele disse: “Você precisa, senão vai acabar com, (TI) que é um dos lugares 

superendêmicos. E eu disse: “Bom, mas no lugar que eu estou, vocês não vão atacar, 

porque vocês não sabem aonde é. E eu tinha, não era que eu trabalhava, mas tinha um 

lugar lá, um terreno baldio que pertencia à Universidade Católica, e lá tinha umas coletas 

de águas no morro, encanado, que tinha muito mendigo ali, tinha um arvoredo, eles 

ficavam lá de noite e quebravam aquelas manilhas para poder pegar a água e tinha 

caramujo, tinha fezes, tinha bicho positivo, eu sabia daquele lugar. Eu descobri esse lugar 

então, eu disse: “Não, tem um lugar aqui em Belo Horizonte, que eu, esse vocês não vão 

descobrir”. “Onde é?” “Eu não falo, não” (risos)... 

 

MR – Minha fonte de... 

 

WL – Bom, aí o pessoal achou graça e tudo, acabou a reunião, eu voltei para Belo 

Horizonte, e ele também, daí a uns dias, ele ficou no Rio, mas daí uns dias ele me aparece 

lá no laboratório: “Olha, eu conversei com o dr. Pinotti sobre seu trabalho e ele não quer 

atrapalhar, então falou comigo para conversar com você. Você escolhe aí um lugar, numa 

área que é para a gente deixar para o fim, então nesse lugar você trabalha isso e a gente, 

nós não tocamos nesse lugar, quando chegar no fim de tudo, para terminar e a gente pega 

o seu lugar, vai dar tempo para você fazer o seu trabalho. Então está bom. Então eu pensei: 

O que vai acontecer é que esses camaradas quando chegarem aí vão jogar veneno onde 

eu estou trabalhando, então eu vou aceitar essa idéia, não para que eles não iam acabar, 

como não acabaram...  

 

AB – Não acreditando na... 

 

WL – É, mas... 

 

AB - Na proposta, mas para não correr risco, não é? 

 

WL – É, acharem o lugar, e o lugar era esse, então para não meterem o bedelho, então 

chegou, aí quando ele saiu, o Amílcar, que eu falei com o Arnaldo, bom, não foi nessa 

ocasião, que eu fui na prefeitura pegar um mapa de Belo Horizonte e arredores, eles 

tinham lá um mapa que ia longe, até uns 100 Km de uma cidade, e tinha lá um Município 

Santa Luzia, onde eu vi lá um sistema bem fechadinho, montanhas e vinha um rio, chama 

o Córrego do Bandeira, um rio assim cheio de afluentes, uns laguinhos. Eu digo: “Está 

bom, eu estou cercado de montanhas esse rio sai aqui, caía num rio que passava, então 

qualquer coisa a gente botava uma barreira aqui, uma tela, se quisesse isolar, e depois 
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aquilo era descendo, um lugar ideal. Precisa, primeiro saber o que que tem lá, se tem 

caramujo ou não, depois eu ia dizer: “Esse lugar é que eu escolhi”. Aí falei com o Arnaldo: 

“Olha, você vai lá e tudo, vê, bate, dei um mapa para ele, uma cópia, você vê que caramujo 

tem lá e traz para a gente ver, que podia ter outros caramujos, sem ter esse, e aquilo me 

deu aquela coisa, eu disse, você faz o seguinte: “Quando você pegar o caramujo, pega, 

vai botando, não, não joga logo, olha, se tiver assim uma cor de rosa”,  

 

MR – Vai separando. 

 

WL - Você não mistura, porque é para poder... Bom, aí no outro dia cedo ele saiu, cedinho, 

foi para lá e eu cheguei assim pelas 8 horas e ele já tinha ido, estava trabalhando até umas 

2 horas, aí fui almoçar, descansei um pouco, lá pelas 3 e meia voltei, estava um negócio 

aquele laboratório, olhei, “Você já viu lá embaixo?” Eu digo: “Não, estou chegando aqui”. 

“Vem cá, vem cá”. Chego lá, tinha vários aquários cheios de caramujo, tinha lá uns 

vermelhos, eu olhei aquilo, me deu uma emoção, puxa! Eu nunca vi esse troço, aí peguei 

os caramujos, ele já tinha separado num aquário, tinha bem uns 30 caramujos vermelhos, 

aí eu peguei, botei uma lupa, aí eu vi que tinha uns todos vermelhinhos, que o olho dele 

é preto, é marrom escuro, quase preto. E outros sem o olho, quer dizer, o olho era uma 

bolinha que parece uma miçanga, uma bolinha de vidro, aquilo clarinho... 

 

MR – (TI) 

 

WL - Sem pigmento, aí eu vi logo que tinha dois tipos, um tipo com. porque o sistema 

nervoso ele é hectoderma, e a pele também, quer dizer, tudo a mesma origem biológica, 

quer dizer, então aquela (TI) ela também vai para o sistema nervoso, que é hectoderma, 

mas lá no metabolismo da melanina deve ter uma fase em que separa o que vai para pele 

e o que vai para o sistema no sistema nervoso, ele fica da cor marrom. Agora quando 

bloqueia, vamos dizer que vai assim e bifurca para cá e para cá, agora quando bloqueia 

aqui, elimina os dois, aí eu vi eu digo, “É esse aqui é que vai servir”. Então eu peguei 

aqueles caramujos e isolei, para ver o que que dava e pensando: “Esse aqui de olho preto 

deve dar também do outro, mas não sabia o que ia dar, mas fiquei interessado no sem 

olho, lá foi uma gozação, eu tenho até um gráfico, que foi uma gozação... eu cheguei e 

disse: “Olha, esse aqui vai servir, esse aqui, tem que ver a genética desse bicho”. Aí eu 

joguei todos num aquarinho, um a um, para ver a desova, mas o cara lá que não entende 

desse genética elementar, eles achavam que o albino ele ia logo botar o filho com um ovo 

que dava um embrião albino, mas eu estou pensando o seguinte: esse bicho é pouco, são 

30 em mais de mil que ele trouxe, então ele, a chance que ele tem de ser fecundado na 

natureza é com um preto, não é como achar um albino igual à ele, pode achar, mas é 

uma... 

 

AB – Coincidência. 

 

WL - Chance mínima, então eu imaginava se isso era recessivo, ele vai botar o ovo, 

porque se ele está sozinho botando o ovo, ele deve ter uma reserva lá, então quando entra 

do outro, ele ainda não tinha feito esse estudo, mas depois eu vi um albino, ele está 

sozinho botando embriões, só está um albino, se eu junto, eles copulam, no dia seguinte, 

tudo preto, quer dizer, preferem, ele prefere o espermatozóides do outro. Quando eu 

escrevi isso, eu digo: “Ele está utilizando um recurso...” 
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MR – Interessante, não é? 

 

AB – A reserva? 

 

WL - Para poder ele ter a multiplicidade de fatores, não ficar só com um... 

 

MR – Só com um. 

 

WL - Então ele usa lá. Depois eu escrevi um trabalho, mostrando porque que, qual 

fecundação, onde é que se localiza essa coisa, publiquei isso, mas então comecei, e depois 

eu fiz um gráfico aí que eu publiquei. No primeiro dia, seguinte, põe os ovos aí, vamos 

ver como é que é, uma semana mais ou menos começou a formar um embrião, a gente já 

vê os dois olhinhos na cara do bichinho, lá dentro do ovo, aquela 5, 6, 20, 40 bichinhos 

ali rodando, a gente vê os olhos e conta, eu sei que o primeiro dia, dia seguinte e daí uma 

semana começa a pintar um, chegava esse colega que era (TI), dizia: “Como é?” Eu 

mostrava, “olha está aqui”. “Poxa, mas está todo mundo de olho preto”. Eu digo: “Espera 

aí.” “Que nada, isso aí não isso não vale nada e tal, para me chatear”. Eu sei que foram 

60 dias... 

 

AB – De chateação? Todo mundo implicando. 

 

WL – Aquela gozação. No dia 61, 62, uma baita de uma desova, uns 80 ovos. Quando 

pintou tinha um de olho branco, sem pigmento. Mostrei. “Ah, ruim, hein!” Eu digo: 

“Agora, quer dizer, que ele trouxe o espermatozóide do campo do outro e...” 

 

MR – Usou... 

 

WL - E está usando, agora ele já está falhando. 

 

MR – Isso. 

 

WL – Porque já escapou um ovo, agora ele pega... 

 

MR – É. 

 

WL – É agora isso foi aumentar e dito e feito, no dia seguinte, 4, 5 ou 6, daí a uns 20 dias, 

sei lá, tudo albino, aí então, passei a usar isso, publiquei o trabalho, está tudo aqui, é auto- 

fecundação e fecundação cruzada, aí peguei, isso aqui primeiro em português, tanto me 

chatearam que eu fiz em inglês, mas tudo por extenso, esse aqui. O pessoal aceita esse 

aqui que é em inglês, lá fora, mostrando que, como é que, e aí a conta lá do Mendel, das 

ervilhas do Mendel... 

 

MR – Professor, voltando às coleções agora, o senhor nessa época já estava preocupado 

em fazer o senhor quando começou o seu interesse por essa coleção, não, não... 

 

WL – Até o hoje eu não tenho interesse pela coleção, mas é preciso ter porque eu, por 

exemplo, agora eu estou descrevendo uma espécie nova no Panamá que eu mandei para 

os Estados Unidos, então eles falam hoje em dia muito, o walcher speciment, quer dizer, 

uma espécie de testemunho, a gente deposita para poder quem quiser ver, vai lá, então eu 
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tenho, eu digo, o walcher speciment, na Escola de Saúde Pública número tal, eu mando 

uma para o Museu Britânico e outra para Michigan e eles lá dão um número, quer dizer, 

nos Estados Unidos, na Europa e aqui quem quiser, vê. É um testemunho que a gente dá, 

isso é agora é que de um tempo para cá que se usa muito isso, então, mas eu não estava 

muito interessado.... 

 

MR – Interessado. 

 

WL - Porque não acreditava, pelo seguinte: hoje em dia mudou tudo, mas naquele tempo 

tinha o negócio da espécie, o espécime típico... 

 

MR – Isso. 

 

WL - ...Não é? O types espcimen, então dava margem a isso. O sujeito chega e diz: “A 

espécie, o exemplar típico é esse, então o sujeito olhava o típico, variou dali... 

 

MR – Já não é mais. 

 

WL – Já não é mais, então... 

 

MR – É. 

 

WL - Era uma confusão. 

 

MR – Era. 

 

WL – De modo que eu sempre desprezei isso, mas tem que ser, a gente tem que guardar, 

mesmo para depois voltar, e ver o material, mas como assim fã de coleção eu nunca fui. 

Bom, então eu mostrei isso, que se auto- fecunda e cruza, e então, aí então o primeiro 

dado, depois eu usei isso para ver se eles cruzavam... 

 

AB – Cruzavam. 

 

WL – Por sorte eu voltei lá no Norte, no sul de Minas e encontrei outro albino também, 

uma tenagophila albina, aí então pode fazer reciprocamente, aí mostrei que o bicho 

grablata com o que tinha a crista albino e com outro, porque era preto, e vice-versa, e não 

deu cruzamento nenhum... 

 

AB – Cruzamento nenhum. 

 

WL – Nada, quer dizer a gente põe o albino junto com o preto, o albino bota ovo, tudo dá 

só albino, apesar deles copularem e seminar, mas não, não pega porque são duas espécies, 

então deu perfeitamente, eu publiquei, isolamento reprodutivo entre esse e aquele, quer 

dizer, mostrando que são duas espécies. Aí então prossegui com os outros, depois vem a 

Straminea e vai por aí. Bom, nós fizemos durante 1954, 1955, 1956, fizemos uma série 

de trabalhos. 1956, por exemplo, eu acho que eu publiquei uns 10 trabalhos, era um 

negócio que parecia uma máquina  

 

AB – (TI),  
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WL - Tinha tudo para ver, seis, cinco trabalhos. Agora, eu já passei um ano sem nada, só 

trabalhando, estudando... 

 

AB – Quer dizer, então se a gente for pensar assim: daquela entrada na livraria e encontrar 

aquele livro que mudou a sua perspectiva do que podia ser a taxonomia, para publicar dez 

trabalhos num ano, o senhor se apaixonou por ela, de uma forma ou de outra? 

 

WL – Não, é o seguinte: é que eu tinha tudo para ver. Então a gente chegava num lugar, 

pega lá um bicho. Dissecar é diferente, a gente publica, escreve... 

 

AB – Quer dizer, é um campo que estava tão carente, tão aberto... 

 

WL – É, aberto, aberto. O pessoal era uma confusão, não tinha dois autores dizendo a 

mesma coisa. Aí o negócio foi massificando, ficando tudo ordenado e hoje, pronto, 

acabou. Qualquer bobaginha, boboquinha lá do interior de São Paulo, uma faculdade 

daquelas, pega um bicho, olha, me pede a descrição. Eu tenho um livro, um trabalho sobre 

as espécies brasileiras, todas ali, o sujeito olha ali, não tem dúvida, vai lá e vê. Bom, 

então, passaram esses três anos, 1954, 1955, 1956, aí o SESP fechou o laboratório, quer 

dizer, eles também não tinham interesse de fazer pesquisa mesmo, o negócio era 

aplicação. Aí ia ser já vistos bem as espécies transmissoras, eles já sabiam quais eram, 

para combater não precisava agora ficar refinando e vendo outras espécies que não 

transmitem, quer dizer, fazendo ciência, fazendo pesquisa, pesquisa assim não 

diretamente aplicada no assunto deles. Quando chegou em 1956, houve um congresso, 

todos esses congressos anuais, de Sociedade... 

 

AB – Aí o senhor mandava... 

 

WL – Da Sociedade... 

 

AB - O trabalho. 

 

WL – É, da Sociedade Brasileira de Higiene, ela agora está meia (sic) morta, dormindo, 

mas tinha congressos anuais... 

 

AB – Ela tinha. 

 

WL - E a gente ia lá, levava e era discussões e tudo e a gente... 

 

AB – E até as Conferências Nacionais de Saúde, também tinham um espaço... 

 

WL – É, isso. Então em junho ou julho de 1956 houve um congresso no Ceará, em 

Fortaleza, e eu apresentei lá uma série de trabalhos, o pessoal tudo ali, muito animado. 

Mas, quando chegou em dezembro, isso assim pelo dia 20, 15 de dezembro, metade do 

ano, do mês, eu estava no laboratório e o chefe, que era o Gustavo Pinto, Durval Gustavo 

Pinto, que era o chefe do SESP em Belo Horizonte me telefonou, ele disse: “Oh, Lobato, 

você vai sair agora?” Eram quase cinco horas. Eu digo: “Não, eu vou ficar mais tarde”. 

“Ah! Então eu vou passar aí, eu vou sair daqui às cinco, eu vou aí conversar com você”. 

Bom, chegou cheio de dedos e: “Pois, olha, você está, nós fizemos uma reunião lá no Rio 
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e ficou decidido terminar com o laboratório, encerrar os estudos porque, sabe, o SESP 

não é uma instituição de pesquisa mesmo”. Ficando para fazer pesquisa, aí a gente tem 

que investir um dinheiro que pode gastar em outras coisas”. Eu digo: “Está certo, porque 

afinal de contas, vocês, o que é que vocês queriam que eu fizesse? Vocês queriam que eu 

dissesse, primeiro, quantas espécies existem...” 

 

MR – Isso. 

 

WL – “Se existe uma só, essa é a transmissora, ponto final. Se existe mais de uma, como 

é que, todas transmitem? Se todas transmitem, ponto final. Agora, se existem várias, e 

umas transmitem outras não, como é que se distinguem as que transmitem para vocês 

combaterem? E ponto final também, eu não estou esperando ficar aqui toda vida”. Aí 

“Não, você não se preocupe porque nós já falamos, o dr. Pinotti está interessado que você 

passe para lá, nesse tempo era o Serviço Nacional de Malária que cuidava da 

esquistossomose, o dr. Pinotti está interessado no seu trabalho...” 

 

AB – Quer dizer que a esquistossomose estava dentro da malária. 

 

WL – Começou dentro da malária. 

 

AB - Começou dentro da malária. 

 

WL – Depois quando criaram a Endemia Rurais, aí ficou... 

 

AB – Aí ficou no DNERU, aí ficou separadinho. 

 

WL – É, é. Aí era malária, peste, cada uma. Era o Serviço Nacional disso, disso e daquilo. 

 

AB – Sei. 

 

WL - Esquistossomose ficou como uma endemia. Mas, aí depois é que ele me disse e eu 

fiquei, achei...   

 

Fita 5 – Lado A 

 

AB – Fita número 5. 

 

WL – Na reunião em Fortaleza no meio do ano eles já tinha combinado de acabar o 

serviço e não me disseram nada, quer dizer, se eu fosse um desamparado, eu ia ficar à 

mercê, ter que ir para o Pinotti, mas ele disse: “Não, você não se preocupe, o Pinotti, 

“Quem é você?” “Rapaz, eu tenho o meu emprego...” 

 

MR – Claro. 

 

WL – Eu não vou continuar... “O que que você vai fazer?” “Vou para o Rio, vou para 

Manguinhos, lá em que qualquer lugar”. “Não, mas não sei o quê, você podia, o dr. Pinotti 

tem muito interesse. Até então eles iam acabar com os caramujos e não tinham acabado... 

 

MR – É, nada, nada. 
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WL – Bom, aí então eu pensei: a única desvantagem que eu vou ter é que eu cedi o meu 

dinheiro do CNPq para o (TI)... 

 

AB – Lembro, para aquele... (riso) 

 

WL - Que também ia embora e eu vou ficar na mão, não é? 

 

MR – É. 

 

WL – Aí que que eu fiz? Eu peguei um avião e fui ao CNPq, procurei o presidente do 

CNPq, digo: “Olha, tem isso, assim, assim, vão acabar com aquele trabalho e eu abri mão 

da minha complementação para o (TI), não sei o que que vai acontecer com ele, mas eu 

vou sair e vou perder aquilo e eu queria pedir como é que faço porque o (TI) ficou com, 

foi um trato, passei para ele, agora eu também não quero tomar dele para mim”. Não! 

Chamou lá um auxiliar, não sei, o secretário, traz aí um formulário, negócio, prospecto, 

eu preenchi aquilo pedindo uma bolsa, uma quantia lá e ele logo contemporizou... 

 

MR – Contemporizou. 

 

WL – Eu digo: “Quanto que é?” “Ah! Já está autorizado”, isso aqui é ad referendum, ele 

podia, como presidente, botar e ninguém ia negar. E pá, botei, então está tudo bem, para 

mim estava ótimo e aí comecei, já tinha, contratei aquela Fink, uma empresa de transporte 

para levar tudo e trazer de volta. Combinei com eles e falei: Bom, até o fim do ano estou 

aqui, depois peço férias e em janeiro mudo. Então está tudo combinado. Daí a uns três ou 

quatro dias chegam lá três camaradas, Pellegrino, José Pellegrino; Zigman Brener e 

Schreiber, aquele professor italiano. Todos eles trabalhavam no INERu, que hoje é o René 

Rachou, o Georg Schreiber, e esses dois, Pellegrino e o Zigman Brener, foram lá, que o 

Amílcar Martins, eles tinham inaugurado em setembro esse que hoje é o René Rachou, 

prédio novo: “Olha, nós sabemos que você, o SESP vai acabar o Serviço e nós precisamos 

de Malacologia lá, então o professor Amílcar mandou chamar você para ir para lá. Eu 

pensei, eu digo: “Gente, aqui no SESP eu tenho a facilidade de trabalhar no Nordeste, na 

Amazônia e no Vale do Rio Doce... 

 

MR – É, é, é. 

 

WL - No Instituto Nacional de Endemias Rurais tem no país todo, então vou para lá e 

vim, mudei para lá, aí fiquei no INERu mais, até 1968. 

 

AB – A sede do INERu era onde? 

 

WL – No Rio. 

 

AB – Não, mas desse centro... 

 

WL – Do centro... 

 

AB - Que virou Belo Horizonte, não era cidadezinha, não, era própria?... 
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WL – Não, era o René Rachou... 

 

AB – Que hoje é o René Rachou. 

 

WL – É, chamava-se Instituto Nacional de Endemias Rurais, filial de Belo Horizonte... 

 

AB – Filial de Belo Horizonte. 

 

WL – Quer dizer, a sede era aqui. 

 

AB – Ah, está! 

 

WL – Na Baixada Fluminense. Bom, então eu peguei lá, aí então era assim, eu podia ir 

onde eu quisesse no país, aí comecei a estudar... 

 

MR – E o senhor deu continuidade ao trabalho. 

 

WL - E outros lugares e norte e nordeste. 

 

MR – Me fala mais um pouquinho, vou puxar outra vez para as coleções. Nessa época o 

senhor então guardava uma amostra de cada lugar que o senhor ia, não é? 

 

WL – É... 

 

MR – O senhor fazia e o senhor... 

 

WL – Não procurava... 

 

MR - Sempre tinha... 

 

WL – Isso. 

 

MR - A base da sua coleção começou, esse material está todo depositado... 

 

WL – Está todo aí. 

 

MR – Está. 

 

WL - Aí então eu passei a guardar também uma parte mole, tudo direitinho... 

 

MR – Isso que eu queria saber, parte mole, então está. O senhor tem coleção de meio 

líquido e (TI), não é? 

 

WL – E (TI). 

 

MR – Ah, está. 

 

WL – Porque aí começou, vinha estrangeiro... 
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MR – Sim, claro! 

 

WL - E, por exemplo, aquele, você sabe quem é o Dobzhanski ? 

 

MR – Claro. 

 

WL – Teodhosius  Dobzhanski é o geneticista maior da época, e ele estava indo para São 

Paulo formar os geneticistas, o Crodowaldo Pavan, o Victor Lacombe, esse grandes 

geneticistas da drosófila, que começou  assim, e ele é que foi lá, a Rockefeller combinou 

com ele e ia formar um grupo com aquele lá que vinha do Rio Grande do Sul também, 

gente de vários lugares para... 

 

MR – São Paulo, não é, então? 

 

WL - Uma escola de genética no Brasil e um dia o Dobzhanski apareceu lá no laboratório, 

lá no SESP. Eu estava lá no SESP uma tarde quando eu vejo tinha um secretário que 

ficava ali na frente, eu atendi, ele disse: “Tem um gringo aí procurando o senhor”. “Mas, 

quem é?” “Eu não sei, ele não fala português, diz que é, o nome, não é?” Eu digo: “Manda 

entrar”. Chega, o camarada chega, dr. Dobzhanski (riso)... 

 

AB – (risos) Que susto, hein? 

 

WL – Olhei, o sujeito estava lá sozinho, quer dizer, alguém deve ter deixado ele na porta, 

subiu uma escadinha, entrou, aí o cara chega lá, Dobzhanski, puxa, eu tenho o livro dele. 

 

MR – É. (risos) 

 

WL – Foi onde eu comecei a estudar o caramujo era o Dobzhanski, que eu lia ele todo, 

eu tinha, eu conhecia assim, e anotava, eu tinha um caderno, o Dobzhanski para mim era 

o guru. 

 

MR – É. 

 

WL – Então eu fiquei assim “O que que esse cara quer? Ele é da drosófila, aí ele me disse: 

“Eu estou lá em São Paulo e formando, discutindo lá, formando não, ele não falou 

formando, estava trabalhando lá com aquele grupo lá, e eu ouço, ouvi falar que tem uma 

pessoa que está fazendo um trabalho de sistemática de moluscos, hermafrodita, auto-

suficiente, e eu queria saber como é que, é você quem faz? Como é que você sabe que 

eles estão cruzando ou não estão cruzando?” Aí eu digo: “Ah, isso é muito simples, as 

ervilhas de Mendel”. “Como?” Eu expliquei assim. Aí ele: “Quero ver”, aí mostrei lá os 

bichos, o cara ficou satisfeito, entusiasmado. Aí me disse: “Olha”, aí viu a coisa, aí ele 

ficou meio nervosinho, porque eu tinha uma caixa que a gente chama caixa de truque, que 

tem uma caixa pintada de preto com um espelho assim e um vidro em cima na tampa, 

então quando a gente quer fotografar um negócio sem efeito de sombra, põe ali que 

ilumina e a sombra desaparece. E eu pus logo aquilo para fotografar, estava assim e ele 

chegou uma hora, encostou o braço ali e quebrou aquele vidro, cortou o paletó dele, eu 

digo: “Puxa! Mas não feriu a pele e ele ficou sem jeito. Eu digo, “Não, deixa”. 

 

MR – Risos. 
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AB – (TI) até cortar... 

 

WL – Ele ficou sem jeito. “Não, isso a gente faz”. Bom, então eu mostrei o negócio todo 

para ele, ele ficou satisfeito e me disse: “Você escreve um trabalho sobre isso tudo que é 

para eu mandar publicar, que eu quero mandar publicar.” Eu digo: “Bom, mas isso tudo 

escrito, já”. “Não! Você escreveu isso aqui no Brasil, isso precisa todo mundo ler”. Eu 

digo: “Mas, como é? Não, mas está escrito em inglês”. “Não, você condensa isso, e deve 

ter alguma novidade, além do que você publicou, você atualiza e me manda isso”. Eu 

digo bom, ele ia fazer uma conferência na Faculdade de Filosofia nessa noite, no dia 

seguinte ia voltar para São Paulo. Eu digo, “Não dá tempo”. “Não! Você me põe no 

correio, leva aí e manda para São Paulo, eu vou ficar lá ainda um mês, não sei o que”. 

Então, eu aí sentei, escrevi o trabalho, tomei um avião, fui lá e levei para ele. Ele aí leu o 

trabalho e gostou à beça, me disse assim: “Olha, deixa eu por uma palavra aqui”. Porque 

eu dizia assim: “que devia haver” – eu não sabia porque um espermatozóide dominava 

sobre o outro, porque ele recebia, ele anulava o dele, depois eu esclareci isso. Isso era um 

negócio que tinha um autor francês que, muito famoso, que dizia: “esse fenômeno não 

vejo a possibilidade de nunca ninguém resolver, assim como se fosse uma coisa 

impossível, e eu resolvi. Aí então eu dizia lá que podia ser uma competição entre os 

espermatozóides, porque havia esse conceito, estava nascendo, tinha até o livro sobre 

competição, que eu comprei, já é maduro o negócio, ele disse: “Vamos pôr assim, você 

pôs competição, deixa eu botar: ou competição ou ...ele botou uma outra palavra que eu 

achava que não devia, mas o correto era ele... 

 

MR – Não podia falar nada! (risos) 

 

WL - Competição ou incapacitação, do espermatozóide. Incapacitação nesse tempo e até 

hoje, eu sei que foi visto em cachorro, em coelho, o óvulo ele desce pela trompa e na 

trompa, ele encontra, geralmente na trompa ele encontra o espermatozóide. O 

espermatozóide passa pela trompa e a secreção do abdome, ele não absorve porque já 

parou o metabolismo assim para adquirir coisas, mas aquilo em contato com ele, aí ele 

penetra no óvulo, facilita, quer dizer, mas se o sujeito pegar o espermatozóide na trompa 

e lavar e botar ele não fecunda o ovo, então ele seria incapacitado. Mas há fatores que 

incapacitam, ele achou que podia ser, está bom, eu não acreditava muito, mas deixa lá 

que hoje em dia então nem precisava, mesmo ele não poria isso porque está se vendo que 

não era. Bom aí saiu essa coisa, ele escreveu uma carta para uma editora, aquela revista a 

Evolution, que era um negócio difícil de publicar porque muito rigoroso,  e mandando 

dizer, dizia assim: “Trabalho é esse resultados fascinantes” – eu tenho a carta, uma cópia 

da carta aí – “fascinantes, experiências fascinantes, não sei o que, não sei o que e que eu 

altamente recomendo”, e no fim dizia assim: “quando responder para o autor dizendo que 

aceitou, você manda registrado para contrabalançar a espontaneidade do Correio 

brasileiro” (risos). Nesse tempo era uma droga o Correio, o sujeito estava ali, entrega a 

carta se quiser, espontaneamente, ou não, eu achei divertido aquilo. Daí uns 15 dias depois 

estava a carta do Olson aceitando. Quem é que ia recusar? Saiu isso aí, isso aí é citado até 

hoje esse trabalho, está uma cópia. Eu então dizia, Uma abordagem genética da 

sistemática dos planorbídeos. Bom, então eu passei a trabalhar no INERu. Aí comecei, 

bom agora que eu estou aqui eu vou em Santa Catarina, vou no Rio Grande do Sul  

 

MR- Aproveitar, não é? 
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WL – Vou ver é o país, e aí aumentar a quantidade de bicho para estudar, aí o SESP me 

deixou, minto, querendo leva ele que a gente paga... 

 

MR – Que ótimo. 

 

WL – Quer dizer, mantiveram o Nílton até ele morrer, morreu de câncer. 

 

AB – Lá? 

 

WL – Trabalhando comigo, ele ainda trabalhou comigo mais uns cinco anos, depois teve 

um câncer generalizado, morreu com 40 e poucos anos, mas aí eu meti a cara a passei a 

dissecar os caramujos, não dormi no ponto. Bom, onde eu estava? 

 

AB – Aí o senhor foi para o INERu.  

 

MR – INEru (TI)... 

 

WL – Aí começa, por exemplo, no INERu já tive mais uma facilidade, no SESP ainda, 

eu tive uma história assim que caramujo de até 15 milímetros, eles chamavam de 

Tropicorbis, era um gênero, de 15 para cima era Australorbis. Então eu estudava os dois 

tipos, essa Straminea, hoje em dia transmissora, essa era Tropicorbis, todo o pessoal aí, 

Frederico Simões Barbosa, Lucena, (TI) aí comecei a ver os bichos na anatomia... 

 

MR – Interessante a distribuição também. O senhor pode também fazer um estudo de 

distribuição? 

 

WL – Bom, isso eu estava sempre fazendo, sempre fazendo, cada material acrescentava 

e... 

 

MR – Isso. 

 

WL – Mas aí então o tal do gênero, eu não achava nada que pudesse dizer “isso é um 

gênero diferente”, mas aí chegou a um ponto, quando eu deixei os grandes, que eram 

glabrata, tenagophila, comecei a entrar na Straminea, que era sempre centimetralis, eu 

ficava perplexo assim porque como é que eu vou chamar? Eu não queria chamar de 

Tropicorbis, todo mundo chamava porque não havia a estrutura diferente para gênero. 

Então eu publiquei um trabalho discutindo questões de gênero para poder me basear, mas 

aí chegou a um ponto que eu digo: “Se eu ficar nisso, como é que eu vou prosseguir? 

Como é que eu vou chamar essas outras espécies, que são as pequenas que agora e por 

último, quando eu pegar um bicho de 10 milímetros como é que eu vou saber se ele é um 

de 20 que ainda está pequeno e vai chegar a 20 ou se vai ser pequeno sempre? Esses 

problemas todos que eu não conseguia resolver porque não podia, aí eu pensei, o que eu 

tenho que fazer é ir ver a espécie-tipo desse gênero, quer dizer, aquela coisa, você sabe 

como é que é? Você descreve uma espécie, um gênero, e dá uma espécie-tipo, quer dizer, 

essa espécie aqui tem as características, tem as características e aí a gente tem que 

conhecer a espécie-tipo. A espécie-tipo era um fóssil. Como é que eu ia ver a anatomia 

de um fóssil? 
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MR – É, impossível. 

 

WL – Bom, era um fóssil, chamado, como é que é nome? Planorbis, sei lá, Planorbis tal, 

que era uma espécie-tipo, como era um fóssil, mas aí fuçando nos trabalhos eu encontrei 

um dos autores do trabalho dizendo que esse fóssil tinha um representante atual... 

 

MR – Uma outra espécie que... 

 

WL - Outra espécie, que era o Planorbis (TI), aí, Planorbis (TI), aí vamos ver Planorbis 

(TI), era de Vera Cruz no México, lá, estava lá em Vera Cruz, aí eu digo: “Bom, eu tenho 

que ver esse bicho”, aí então eu já podia... 

 

MR – Isso. 

 

WL - ...Pedir porque eu já estava...  

 

MR – Ir, é. 

 

WL - Eu fiz um pedido ao CNPq, dizendo: “fiz isso e isso, isso, isso, mandei a lista dos 

trabalhos...” 

 

MR – É, é. 

 

WL - Agora cheguei num impasse, tenho que ver essa espécie-tipo para poder prosseguir. 

Porque eu não vou ficar dando nó no que tenho dúvidas. Agora tinha o Tropicorbis que 

era esse, não se conhecia anatomia dele era só concha, agora A Anatomia, esse livro do 

Backer, ele dá uma descrição do Planorbis, que eles chamavam de Tropicorbis 

havanensis, de Havana, em Cuba, e ele dizia, esse é Tropicorbis, a  característica, a 

próstata dele, aquela coisa assim que tem um canal que vai recebendo esse coisa, são dois 

canais, tem um canal que passa e a próstata tem que ser o próprio canal que depois junta 

com aquele e dava lá uma figura. Eu olhava para aquela figura: puxa! Mas na Bahia tinha 

lá “Tropicorbis, tal, com um canal duplo”, mas não deu desenho. Eu fui a São Paulo, disse 

a ele “Você quer me mostrar, que eu quero ver?” mas só tinha a concha. “Onde é que 

você pegou?” “Foi na Bahia”. “Mas em que lugar? “Na lagoa de Almada, não sei o que, 

não sei o que”. Está, aí eu fui lá. Achei a Straminea e não tinha nada disso. Então eu fiquei 

assim: Ué, eu digo, eu tenho que ver esse bicho, então pedi ao CNPq. Primeiro, gênero, 

para ver gênero tinha um tal de gênero Taphius, gênero Platytaphius, Australorbis, 

Tropicorbis... 

 

MR – Que loucura.  

 

WL – Tinha que ver e para mim era tudo um gênero só... 

 

MR – Um gênero só, é. 

 

WL – Então eu resolvi fazer um itinerário, pedi ao CNPq, para ver o tal do Taphius que 

era o mais ativo que podia prevalecer no lago Titicaca, na Bolívia e Peru, depois aí seria 

Peru e Bolívia. Depois, México para ver o tal da espécie-tipo, depois Cuba para ver o 

havanensis. E como tinha uma espécie lá num lago lá na Venezuela, que ninguém nunca 
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tinha achado o bicho vivo, só achavam a concha, e o bicho existia, até agora e ninguém... 

várias pessoas desde a descrição, só concha, eu digo, eu vou ver esse bicho, vou ver essa 

anatomia como é que é, que eles diziam: “é impossível, não se acha o bicho”.  Então eu 

fui, aí fiz essa viagem, coletei tudo isso...  

 

MR – Trouxe esse material para aqui? 

 

WL – Trouxe o material, está tudo aí, e comecei (TI) tá, tá, tudo o mesmo gênero, e o tal 

lá da lagoa, lago Valencia, lá da Venezuela, que ninguém achava o bicho, era uma lagoa 

do pleistoceno, ela está secando, como todo lago vai secar um dia, ela baixou muito, então 

a gente chega assim a um meio quilômetro da lagoa a gente começa a sentir uma 

coceirinha, é o pó de concha, aqueles cristaizinhos que estão no ar. Eu estou lá no jipe 

dirigido pelo pessoal da Saúde Pública e eu coço assim, eles começaram a rir: “Ah! doutor 

já estou acostumado, isso é o caramujo”, isso é o pozinho. Então eu fiz esse trabalho todo, 

aí uma série de aventuras, no lago Titicaca não teve problema, mas no morro, que foi, que 

tinha, estava dando volta numa daquelas canoas daquelas totóras, daquelas totóras, 

daqueles barcos de tecido com o índio e tinha que pegar a lagoa e tinha uma língua de 

terra que era longe, uns 20 metros da lagoa. Eu digo: “Gente, vamos passar pra lá em vez 

de dar essa volta toda.” E resolvi fazer a besteira com aquela palha, a totóra, resolvi com 

o índio carregar a totóra para o outro lado... E ele disse: “Não vai dar”. E eu fiz força 

quase eu morro, faltou a força, o coração, aí eu me deitei no chão para recuperar porque 

eu fiz um esforço... 

 

MR – Claro, é. 

 

WL – Porque eu fiz um esforço a 3.500 metros de altitude tudo, uma coisa horrível, mas 

cheguei lá peguei os bichos, quando eu chego em bom ali é o México.   

 

MR – E afinal, a espécie era o que, a do México?  

 

WL – Era um Tropicorbis, era Biomphalaria, tudo.  

 

MR – Todas Biomphalarias e... 

 

WL – Mas, nesse tempo eu chamava Australorbis. 

 

MR – Sei. 

 

WL – Que era igual, depois quando veio a Biomphalaria era tudo igual. 

 

MR – E a glabrata? A distribuição dela, era glabrata? Era o que? Outra espécie? 

 

WL – Não, a glabrata é glabrata... 

 

MR – Era glabrata. 

 

WL - Fora aquela original lá dos Estados Unidos, é tudo, desde o Caribe para o sul, até o 

sul do Brasil era glabrata. Mas no México correu tudo muito bem. Agora, eu fui à Vera 

Cruz, tudo, e me apresentava lá, eu sempre ia na Saúde Púbica... 
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MR – Sim. 

 

WL - E ficava, numerei, recomendação nenhuma... 

 

AB – Mas era bem recebido? 

 

WL – Era, era... 

 

AB – Você se sentia que as portas estavam abertas. 

 

WL – No Peru, por exemplo, eu cheguei lá não conhecia ninguém, o Couceiro que era lá 

do CNPq, disse: “Você escreveu pra mim?!” Não, não... “Mas, você é doido rapaz, você 

vai chegar lá...” Eu digo: “Eu vou lá, eu sei.” Tinha um sujeito da Saúde Pública, um 

pesquisador, o Aristides, que estudava barbeiro, estudava barbeiro, estudava também 

verruga peruana, aí, diferença de campo, eu não o conhecia, mas via os trabalhos dele. Eu 

digo: “Eu procuro um sujeito que trabalha no campo.” Eu cheguei lá, eu telefonei para o 

instituto, perguntei onde, eu já sabia. “Está no trabalho dele”, onde trabalhava. Falei com 

ele: “Ah, podia me buscar no hotel?” Aí ele foi me buscar, eu contei o que que eu ia fazer, 

isso, isso, ele não entendia nada de caramujo, mas eu sabia, o Lodemir teve no Rio, em 

uma estava o (TI), assim tinha sido tudo direitinho, aí quando eu estou conversando com 

ele, aí chega um sujeito, um dos assistentes, um sujeito de valor, chegou assim, sentou na 

beira da mesa, ouvindo eu falar, e aí puxou um papo assim: “Você escreveu esse 

trabalho”.  

 

MR – (TI) Chíii! (risos) 

 

WL – “Sou eu”. Um trabalho que publiquei na Royal Society sobre leishmania henriette, 

parecida com a de humana, está no Lavinski e tudo. Eu repeti na henriette o quadro da 

leishmaniose humana”, eu digo: “se ela é igual à humana, quer dizer, é outra espécie, mas 

tudo, come o nariz e dá as lesões”, havia uma dúvida: ela, o sujeito tem uma úlcera na 

orelha, por exemplo, daí a pouco está no nariz, está na perna, era via linfática ou via 

sangüínea e ... 

 

MR – Ah! Eu me lembro que o senhor contou... 

 

WL – É, então, eu resolvi, eu resolvi... 

 

AB – E ele conhecia o trabalho? 

 

WL – Conhecia porque tinha saído uns meses antes, eu digo: “É, esse foi o meu último 

trabalho de protozoários”. Até depois eu publiquei um outro com a.... E era assunto dele, 

e ele: “Puxa! Eu estou lhe reconhecendo”. Aí então, eu falei com o Herrera que que eu 

queria, mas eu fui lá perguntar o seguinte: “Bom, o senhor que tem experiência em 

trabalho de campo, como é que eu faço? Eu alugo um taxi? Ou eu tenho uma companhia?” 

Porque eu não queria pegar um táxi na rua. Porque o sujeito é um estrangeiro, gringo, 

explorarem. 

 

MR – É. 
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WL – “Aí vem explorar, eu queria uma indicação, o senhor conhece, trabalha em campo, 

como é que vai?” Ele tinha o carro dele, tinha o carro de serviço. Eu não queria nada, eu 

queria que ele me indicasse: “Olha, eu conheço uma pessoa de confiança e lhe apresento.” 

 

MR – Para lhe acompanhar. 

 

WL - Ou eu vou de ônibus que tinha um ônibus “bacalhau”, eu vou de ônibus, tem trem 

para lá, como é que eu faço?” “Ah! não se preocupe, eu lhe levo, aí ele ficou comigo uns 

três dias, me levou no carro dele, me pegava no hotel e ia lá e ficava olhando eu 

trabalhando, ele não mexia, não entendia nada. Um dia, no segundo dia, peguei um lugar, 

tal, tal, depois fui para outro, ele disse: “Porque que não insiste aí?” “Sim, porque quando 

ela sai, eu saio!” (risos). Tem, tem, aparece, quando não sai, não saiu. (risos). E ele, me 

observando disse “Usted conoce el (TI)? ele “Donde el és?” Digo “De los Cervantes” 

(TI) e quando chegou me ofereceu um jantar no restaurante, a turma toda, “Você conhece 

literatura?” Depois, quando acabou todo o trabalho, eu disse “Eu queria ver, olha, eu 

queria ver o túmulo, o esquife daquele conquistador Pizarro!” Eu sei que ele está numa 

igreja aí, numa catedral.” “Ah! Sim, tal, então em um Sábado que acabou o meu serviço 

lá fomos para a catedral, chego lá, tudo fechado, ele aí tocou uma campainha e vem um 

sujeito, um monge lá, abre uma janelinha na porta principal, aí ele falou, “Não está 

fechado!” Cerrado, cerrado.  “Não, ele é um estrangeiro, cientista e só tem hoje para ver” 

aí o frade abriu a porta, nós entramos, quando ele saiu ele passou uma nota para o frade... 

 

MR – Ah! Sim... (risos) 

 

WL – E o frade pegou, aí fomos lá, chegamos lá, estava lá o esquife de vidro com o 

Pizarro. O Pizarro nú, no esquife. 

 

MR – É mesmo? 

 

WL – Quer dizer, podia estar com uma roupa, estava nú com um manto em cima dele. E 

o pênis do bicho, do Pizarro, estava comido, quer dizer, não tinha nada e no lugar do 

pênis, tinha um chumaço de algodão, um negócio incrível, mas estava aparecendo, quer 

dizer, aquilo ali, a perna dele de fora e aquele chumaço de algodão no pênis que tinha 

sido o pênis. 

 

MR – Sei, sei. 

 

WL – E aqui uma ferida, parecendo uma vértebra, eu olhei aquilo, tinha uns quadros, 

esses quadros eu vi logo, logo que era a vida dele sobre a história do Peru com o Pizarro... 

 

MR – Certo, é isso, certo. 

 

WL – Eu, quando eu gosto de ler... 

 

MR – É, é, é. 
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WL - Sobre história, é um hobby que eu tenho, é história, eu gosto. Então eu sabia aquela 

história toda, do Pizarro, dos irmãos Almagro, a briga deles e que o Pizarro usava, 

conseguiram que Pizarro (TI), ele comandava, era o vice-rei ali, ... 

 

MR – Sei. 

 

WL - Ele proibiu os Almagros de andar com aquela veste digna, eles só tinham uma, eram 

dois, então quando um saía, um outro ficava em casa... 

 

MR – Em casa. Sei, sei. 

 

WL - Então aquela humilhação danada, até que eles o apunhalaram o cara de noite, o 

Pizarro morreu. Ele não sabia nada disso! 

 

MR – Ah! Imagina. O senhor é que ia trazer as informações para ele. 

 

WL – Então, eu estou lá vendo o negócio e ele: “É, essa punhalada. Ele pensava que tinha 

sido de outra maneira e chegou, mas ele disse: “Não, mas não foram os Almagros”, tinha 

lá outra história... 

 

MR – É, é. 

 

WL - Eu digo: Foi, não, foram os Almagros que cercaram ele com um punhal”, aí ele 

disse: “Mas, como é que nunca vi isso? Nunca soube assim.”. Aí eu apontei um quadro: 

“Olha ali, está lá morte do Pizarro...” 

 

MR – E ele mesmo não sabia o que foi? 

 

WL – É. Acho que ele nem tinha ido lá. 

 

MR – Nem tinha, é. 

 

WL - Estava lá o quadro, uma série de quadros... 

 

MR – Que interessante. 

 

WL - De pintura. Eu digo: “Olha, aquele quadro ali são os dois Almagros matando o 

Pizarro, está aí a ferida no pescoço, está lá, eles com um punhal. Ele ficou, gozado, se 

impressionava, de noite nesse jantar, ele disse: “Ele conhece a história do Peru mais do 

que a gente” e contou as histórias, uma história que, puxa! A gente lê a história do Peru, 

está todo lá... 

 

MR – É, é, bem interessante isso. 

 

WL - Então, ele me ajudou, eu peguei tudo o que eu queria, aí eu segui para Cuba... Peru, 

México, fez tudo bem, depois fui para Cuba. Cheguei em Cuba de noite, eu tinha que 

chegar de dia, eu estava no México, no Yucatan e esperando o avião, mas estava uma 

ventania, uma areia que entrava nos olhos, aí eu passei o dia inteiro no aeroporto porque 

tinha um pequeno grupo que iria para os Estados Unidos, eu ia para Cuba, e eu o avião 
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seguia para os Estados Unidos. E tinha um grupo que vinha não sei de onde, não, vinha 

dos Estados Unidos para o México, que depois ia para Cuba... 

 

MR – Para Cuba. 

 

WL - Mas esse avião atrasou, então ficou, ficamos todos esperando até de noitinha, até 

de tardinha, chega assim às 6 horas da tarde, chega o avião, aí eu já estava cansado, cheio 

areia nos olhos, aquela ventania, o aeroporto desprotegido, e tocamos para Cuba, Cheguei 

em Havana assim às 10 horas da noite mais ou menos. O avião desce e um negócio 

pesado, esquisito, uma revista de bagagem, abriram a mala, tiraram tudo e aquilo ficou 

mais de uma hora na fila esperando a minha vez, quando chegou a minha vez, muito bem, 

me despacharam, aí peguei um táxi. Eu tinha recomendação para ir para um hotel lá... 

 

MR – Que data, que época foi essa? 

 

WL – Isso em 1956, foi, eu chego lá no táxi, aí andou, andou, o sujeito diz: “Para onde 

você vai?” Eu digo: “Tal hotel.” Ah!  

 

Fita 5 – Lado B 

 

WL – E lá no aposento, eu digo: “Olha, isso aí é propaganda, não vão botar o, mas esse 

hotel é maravilhoso.  Como? Estava já lá cansado. E está bom, leva! E aí ele me levou, 

um hotel bom, aí, meia noite mais ou menos, tinha um sujeito lá no balcão, disse, aí eu 

cheguei, preenchi, achei estranho a ficha porque ele pediu o nome da mulher do sujeito. 

Se o sujeito estava sozinho. 

 

MR – Tudo... 

 

MR – Não era um hotel de verdade. (risos) 

 

WL – Telefone, informações, se tinha filho, uma porção de perguntas, achei aquilo 

estranho, uma folha enorme, preenchi aquilo tudo. Aí ele pegou a mala, duas malas, aí 

fomos para o elevador. Ele aperta. Quando o elevador começa a andar ele disse: “Olha, 

você quer uma garota?” “Do you want a girl?” Eu digo: “Fala espanhol que eu sou 

brasileiro”. O cara ficou falando inglês. Se você quiser, quer... “Olha, eu estou chegando 

de viagem, eu estou cansado.” Não, mas se quiser, você liga 1, 0, 1, e você diz, e você 

liga para o 1, 0, 1 e diz se você quiser uma negra, uma loira, uma morena, uma branca... 

(Todos falam ao mesmo tempo) (risos), aí eu digo, bom, depois eu vejo. Aí cheguei lá em 

cima, daí a pouco toca o telefone... 

 

MR – Outra vez. 

 

WL – Aí ele me diz assim: I’m the manager... 

 

MR – Ah! 

 

WL – Não, não tem perigo, eu sou o gerente, tal, você precisando... Se precisa, a gente 

deixa para depois... 
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AB – É...  
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Data: 05/11/1998 

 

Fita 6 - Lado A 

 

AB – Wladimir Lobato Paraense, dia 5 de novembro de 1998, entrevistado por Anna 

Beatriz Almeida e Magali Romero de Sá, fita número 6.  

 

INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO 

 

WL - Então, dr. Lobato, retomando a nossa conversa, mais que uma entrevista é uma 

conversa, a gente estava na sua viagem à Cuba, aquele conjunto de viagens que senhor 

fez em 1956 e a gente queria entender como é que foi o processo mesmo de conseguir 

fazer a pesquisa em Cuba, com que apoio que o senhor contou ou se o senhor não contou, 

que tipo de espécies que o senhor conseguir localizar, coletar... Como é que foi? Foi uma 

viagem que era o que senhor esperava? Foi a contento? Como é que foi para o seu 

trabalho? 

 

WL – Bem, quando eu cheguei em Cuba, como eu disse, foi um dia que Fidel Castro 

invadiu, tomou a ilha, então eu não sabia de nada, o que tinha acontecido, e estava tudo 

estranho, como eu não conhecia o ambiente, eu achei que era um lugar que tinha sempre 

um ambiente muito, meio estranho, tudo em suspense. No dia seguinte, dormi no hotel, 

no dia seguinte, sai sem tomar, sem desjejum, sem nada, eles encontraram logo o prof. 

Aguayo da Universidade de Havana que era o malacologista mais reputado... 

 

AB – Aguayo? 

 

WL – Aguayo. Guilhermo Agayo. 

 

AB – Guilhermo Agayo. 

 

WL – A, G, U, A, Y e O. Então, eu fui à universidade assim pelas, cheguei lá pelas 8 

horas, tomei um táxi para ir para universidade e subi uma escadaria que lá, que tem lá, e 

quando cheguei no meio da escadaria, já uns soldados, já lá no topo da escada, 

perguntaram: “O que que vem fazer?” Aí eu fui subindo e falei que era para falar com um 

professor aí. “Não pode entrar! A universidade está fechada.” Eu digo, “Bom, mas eu 

preciso falar com o professor, eu não vou, eu sou estranho, eu sou de fora”. Ele disse: 

“Não pode porque não tem ninguém aí. Se o senhor entrar, não sai.” Então, eu não sabia 

porque. Aí, peguei um outro táxi e voltei para cidade e me lembrei que eu não tinha 

tomado, comido nada, estava em jejum, e de fronte daí, na esquina defronte do meu hotel 

tinha lá uma confeitaria, uma casa de refeições muito boa. Então entrei, sentei lá para 

pedir um desjejum. Nisso que eu estou esperando, passa um homem pela calçada, olhou 

lá para dentro, me viu e veio falar comigo, eu não o conhecia. E o sujeito chegou dizendo 

que a mulher dele estava doente e o filho, que ele tinha uma receita médica, mas não tinha 

dinheiro, então queria 20 dólares para comprar remédio. Eu disse: “Olha, – eu vi que não 

era nada disso, era vigarista – então eu disse: “Olha, 20 dólares eu não tenho não”. Ah, 

mas, o senhor é turista.” Eu digo: “Eu não sou turista, eu sou um trabalhador, estou aqui 

fazendo trabalho de ciência, não, não tenho dinheiro para lhe dar.” “Então o senhor paga 

o meu desjejum”. “Então está bem”, aí pedi para o garçom: “Traz para ele também”. Aí 

ele está lá tomando o desjejum, fazendo perguntas e “O que que o senhor veio fazer aqui?” 
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Eu disse: “Eu disse que eu ia fazer: estudar, coletar os caracoles”. Aí ele me disse: “Ah! 

Com quem é?” Eu disse: “Eu fui lá na universidade falar com o professor, mas está 

fechada a universidade”. Ele disse: “É, porque hay una revolución...” “Mas como uma 

revolução?” Então ele me disse: “Está havendo uma revolução”. Não, aliás, ele não me 

disse que estava havendo uma revolução, ele não disse nada, depois é que eu soube. Aí 

então ele disse: “Olha, se o senhor quer ver caracoles e não pôde falar com o professor, 

eu conheço a pessoa que conhece caracoles em Cuba maior, mais que todo mundo e o eu 

lhe apresento a esse sujeito.” “Mas, onde ele está?” “Ah! Daqui a pouco ele passa aqui”. 

Aí eu pensei: Isso é uma armadilha, vem um, depois o outro, e fiquei esperando para ver 

o que acontecia. Daí um pouco passa um sujeito alto, espigado, cara muito vistoso passou, 

claro, alto. Aí ele fez um sinal, o indivíduo veio, ele apresentou: “Aqui é um doutor do 

Brasil e aqui é um professor fulano, não me lembro o nome dele, professor fulano, aí ele 

se sentou, aí: “Como é? O que que senhor veio fazer?” Expliquei. “E o senhor é que sabe, 

conhece os moluscos.” “Não, eu conheço pouco, mas não posso lhe ajudar, agora quem 

pode lhe ajudar é o doutor Zayas”, Z, A, Y, A, S; o Zayas que trabalha no Serviço de 

Controle de Pragas da Agricultura. Eu digo: “Bom, mas, era um sábado, quase 11 horas 

já dessa hora, aí ele disse, “Não é longe daqui mas o senhor vai rápido lá porque vai 

fechar. Era antes das 11 e eu peguei um táxi e fui. Chego lá, subi lá, um edifício alto, 

“Quero falar com o dr. Zayas”. “O dr. Zayas saiu”. E eu: “Mas ele volta?” “Sim, ele volta 

para encerrar aqui”, “Mas, então eu espero.” Daí a um tanto chega o dr. Zayas. Eu 

expliquei o que eu queria. Bom, mas antes, antes disso, eu fui, antes de tomar o café, eu 

saí da universidade, peguei um táxi e fui à casa de um assistente do prof. Aguayo... 

 

AB – Aguayo. 

 

WL – Que era o Miguel Jalmer, Jalmer, Miguel Jalmer que tinha muitos trabalhos também 

sobre moluscos. Esse homem não era formado em nada, ele era um empregado, 

funcionário do CityBank...  

 

INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO 

 

WL - Então eu sabia da existência desse Jalmer porque eu lia os trabalhos dele, mas quem 

me deu o endereço dele foi o Souza Lopes... 

 

AB – Hum. 

 

WL – Miguel Jalmer, que ele tinha correspondência com ele, então me deu o endereço 

dele. Aí eu saí da universidade, fui à casa do Jalmer, chego lá, vem a senhora dele, eu 

digo: “Aqui mora o Miguel Jalmer?” “Sim”. “Eu queria falar com ele”. “Olha, ele não 

está aqui em Havana, ele está no Oriente, Província do Oriente”, ele foi, está no Oriente, 

aí começou uma revolução, aí que eu soube que era... Começou uma revolução hoje de 

madrugada e ele está lá perdido, não tem, não deu notícias, não sei se ele vai poder sair 

de lá, se chega ou não chega.” Eu pensei: “Eu estou perdido, eu não tinha o endereço 

desse e procurar, talvez no catálogo telefônico, mas eu não achei o chefão, não achei o... 

 

AB – É, as referências mais... 

 

WL – Não tinha outra. 
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AB - ...Mais precisas estavam... 

 

WL – Daí então eu fui descansar, tomando o meu desjejum. Foi aí que veio esse homem 

e depois o outro e... 

 

AB – Isso. 

 

WL – E o Zayas. Bom, aí então eu estou esperando o Zayas, aí ele chega, eu expliquei o 

que eu queria, ele disse: “Ah, mas eu não mexo com isso, eu mexo com praga de 

agricultura, mas não esses caracóis que você está querendo, eu não tenho comigo”. O 

senhor procura eu disse: “Eu fui à universidade e não pude falar com o prof. Aguayo”. 

Ele disse: “Não, você procura o Jalmer, Miguel Jalmer, que ele trabalha com isso”. Eu 

digo: “Olha, eu fui lá na casa dele e ele está numa província do oriente”. Ele disse: “Não, 

eu encontrei ele, estava andando na curva agora ali, ele foi para casa”. Então eu pensei: 

“Será?” Peguei outro táxi, chego lá está o Jalmer em casa. Aí pronto, ele soube, contei o 

que eu ia fazer, ele se prontificou a me acompanhar, e ele largou os trabalhos dele no 

CityBank e comigo no carro dele, corremos Havana para todos os lados e depois fomos 

em várias províncias. Ele ficou comigo mais ou menos uma semana, aí eu coletei tudo 

que eu queria, porque o que eu queria era ver, lá tem os planorbídeos que é chamado de 

Bionphalaria havanensis, de Havana, é um negócio assim que dão palpite, mas ninguém 

conhecia bem como era. Coletei, tinha a Heminea cubensis também de Cuba, a fisa 

cubensis, tudo era, Cuba como México, México e Cuba são países muito visitados por 

naturalistas antigos do século passado. Cuba tem uma diversidade imensa de moluscos, 

tem até moluscos de árvore, só não tem voando, não tem aéreo, mas tem terrestre, 

arborícola e uma quantidade imensa. E eu vi uma coisa em Cuba, sabe? É que é o lugar 

que tinha mais malacologistas que eu já vi no mundo. Porque tinha um malacologista que 

eu queria saber como eu encontrava com ele. “Ah! Ele trabalha no hospital tal.” Eu ia lá, 

ele está operando, quer dizer, um cirurgião-malacologista. E tem uma sociedade lá, De 

La Torre parece, essa sociedade reunia o pessoal de noite, uma vez por semana, eles 

levavam tudo quanto era tipo de molusco e acabava a reunião, fritava aquilo, se comia 

molusco... Mas, uma quantidade, tinha empregado do comércio, médico, engenheiro, mas 

tudo assim, sabe? 

 

MR – Sei. 

 

WL - Muito superficial em geral, mas se dedicavam mesmo... Então a gente chegava 

assim no consultório de um sujeito e ele abria as gavetas cheias de conchas, conchas só, 

e foi um trabalho bem interessante porque a gente conhecia o pessoal do metier, mesmo 

que não tivesse a profundidade que eu queria. Então, eu viajei lá... 

 

AB – E com esse dr. Guilhermo Ayo, o senhor chegou... 

 

WL – Aguayo. 

 

AB – Aguayo. O senhor chegou a fazer contato com ele logo depois? 

 

WL – Logo depois então Jalmer me levou na casa dele. 

 

AB – Ah. 
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WL – E o homem estava deprimido, deprimido, porque ele dizia: “Esse país é um país...” 

O dinheiro deles era ao dólar naquele tempo, nós aqui era coisa assim de 20, 30, sei lá se 

era cruzeiro naquele tempo, 1 dólar lá era igual, a gente dava, ia engraxar um sapato dava 

5 pesos de cubano. Ele pegava, dava o troco todo misturado com o dólar, então eles andam 

num país desse com a situação econômica. Então ele: “O que que essa gente quer?” Estava 

indignado. Depois o Jalmer me disse, ele teve um diagnóstico de câncer no fígado agora, 

no fim não era, era engano. Mas ele estava assim... 

 

AB – Abalado. 

 

WL – Abalado e com isso ele saiu de lá, ele sumiu, foi para Porto Rico, Porto Rico antigo, 

na invasão. Bom, então aí saímos, eu coletei tudo que eu queria, ele conhecia. “Eu quero 

tal espécie.” Ele dizia “Olha ali que tem.” Foi rápido! Andamos uma semana para 

terminar o trabalho. Aí... 

 

MR – Essa coleção está aqui na Fundação? Está depositada aqui... 

 

WL – Está. 

 

MR – Esse material está todo aqui? 

 

WL – Está todo aqui. Isso aqui é de lá, eu estou trabalhando agora. Corte histológico de 

molusco, isso aqui é significativo para classificar, isso é a próstata de todo molusco. Mas 

então, hoje que ela ficou pronta. Então o Jalmer me ajudou e quando terminou era uma 

sexta-feira, era uma sexta-feira, aí eu, uma sexta-feira à noite, então resolvi, sobrou 

dinheiro, ele não deixava eu gastar nada não, então por esse Jalmer, quando o Fidel Castro 

assumiu, ele foi elevado a diretor do CityBank, quer dizer, o CityBank foi nacionalizado, 

ele ficou como diretor do CityBank, ele não dava demonstração nenhuma que estava a 

favor, ele não dizia nada, nem prol, nem contra... 

 

AB – Mas, ele era uma pessoa que era da área de universidade, da área de pesquisa? 

 

WL – Não, ele era um funcionário, assim de categoria... 

 

AB – Certo. 

 

WL - Do City Bank. Era um funcionário, não era nem chefe de seção, era um funcionário 

graduado do CityBank, não tinha formação universitária, mas... 

 

AB – Mas, tinha como hobby, era amador na questão da malacologia? 

 

WL - Era um hobby, estudava, os trabalhos dele são interessantes, mas não tem 

profundidade, o que é muito comum isso, são aos amadores. Então, ele era um amador, 

colecionador e se apoiava no professor, quer dizer, era amizade, não era da universidade... 

 

AB – Certo. 

 

WL – Depois da Revolução, ele foi brindado à presidência, direção do CityBank... 
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AB – CityBank. 

 

WL – E depois foi professor da universidade nomeado, acabou nomeado, vai para lá, e 

ficou sendo professor da Universidade de Zoologia, era um sujeito, morreu agora, há uns 

dois anos. Bom, quando eu estive lá mais recentemente eu encontrei com ele. Bom, 

então... 

 

AB – Era uma sexta-feira mais ou menos quando terminou... 

 

WL – Era uma sexta-feira, terminei, aí sobrou dinheiro. De Cuba, eu tinha que voltar, era 

o fim da minha viagem. 

 

AB – Sei. 

 

WL – Sobrou lá, não sei quanto, eu vou aproveitar esse dinheiro para poder sair. Era a 

primeira vez que eu saia para esse tipo de trabalho, eu não sabia como é que eu ia gastar, 

o CNPq me deu lá, 700 dólares, deu o que eu pedi, 700, 800 dólares, que hoje não daria 

para nada, mas naquele tempo deu mesmo porque eu também estava segurando, daí eu 

digo: “O que que eu vou fazer com esses dólares? Vou à Venezuela”. 

 

AB – É que faltava o lado da Venezuela. 

 

WL – Faltava a Venezuela. Eu não falei sobre isso? 

 

AB – Não, da Venezuela, do lago Valencia.  

 

WL – Então na Venezuela, como é que que eu faço? Eu tinha um passaporte que ia até 

Cuba. Saia do Peru, Bolívia, México, Cuba e volta. Passaporte do Itamaraty que dizia: 

“válido em viagem em missão do Conselho Nacional de Pesquisas”, era o nome do 

conselho naquele tempo. Bom, então fui eu à embaixada de Cuba porque o passaporte, 

esse passaporte especial, meio diplomático, ele não é visado, não é visado pelo... 

 

AB – Pelos agentes? 

 

WL - Pelo consulado, ele é visado pela embaixada, então eu fui à embaixada de Cuba. 

Cheguei lá, falei com uma funcionária “Ter um visto aqui para eu ir à Venezuela, agora 

eu preciso ir comparar a passagem, então eu tenho uma certa urgência” porque era, aí era 

um sábado e ia fechar meio-dia tudo, inclusive a companhia aérea e reserva só por 

telefone, mas tinha que ir lá comprar o bilhete, então eu falei “Preciso comprar esse 

bilhete”, quer dizer, mudar o meu bilhete para ir direto, fazer uma escala na Venezuela, 

então eu estou meio apressado. Aí o sujeito foi lá para dentro, eu esperei um pouco, aí 

vem o camarada: “Oh, como está? Eu sou o Manolo, Manolo e qualquer coisa dependendo 

de meios eu estou às suas ordens”. Eu digo: “Olha, eu quero é isso”. Ele era um secretário 

da embaixada, um alto funcionário da embaixada. Ele disse: "o senhor é brasileiro e o 

embaixador está entregando as credenciais ao general Batista, então ele não deve 

demorar”. Eu digo: “Bom, mas eu tenho horário para embarcar.” “Não, o senhor espera, 

eu faço questão que o senhor seja o primeiro brasileiro a ser cumprimentado pelo 

embaixador, era o Leitão da Cunha, Leitão da Cunha, Leitão da Cunha. Bom, eu fiquei 
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aflito. Eu digo: “Gente, eu obedeço? Hoje é sábado, e ele começou a conversar: “O senhor 

é...”, porque ele viu que eu viajava pelo Conselho Nacional de Pesquisa... 

 

AB - Conselho Nacional de Pesquisa. 

 

WL - E tinha qualquer coisa lá do Instituto Oswaldo Cruz também escrito, não sei como, 

mas estava lá. Foi isso, ele viu o Instituto Oswaldo Cruz, aí: “O senhor conhece o dr. 

Genésio Pacheco?” Que era colega aqui, que já morreu. “Conheço, trabalhei em 

brucelose. E o sr. conhece o dr. Arêa Leão. Conheço Arêa Leão, era chefe da micologia, 

dos cogumelos, eram nomes famosos”. Eu pensei: “Bom, ele conhece isso porque era do 

Brasil, resumindo a história: esses dois tinham uma fábrica de vacina (risos) lá em Cuba 

e ele era o gerente da fábrica de vacina. 

 

AB – Vacina. 

 

WL – Quando ele soube que eu era colega dos dois, conversou, perguntou por eles: 

“Como é? Conheço muito”. Mas não disse que tinha essa história. Eu há muito tempo que 

eu não os vejo. E eu contei as últimas deles. Perguntou coisas, eu sabia porque eu me 

dava muito com eles. E eu aflito, eu digo: “Puxa, mas como é? Me deu o papel, meu 

passaporte, minha passagem... Ele disse: “Não! Não, se preocupe!” Eu pensei: bom, eles 

devem ter um macete, porque se ele está na embaixada, ele está assim, não vai me 

prejudicar. Eu sei que daí a uma meia hora, chega o embaixador. Entrou, todo metido. Aí 

ele deixou o embaixador, passou assim, cumprimentou, aí foi lá para o gabinete dele, aí 

me levou. O embaixador levantou-se, eu digo: “Esse aqui é o dr. lá do Brasil”. O 

embaixador: “Doutor, bom dia, doutor, o que o senhor faz aqui?” Eu não queria conversa, 

“Eu estou fazendo isso, isso...” “E esses moluscos o que que fazem?” Eu digo: 

“Transmitem uma doença lá no Brasil chamada esquistossomose”. “Ah! Não diga 

doutor!” (risos) O sujeito era membro daqui, como muitos do Itamaraty. Então começou, 

muito arrumado e eu estava aflito... 

 

AB – Querendo ter a passagem na mão. 

 

WL – Bom, quando acabou, ele levantou-se, se despediu e tal, já o Manolo me pegou, e 

eu digo: “E a passagem?” Ele estava com a passagem e o visto na mão... (risos) tudo 

pronto, quer dizer, ele mandou um funcionário fazer as coisas e não me falou, aí me disse: 

“Você, aí já” –intimidade-, “Você o que que fez aqui?” Aí começou uma surra, a falar do 

meu trabalho. “Olha, eu fui a tais lugares assim, assim”. “Mas, foi fazer o que?” “Pegar 

caramujo”. “Oh! Mas pegou, que coisa interessante e tal e você foi na Tropicana? (Risos) 

Eu digo: “Não”. “Você foi não sei onde? Tal clube, chique”. “Não, eu vim trabalhar”. 

“Ah! Você não vai sair de Cuba sem ver esses lugares porque...” Eu digo: “Olha, meu 

dinheiro, o que sobrou, é para ir para Venezuela, eu não posso gastar...” “Não senhor! 

Fica comigo”. (riso) Aí eu já tinha descido a minha bagagem... 

 

AB – Do hotel. 

 

WL – Estava um dia fora para viajar de tardinha de volta e então já tinha pago hotel e 

tudo, tinha deixado guardado a bagagem. Ele foi lá e mandou recolher a bagagem e não 

deixou eu pagar. Aí dizia: “Agora, mas, eu paguei até então!” Aí ele chegou: “Não, vamos 
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ficar, você é o meu hóspede”. E eu fiquei no hotel, sábado, domingo. Segunda à noite que 

eu segui para Venezuela. Um sujeito me levou no Tropicana... 

 

AB – Aí o senhor fez o passeio turístico? 

 

WL – Tudo... 

 

AB – (riso) 

 

WL - Aí me botou num carro e eu nem fui na casa dele, ele chegou e foi me deixar hotel, 

mas me mostrou o que havia de importante em Havana, tudo, quer dizer, Havana Velha, 

então eu, bom chegou na segunda-feira, eu já fiquei sábado, domingo e segunda, como é 

que foi? Segunda à noite, segunda à noite eu segui, o avião embarcou segunda à noite. Aí 

fui para o aeroporto, ele foi comer, me deixou no aeroporto, e sem querer, era divertido, 

chegou lá uma hora, um camarada, eu dei a mala, duas malas para um sujeito que levava 

e dei um dólar para o sujeito. Um dólar! Ele disse: “Se eu for ao Brasil um dia eu vou ser 

carregador para carregar sua bagagem. Isso é uma fortuna, é uma fortuna.” Um dólar, de 

fato devia ser muito dinheiro, não é? Para mim era um dólar. Bom, então o avião saiu pela 

meia-noite mais ou menos, então ele me deixou, eu subi no avião, aí então fui para 

Venezuela. Eu digo: bom, agora o meu plano era esse. Eu conhecia lá um professor, 

professor Félix Bifano. Bifano ele era um professor de Medicina tropical e tinha trabalho 

sobre esquistossomose, sobre leishmania, sobre muitas coisas. Eram um sujeito dos 

grandes, esse aí, professor da Venezuela. Ele tinha estado aqui, passou uns dois dias e ia 

lá no hospital porque o negócio dele era com o Evandro Chagas, lá no hospital ele ia 

conversar com o Evandro e a gente almoçava ali na mesma mesa de modo que esse eu 

conhecia. Eu digo: “Eu vou falar com dr. Bifano porque a minha idéia era o seguinte: era 

ir num lago... 

 

AB – Aquele Lago Valencia? 

 

WL – Lago Valencia, eu já falei isso? 

 

AB – Não, o senhor só tinha dito do lago antes. 

 

WL – É eu tinha que ir no Lago Valencia, porque no Lago Valencia existia, na descrição, 

um livro aí antigo da América Central, de moluscos da América Central, que fala, ele diz: 

“Na América Central, Venezuela não é América Central, mas era um prolongamento, 

então tem uma espécie chamada Planorbis promus, a gente hoje chamada de 

Bionphalaria prona, essa espécie descrita por um alemão que é clássica, era tudo é 

concha, ele descrevia o que era concha e dizia o habitat do caramujo era o Lago Valencia, 

na Venezuela. Mas depois disso um sueco esteve lá, passou meses levantando a fauna e 

ninguém achava, só davam conchas. Mesmo gente que estudava o bicho, a anatomia 

interna, os órgãos, que é o que vale hoje, eles nunca chegaram lá, era só concha, só se 

conhecia concha. Eu digo: “Gente, é um bicho que está no lugar certo”. Eu sei onde é, eu 

pego ele, sabendo, comparando a concha, vou ver essa anatomia como é que era, qual é 

o mistério que ninguém descreve? Eu pensei que ninguém descrevia porque ou era difícil 

ou sei lá porque. Então eu queria, meu plano não era correr a Venezuela, ir ao Lago 

Valencia. Aí eu vou, pego o avião, quando eu chego, o avião desce lá em Caracas, era 

mais ou menos umas 7 horas da manhã, demorou um pouco lá a sair, botaram um pessoal 
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que não ficava na Venezuela, em trânsito. Então, quem ia, estrangeiro em uma fila, essa 

fila demorou, demorou uma meia hora para eu ser atendido, ser liberado. Aí eu saí com 

uma mala e um sujeito pegou outra mala e tinha lá uns táxis. Eu tive que andar lá nos 

táxis, estava longe, eu tive que andar assim uns 100 metros para pegar um táxi. Aí o chofer 

chegou, abriu a mala do táxi, botou a minha mala e eu outra e aí fechou e entrou, eu 

quando seguro na porta do eu ia para um hotel lá que tinha que ele me indicou. O senhor 

vai para Venezuela, você... 

 

AB – Esse senhor lá de Cuba, o Miguel? 

 

WL – É. Não, não, o Miguel não, o Manolo. 

 

AB – Ah! O Manolo. 

 

WL – E aí então eu disse para o chofer eu quero ir para tal hotel. Eu ia entrando no táxi, 

peguei, quando eu estava abrindo a porta do táxi, começou: “Doutor! Doutor! Paraense, 

Paraense”. Um cara veio correndo atrás de mim e eu parei, disse: “Eu estou lhe 

procurando e tal, me disseram que és um diplomático saiu, mas antes que os outros - 

diplomático porque o passaporte era do Itamaraty – e eu “Então é você, que sorte”. Eu 

fiquei assim, não é? Ele disse: “Não, não. Tirou do táxi as coisas, quer dizer, eu ia pegar 

esse táxi, eu ia me perder, aí tirou as minhas malas, botou no carro dele, tocou lá para o 

tal hotel que o outro lá tinha me indicado. Bom, para encurtar a conversa... 

 

AB – Quem era? 

 

WL – Esse sujeito era o gerente da firma em Caracas, da firma das vacinas... 

 

AB – Ah! 

 

WL - Porque também tinha uma filial, tinha uma filial em Caracas. O Manolo telefonou 

para ele sem me dizer nada e mandou ele me procurar, podia me dizer, não é? Olha...Não 

falou nada, de surpresa, então, mandou, o sujeito chegou, por um triz eu me perco dele. 

Se eu me perdesse desse camarada eu não ia ver Lago Valencia nunca porque, bom aí ele 

foi conversando e tal e aí me disse: “O fulano, o Manolo, não sei o que, me telefonou, eu 

estou aqui para ver o que que o senhor precisa”. Aí fiquei no hotel, ele subiu comigo: 

“Bom, qual é o seu projeto?” “Eu quero ir no Lago Valencia ver uns caramujos e tal”. “E 

como o sehor vai fazer?” Eu digo: “Eu quero ir na universidade procurar o professor 

Bifano para me dar orientação. “O senhor não vai falar com o professor Bifano porque 

esse Lago Valencia fica numa zona militar e ele não é bem visto pelos militares”. Estava 

na ditadura daquele Gimenez, Péricles Gimenez, que era uma ditadura ferrenha... 

 

AB – Ferrenha. 

 

WL – Esse general lá, “Então o senhor não vai poder ir com ele, então eu vou lhe levar 

com outra pessoa que vai lhe dar as condições”. Essa outra pessoa era o Ottolina, que era 

um muito conhecido meu de literatura porque ele escreveu um livrão sobre miracídeos de 

esquistossoma, é o embrião do esquistossoma, e ele foi inventou de um processo chamado 

biópsia retal... 
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AB – Ele é o Ot... como é que o nome? 

 

WL - Ottolina. 

 

AB – Ottolina. 

 

WL – O, T, T, O, L, I, N, A. Eu me lembro o primeiro nome dele. Professor Ottolina, ele 

não era da universidade, ele era da Saúde Pública, talvez ele fosse professor de uma outra 

universidade federal. Então, eu acredito que o nome seja Carlos Ottolina, parece. Tem um 

livrão dele aí sobre miracídeos que ele me deu. Então ele me disse “Eu vou lhe levar lá 

no doutor Ottolina que ele deve resolver esse problema”. Aí me levou lá. Eu chego, o 

Ottolina, bonitão, simpático, me levou na casa dele, ele tinha se separado da mulher, 

estava deprimido, eu percebi. Era tudo pela sala, era o retrato da mulher e filhos, e ele 

sozinho na casa, sozinho. Eu fui lá mais de uma vez. Então ele me levou lá no serviço 

onde o Ottolina trabalhava e comecei, disse o que que eu queria, aí o Ottolina disse: “Ah! 

Sim”, levantou, foi num escritório do lado e eu vi o sujeito batendo a máquina: “tré, tré, 

tré”, era ele, bateu na máquina umas coisas e me entregou. Então dizia: “Amanhã, às seis 

horas o senhor será procurado por fulano de tal, inspetor fulano que lhe levará não sei 

onde e lá vai trocar de carro e vai receber o inspetor, dois inspetores e tal, e daí segue para 

o lago”. Pronto, eu conversei com ele, no dia seguinte eu estava indo para o Lago 

Valencia. Chega lá, de fato, para entrar lá, é aberto assim, tinha lá umas barreiras, 

soldados do Exército e tudo... 

 

AB – Era área militar mesmo, quer dizer, todo um controle... 

 

WL – Então eu vou para o Lago Valencia e, claro, já estava próximo assim, eu imagino 

assim um meio quilômetro, uns 500 metros do lago. Aí eu comecei a me coçar e os caras 

ficaram rindo, o motorista e os dois ajudantes: “Que há doutor, está coçando?” Eu digo: 

“Está”. “Está. Sabe o que é? Concha”. É concha esfarelada... 

 

AB – Esfarelada. 

 

WL - O vento carrega partículas, cristais de cálcio e toca na gente dá coceira, bom aí eu 

não entendi puxa, porque só nesse lugar. Eles disseram que essas conchas são as cascas 

dos caracoles e aquele pozinho que eu não via. E quando chega no lago, aí eu comecei a 

pisar em concha, assim o lago uns 10 metros a mais do lago, havia só concha do bicho, 

tal bicho, eu peguei a concha do bicho. Só a concha vazia aquele branco, a gente metia 

assim a mão, saia concha e areia, mas mais concha que areia. Bom, aquilo era um lago, 

acho que do período do Pleistoceno, era um lago que era muito maior, todo lago seca um 

dia, então o lago vai baixando e o que era o fundo do lago naquele lugar  

 

MR – Vai assoreando.  

 

WL - Sai o sedimento, depois o lago vai encolhendo, vai deixando aquela margem 

descoberta e aquilo tudo era concha desde o Pleistoceno, quando o homem começou a 

surgir. Então, bom aí eu, poxa, vou encontrar fácil porque tanto caramujo. Aí comecei, 

concha, concha, “tchan, tchan”, um dia claro, um sol bonito, não tinha uma nuvem, 

temperatura boa, e aquele lago imenso e eu coletando. Só dava concha vazia, vazia, vazia. 

No fim de uns 20 ou 30 minutos, eu digo: “Puxa, não tem aqui nesse lugar caramujo vivo 
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e tem a concha dele, como é possível isso?” Uma hora lá, eu peguei um que estava com 

um bicho dentro podre, a concha com um corpo do caramujo podre... 

 

AB – Podre. 

 

WL - Aquela coisa até do mau cheiro. Aí peguei, digo: “Bom, deve ter algum vivo por aí, 

e nada”. Daí mais uns 15 minutos, outro...  

 

Fita 6 – Lado B 

 

WL – Ele então, eu pensei que ele podia viver no fundo do lago, e quando morria, ele 

podia viver agarrado no fundo, quando morria, começou a decompor, formava gases, ele 

boiava e o vento trazia para a margem. Encontrei uns quatro ou cinco podres e olhando a 

água comecei a ver uns sombreados assim a um metro mais ou menos de profundidade, 

de vez em quando tinha umas manchas, não era nuvem, era um negócio submerso. Aí eu 

pensei deve ser planta aquática, porque não dava para ver, eram umas manchas assim, aí 

a minha concha não chegava. Eu fui em um casebre que tinha perto e tinha lá uma mulher 

com uma família grande, lá, falei, tinha uma vassoura lá: “Me vende essa vassoura”. “Ah! 

mas....” “Eu te pago bem, você compra aí umas duas ou três”, aí no fim ela foi na vizinha, 

arranjou outra vassoura e eu peguei, eu peguei duas vassouras, me arranjaram lá um 

arame, eu liguei aquelas duas vassouras no cabo e aí eu alcancei o lugar. Quando eu meti 

aquilo com muito cuidado porque ficava muito flexível, subiu uma ramagem de terra com 

tudo agarrado nas folhas, quer dizer, esses caramujos tinham uma boca assim muito 

aberta, quer dizer, pescoço grosso, pescoço tem um músculo para grudar, porque eles 

ficavam apegados, viviam naquelas plantas e ali botava a desova, os filhos cresciam ali, 

quando morriam, aí apodreciam e vinham para baixo. Agora, em meia hora eu enchi uma 

lata, aí eu digo: “Pronto, ganhei a minha viagem”. E voltei, voltei, mas quando eu saí para 

o lago de manhã cedo, esse gerente da fábrica de vacina, quer dizer, ele não tinha fábrica, 

a fábrica ficava em Cuba e ele mandava a vacina para lá para ele vender como se fosse 

dono de uma drogaria. Ele me disse assim: “O senhor vai ao lago então, o senhor faz o 

seguinte, o senhor me deixa, me passa o seu passaporte comigo, deixa o seu passaporte 

comigo”. E eu: “Mas como é que eu vou sair por aí sem passaporte?” “Não! O senhor vai 

com funcionários e tudo, não tem problema”. “O senhor me dê o seu passaporte porque 

todo mundo que chega na Venezuela, mesmo que ele chegue e fique no aeroporto 

converse com alguém e pegue outro avião, ele tem que, para sair ter uma declaração, um 

atestado, ter certidão negativa de Imposto de Renda, quer dizer, que não fez negócios, 

não ganhou dinheiro, se ganhou tem que pagar imposto de renda. E o senhor vai lá e tal, 

tem que ver isso. Então o senhor deixa o passaporte comigo”. Ele cuidou de tudo, quando 

eu voltei estava lá documento. Eu ia perder meu tempo todo nisso, não é? 

 

MR – É. 

 

WL - Ia lá no Imposto de Renda e aquela burocracia, pois... 

 

AB – Ajudou a ajudou a render, não é? 

 

WL – É então, eu peguei os bichos e voltei, falei com o Ottolina que estava pronto, nem 

vi o coisa, porque eu queria voltar... 
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AB – Aí o senhor nem foi procurar o Félix Bifano porque... 

 

WL – Não, não fui porque eu estava com os meus caramujos que eu fixei de noite, e eu 

estava trazendo uns livros, aliás eles morreram porque é uma coisa muito especial o 

habitat deles, vai ficando fora dali, eu fixei muito. Aí publiquei um trabalho, publiquei 

um trabalho sobre ele, aí dava, eles têm uma concha muito torta assim, uma boca torta, 

um bicho feio, bonito não é, como dizia um francês célebre, que belo câncer! Quando ele 

fazia autópsia, que belo câncer. Esse também, um belo caramujo, mas todo esquisito. 

Agora, tinha mudanças da concha, então eu fiz até uma série de figuras desde esse até um 

normal, com a concha direitinha com outros caramujos. É seqüência, então a variação, e 

publiquei isso, isso em 1959 eu acho, 1957, por aí, 1957. Bom, isso é a história desse... 

 

AB – Quer dizer, essa viagem o senhor estava dentro do INERu ainda?  

 

WL – Eu estava no... 

 

AB – No INERu, não é em 1956? 

 

WL – Não, eu estava no SESP. Foi em 1956. Eu saí do SESP, meados de 1956, mas teve 

uma extensão desse negócio que é recente. Um dia eu recebi aqui um grupo de franceses, 

tem um grupo de franceses de duas universidades que eles se associaram lá para estudar 

moluscos. Eles estudam moluscos nas possessões francesas do Caribe, na Ilha de 

Guadelupe, na Ilha de Martinica, aquelas ilhas deles, e então,  de vez em quando eles me 

consultam, que quando eu estive lá no Caribe eu encontrei um deles, o que agora não está 

mais trabalhando, mas os outros, cientistas publicam muito, muita coisa,  eu até tenho um 

trabalho dele aqui, o Quartier, fizeram lá um acordo com a Venezuela para fazer estudos 

sobre esquistossomose, moluscos da Venezuela, então eles vivem lá, de vez em quando 

vão lá e tem ligação. Um dia eu recebi uns exemplares do Quartier: olha, isso aqui 

pegamos na Venezuela, veio fixado, isso aqui, eles diziam Bionphalaria havanensis. 

 

AB – Isso recebeu agora, atualmente? 

 

WL – É coisa de uns três anos... 

 

AB – Três anos. 

 

WL – Ou quatro, é havanensis aí da Venezuela, nós queríamos que o senhor confirmasse 

para nós. Aí eu com o exame, dessequei o bicho e respondi para ele: “Isso aí não é 

havanensis, isso é Bionphalaria prona, do Lago da Valencia, do Lago Valencia. Aí ele 

me responde, falei que era Bionphalaria prona, feito um desenho lá pelo desenhista. 

“Olha, é isso aqui, isso não tem nada que ver com o havanensis”, era o tal, a forma, 

habitat, forma rara que parece com o outro caramujo. Então eu disse: “Olha, vê aquele 

mesmo trabalho, que eu mandei uma separata, mas você tem aí, deve ter, vê aquele 

trabalho onde eu digo a forma variante...” 

 

AB – Variante. 

 

WL - Extremo, que tem a seqüência de variação, cada um diminuindo aquelas contorções 

até chegar uma forma que parecia essa havanensis, quer dizer, pela concha, então é da 



 

 

114 

 

havanensis, isso aí não é havanensis, é prona. O sujeito me escreve uma carta: eu estava 

a 100 léguas – cent lieues – de imaginar que isso houves... fosse prona, como é tão 

diferente. Eu tinha escrito para ele, essa é uma forma, eu disse até assim, é uma forma de 

variante extrema que está figurado no meu trabalho, veja lá, é aquele da ponta, então isso 

se chama seleção direcional em genética e evolução, quer dizer, é uma seleção que o 

ambiente faz numa direção, para aí na direção de remodelar a concha; pode ser na direção 

de ficar menor o bicho ou a pessoa conforme o ambiente. Então eu disse isso é um belo 

caso, um belo exemplo de seleção direcional que é raro uma constatação, vocês escrevam 

sobre isso. Ele aí me responde: “Estava a cem léguas de ver que isso era Havanensis e 

que era Prona. “Mas nós não estamos habilitados assim, nesse habitat, para explorar essa 

parte, então vamos fazer um trabalho conjunto e tal?” Eu aceitei, depois daí um pouco ele 

me manda a Straminea que é outra espécie, eu digo é prona outra vez porque estava nuns 

lagos, nuns riachos lá, não era num lago, quer dizer, sai dali e vai se adaptar a outro 

ambiente. Então tudo o que ele mandava era Prona e fizemos um trabalho, eu só não 

gostei desse trabalho porque o trabalho tinha que ser meu e dele, então saiu assim: meu 

nome, o dele, bom, e houve um que fez a parte molecular, que era de outra instituição da 

França, só os três; mas aí ele botou mais dois sujeitos que não tinham nada com a história. 

Um porque era um engenheiro sanitarista que não entende nada disso, mas que é chefe 

do setor e facilitou o trabalho e o outro era o chefe do serviço que dizia que era 

Havanensis. Então o sujeito estava errado e assina um trabalho dizendo que é Prona. Eu 

não gostei da história, mas não disse nada. Bom... 

 

AB – Pois é, mas o senhor não acha também o quanto essa viagem, não só a viagem, mas 

o seu trabalho, quanto que é atual, não é? Como o trabalho da coleta, trabalho mesmo de 

formar a sua coleção e de ir atrás dessas suas dúvidas, que eram coisas que intrigavam o 

senhor e o senhor foi lá e descobriu, como até hoje são coisas extremamente atuais, não 

é? 

 

WL – Isso. Agora esse trabalho, eles aí então escreveram a parte deles, a parte que foi 

feita lá que era, e também na França, que era parte a parte molecular, eles estudavam o 

que a gente chama de iso-enzimas, são enzimas que tem três, quatro formas diferentes, 

elas servem para mesma coisa, para o metabolismo, mas tem variantes também para 

adaptar. Por exemplo, tem enzima que funciona no clima frio, a mesma enzima no clima 

quente ela varia, por isso chama iso-enzima, iso, semelhante, não é? Igual, isso-enzimas. 

Então são formas moleculares múltiplas que a gente diz, servem para mesma coisa, mas 

às vezes elas se adaptam também, é uma questão da natureza. Então, eles fizeram parte 

enzimática e saiu assim, quando eu falei isso, eles fizeram e mandaram a parte deles que 

era parte molecular, e dizia assim: que havia, essa espécie era Prona, mas havia, ainda 

tinha uma que eles achavam que era diferente, então eles diziam: em cinco ou seis lugares 

que eles viram era Prona, mas ainda há dúvidas sobre uma outra população que não deve 

ser, deve ser uma outra espécie. Aí quando eles mandaram isso, a parte deles, eu ia 

escrever a minha, eu peguei, botei numa pasta para sair nas Memórias1 do Instituto, não 

vou publicar isso assim como está. Então escrevi para eles, dizendo: olha, vocês cada 

população, vocês examinaram que cada população quinze, dezoito exemplares. Essa que 

vocês têm dúvida examinaram três, a iso-enzima o nome está dizendo, são várias, vocês 

pegaram uma população que tem lá uma variação dentro daquele sistema, então é pouco. 

Porque que não custa nada examinar mais e ver, confirmar e guardei o trabalho, não disse 

nada, guardei o trabalho, quando passa daí a uns seis meses chega aqui um negócio de 
                                                           
1 Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 
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urgente, um envelope, não sei o que, dizia: “Se ainda não está em publicação, suspende, 

pode mandar, foram examinar mais e deu igual ao resto. Eu digo: “Agora assina aí, 

peguei, mandei sair nas Memórias esse trabalho, com tudo direitinho”. Bom, então isso é 

tudo conseqüência ainda daquela...  

 

AB – Da...  

 

WL - Se eu não tivesse feito aquela viagem...  

 

AB – Da ida à Venezuela.  

 

MR – Essa Bionphalaria Prona, ela transmite? 

 

WL – Não. 

 

MR – Não, não tem nenhuma ligação com... 

 

WL – Não, não pega esquistossoma. Bom, então essa aí acabou a viagem... 

 

AB – É dessa viagem a gente fechou. 

 

WL – Depois eu publiquei, tudo que eu fiz fui publicando e foi consertando essa confusão 

toda. 

 

AB – E aí se a gente for pegar a sua trajetória tanto dentro do INERu como também depois 

da UnB, como foi o seu processo de continuar constituindo suas coleções participando 

dessas duas instituições? Do INERu o senhor falou para gente que era uma chance que o 

senhor tinha de conhecer o país todo... 

 

WL – O país todo. 

 

AB – Porque o SESP era muito vinculado ao nordeste... 

 

WL – Ao Nordeste. 

 

AB – E o INERu lhe dava a possibilidade de Santa Catarina... 

 

WL – Para qualquer lugar. 

 

AB – Não é? Para qualquer lugar, quer dizer, dessas viagens faz parte hoje da sua coleção 

amostras que o senhor foi coletando nesse período todo? 

 

WL – Em todo lugar. 

 

AB – Tem alguma que o senhor destacaria? Tem alguma viagem nesse período do INERu 

que o senhor... 

 

WL – Bom, no tempo do INERu, aí eu era num país, mas quando eu...,  chegou a um 

ponto que aí entrou a Organização Pan-Americana de Saúde de Washington, por causa 
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dessas dúvidas que sempre houve, muita confusão, cada um dava um palpite, a 

Organização resolveu ver, pôr em pratos limpos, tentar pôr em pratos limpos o 

conhecimento, saber o que era  mesmo verdade ou o que era confusão... Então eu recebi, 

eles viram, um dia eu recebi uma visita de um sujeito chamado Chamberlain, um 

funcionário, ele era funcionário do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, ele 

então, ele estava em Belo Horizonte, ele chegou, eu não o conhecia, ele chegou, se 

apresentou, sentou assim, virou e aí tomou um cafezinho, convidado e aí começou uma 

conversa mole que eu não entendi para que ele foi lá, bater papo. Eu não o conhecia. Aí, 

ele olhava, olhava, o laboratório era grande, assim comprido, lá no INERu. Ele olhava, 

olhava, foi espiar, e conversando, no fim ele só me disse assim, bateu papo assim em geral 

e não perguntou o que estava fazendo, nem, ele não entendia do assunto. Conversou, 

conversou, bateu um papo e aí disse que: “Olha, o NIH, National Institute of Health quer 

que a gente sustente a pesquisa nessa área de saúde, eles estão agora abrindo um setor 

extra muros, para fora, não para dentro, para fora, para ajudar as pesquisas fora”, então 

me deu uns formulários, “Se você quiser pedir alguma ajuda, tem aí”. Eu deixei aquilo lá, 

eu vou pedir para o NIH ajuda para que? Eles estão lá nos Estados Unidos, mexendo com 

esquistossomose naquela área do Caribe, não é? Algum sujeito em Porto Rico 

principalmente, que é a possessão deles. Para que eu vou pedir? Não vou pedir, deixei lá, 

eu não tinha projeto assim, eu estava trabalhando no país.... Bom, passou, enfim, isso foi 

no começo de 1963, 1961, 1963, não sei direito isso, por aí. Lá para outubro mais ou 

menos eu recebi uma carta daqui do Rio, que estava ainda aqui a agência da Organização 

Pan-Americana de Saúde... 

 

AB – Da OPAS. 

 

WL – Da OPAS. O sujeito lá, o representante me escreveu dizendo que tinha recebido 

uma recomendação de Washington para me convidar para uma reunião em Washington 

sobre moluscos, caramujos de esquistossomose, planorbídeos. Ele deu lá a data, se eu 

podia ir.  Podia, então, bom proveito... 

 

AB – Era aquele estilo de comitê dos experts? Era aquele... 

 

WL – Era, era, era, mas não era assim uma coisa formal então, pegar um sujeito daqui e 

dali... 

 

AB – Sei. 

 

WL - Era um comitê de experts.  

 

AB – Ainda não formalizado? 

 

AB – Não formalizado. Era um grupo de pessoas que estudavam caramujo. Então tinha o 

Bendi, que era o um sueco; tinha o Male, que era egípcio, mas naturalizado americano, 

que antes tinha trabalhado muito no Egito com esquistossomose; tinha o Harry, que era 

um americano que trabalhava em Porto Rico; tinha o Barry, que era americano, que era 

malacologista desse instituto e eu e o Frederico Simões Barbosa, de Pernambuco, fomos 

nós para lá. Bom, aí eu fui para lá. Eles queriam saber o seguinte: em que pé está o 

conhecimento desses moluscos. Se já dá para fazer um guia de classificação para o pessoal 

classificar. Um guia. Eu tenho aí na gaveta, o guia lá... Aí discutimos lá, eu então eu não 
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sabia os detalhes, era para discutir sobre moluscos e tal, eu pensei: “Bom, eles vão querer 

saber as espécies, quais são; e passei assim, isso tinha uns vinte dias para ir, eu passei 

esses vinte dias, quase não dormia e levantando toda bibliografia e vinha aqui e fiquei 

aqui uns dias, passava uns dias na Biblioteca para poder dar a citação exata dos trabalhos. 

E fiz uma lista, consegui levantar todas as espécies que existiam na região tropical, quer 

dizer, desde o México até a Patagônia... 

 

AB – Patagônia. 

 

WL - Tudo que eu pude, eu levantei duzentos e cinquenta e tantos nomes de espécies. 

Agora podia ser que vários nomes correspondessem a uma só espécie ou um nome 

correspondesse a mais de uma glabrata, a gente chama isso nomenclatura! Tudo que 

havia, com nome do autor, a data, isso aqui é uma lista das espécies, pelo menos agora a 

gente vai dizer quais dessas a gente já estudou e os outros também, e ver o que que falta, 

e ver aquilo. Depois quando eu chego lá, entre outras coisas, esse Harry, que era o que 

trabalhava em Porto Rico, ele tinha sido incumbido de fazer isso; eu não fui, mas não me 

disseram, então eu chego lá praticamente empatei com ele. Chegou na hora de discutir, 

eu puxei para mesma tecla, ele disse: “Bom, Harry vai falar”, aí o Harry começou, eu 

puxei, “O que que é isso aí?” Aí eu digo “Uma lista”.  Aí eu digo: “Bom, eu fiz uma lista.” 

“Mas não precisava”.  Eu digo: “Ninguém me avisou”. Tinha umas duas espécies assim 

que ele dava, eu não dava, (TI) aí conferiu, quer dizer, aí o Chamberlain já estava na 

Organização Pan-Americana, ele já devia estar passando... 

 

AB – É, quando ele veio aqui, ele já devia estar nessa passagem, do... 

 

WL – É, então, era assim, tinha uma mesa de reunião, eu estava aqui; aqui, um outro; 

aqui, um outro; os três lá e ele também, ele ficava Bem em frente de mim assim,  e o 

Simões Barbosa foi escolhido como presidente, o Simões Barbosa, nesse tempo o Simões 

Barbosa estava meio estremecido comigo, porque o Jânio Quadros quando assumiu botou 

como ministro um colega meu, que era colega de turma,  meu amigo e ele resolveu que 

ele tinha que ser diretor do Instituto Oswaldo Cruz, eu digo: “Eu não quero saber de ser 

diretor” Isso aqui estava uma droga, eu estava fora, não queria saber, não saio daqui... 

Bom, então quando ele viu que eu não queria, ele então me nomeou, disse que ia me 

nomear diretor do INERu... 

 

AB – Do INERu, o senhor ficou de 1961 a 1963 no lá INERu. 

 

WL – Então, eu disse: “Não” e coisa, eu não vou, porque o INERu era aqui na Baixada 

Fluminense, a sede, “Eu não vou para o Rio, eu estou aqui trabalhando direito”. “Não! 

Você vai, aonde você quiser vai ser a sede, fica sendo a sede”. Então me nomeou. E..., 

agora, Jânio Quadros, na época um chato, ele, a primeira coisa, recebi um, como diretor 

aí uma circular da Casa Civil da Presidência queria um relatório de tudo que estava sendo 

feito em pesquisa. Está certo! O governo quer saber, e o que foi feito no ano passado e 

uma estimativa das despesas que a gente esperava e quanto gastou o ano passado. Era 

para poder ver, quer gastar muito mais do que estava gastando, é natural, eles mandam 

no país. Aí, eu baixei lá, comecei a fazer, tinha Recife e tinha, onde mais? Era aqui... 

 

AB – Belo Horizonte e... 
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WL - E Belo Horizonte, Gonçalo Muniz não estava no... Então eu passei, telefonei para 

o Frederico que era o chefe lá, eu digo: “Olha, Frederico, tem que ser assim, primeiro 

quando eu fui nomeado, ele veio à posse, e aí disse assim: “Bom, nós estamos lá 

trabalhando muito bem e vamos fazer seguinte, nós, você fica sendo assim um supervisor, 

como quem diz, não vai dar palpite lá porque aquilo era considerado dele...” 

 

AB – Dele. 

 

WL – Então a gente pode cooperar... “Está bom, cooperamos”. Aí, a primeira cooperação, 

eu disse a ele: “Tem esse pedido”, eu mandei, eu vou te contar, não tinha fax nesse tempo, 

era bater pelo Correio e uma coisa assim rápida, expressa. “Vou te mandar cópia da 

portaria para a gente fazer isso, você vai preparando, que tem um prazo”, era um mês, aí 

preparo de lá, muito bem, vim aqui, fiz o pessoal preparar e quando vai esgotando o prazo, 

ele não me manda nada. Aí eu digo: “Olha, você manda o negócio”, telefonei, ele dizia: 

“Bom, eu estou pensando, vou pensar”. Eu digo: “Bom, mas isso é ordem, rapaz, é ordem 

do governo, está dependendo deles, como é que eu vou tirar a verba, essas coisas todas se 

um setor está assim?” No fim ele chegou assim e disse “Olha, eu não vou fazer”. Aí, puxa, 

o ministro era aqui no Rio, eu vim aqui, trouxe as coisas. Ele disse: “E Recife?” Eu digo: 

“Olha, está assim, o Frederico, está relutando”. Disse: “Não! Porque você não vai lá e não 

leva os funcionários e faz?” Eu digo: “Mas como é que eu chego lá e ver o que gastou se 

ele não tenho os dados?” Parece que não guardavam. Eu sei que no finzinho eu vim ao 

Rio e levei tudo e ele disse: “E Recife?” “Recife não mandou até agora”. Ele disse: 

“Escuta, ele que é o diretor ou é você?” Assim em tom de brincadeira, “Ele que é o diretor 

ou é você? Ele é que dá as ordens e você obedece aqui no Rio?” Eu digo: “Não, eu sou o 

diretor”. “Então o que que você vai fazer?” “Eu vou mudar o cara, botar outro no lugar 

dele. Se ele não está disposto a não cumprir nada...” 

 

AB – O ministro era o Fadul? 

 

WL – Era o Catete Pinheiro. 

 

AB – Ah, era o Catete. 

 

WL – Aí cheguei lá em Belo Horizonte e telefonei: “Olha, Frederico, eu vou mandar, 

você não vai ficar, porque você não está cumprindo nada, como é que você vai dirigir um 

negócio se você não dá satisfação, vou botar você no seu lugar”, porque aí eu já tinha 

passado um telegrama urgente para o Luciano.  

 

AB – Explicando a emergência. 

 

WL – (TI) Era um colega meu, competente, foi o sujeito que descobriu que no Nordeste 

havia doença de Chagas, ninguém sabia, estudando malária, pegando mosquito, pegou o 

barbeiro, examinou e fez um levantamento, uma coisa original, pioneira e o Pinotti que 

era o chefão lá do DNERu... 

 

AB – Do DNERu. 

 

WL – Disse: “Olha, agora você vai lá para o nosso Instituto lá do Aggeu Magalhães e eu 

te dou lá uma sala para você prosseguir nesse estudo”. Aí ele foi lá, o Frederico disse: 
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“Não, aqui você não trabalha”, porque aquilo era ele só que, o outro tinha cartaz. Aí o 

Pinotti mandou uma carta para o Luciano se apresentar, isso antes dessas coisas, ele pegou 

leu a carta, sabe que ele pegou e disse ao Luciano: “Olha, aqui quem manda sou eu, aqui 

não tem lugar para você.” Quer dizer, travou o progresso desse conhecimento que hoje 

está, tem doença de Chagas lá e espécies de barbeiro, tudo isso Luciano estudou. O 

Luciano então alugou umas salas na cidade para fazer o tal do serviço e aproveitou e tinha 

um laboratório particular e funcionava ali que eu mandei acabar quando eu assumi, botei 

ele lá na diretoria e disse a ele: “Agora não pode, o serviço está pagando lá o aluguel, uma 

parte do seu...  

 

AB – Do que é um laboratório privado. 

 

WL – Do seu laboratório então vai para lá e fica, aí ele comprou, no fim ele achou acabou 

tendo que, ele comprou e ficou dono da coisa. 

 

AB – Com isso criava-se uma certa querela entre o senhor e o professor Frederico. 

 

WL – Então o Frederico dizia para todo mundo que eu o perseguia aqui por causa de 

competição, de estudar molusco e tal, que ele, por ser de lá, não foi. Ele me deixou numa 

situação difícil que eu tinha que fazer isso. 

 

AB – E nessa reunião isso estava recente, porque essa reunião foi em 1961... 

 

WL – Foi no fim do ano. 

 

AB – Quer dizer, estava bem recente isso, não é? 

 

WL – Então o que acontece? Ele foi para lá antes de mim, quando eu cheguei ele já tinha 

manobrado tudo, inclusive, com a doutora Alina, aquela Szumlevski que trabalhava aqui 

e morreu, e disse... 

 

AB – Doutora Alina era aquela que ficava aqui em Jacarepaguá, não é? 

 

WL – É... 

 

AB – Cheguei a conhecer ela. 

 

WL - Nessa ocasião, ela estava em Washington, ficou uns dois anos lá trabalhando nesse 

Instituto Nacional de Saúde e ele me disse: “Olha, o pessoal lá dizia que todo esse trabalho 

quem fazia era o Deslandes. O Deslandes era o meu desenhista e de nível secundário e 

que desenhava muito bem, dissecava e tal, me ajudava e eu botava o nome dele, apesar 

de não ter diploma de nada. Pois ele dizia que o Deslandes fazia tudo, eu só botava o 

nome, eu sei que quando eu cheguei lá em Washington, primeira coisa, eu quando eu 

entrei no elevador, vinha o elevador lá de baixo, eu tinha ficado no meio do edifício, para 

ir lá para cima, aí o elevador vinha, mas umas gargalhadas, olha, um grupo alegre no 

elevador. Quando parou no meu andar que eu entrei, “tum”, aquele silêncio. Que aí ele 

disse: “Dr. Paraense” todo mundo encanou que entrou um estranho, mas eu notei pelas 

expressões deles que eles deviam estar falando de mim, porque ficou todo mundo assim 

sem jeito, aí ninguém mais piou até lá em cima. Pois, muito bem, quando começa a 
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reunião, tinha um problema que era nome que a gente ia usar de gênero porque nesse 

tempo tinha Australorbis, Tropicorbis, Bionphalaria, Latitafius, Tafius, usaram nomes 

diferentes para um mesmo gênero, espécie Glabrata, mas o que eu chamava Autralorbis 

glabratus nesse tempo, podia chamar Bionphalaria, mas era africano. Então estava essa 

discussão e eu escrevi o mais comum que era o Australorbis, então eles tinham que decidir 

que nome iam usar no guia, quando, se saísse o guia. Quando chegou a primeira reunião, 

o Frederico dirigindo lá a reunião: “Bom, agora então temos que ver o nome que vai ser 

adotado”. Eu escrevi um trabalho dizendo que o nome correto era Tafius, Tafius, aí 

expliquei tudo porque, pelo código internacional de nomenclaturas, dando a minha 

opinião e aí vários, dois que estavam na reunião usaram, passaram a usar, como eu. E os 

outros estavam assim na dúvida, quer dizer, se eu quisesse impor esse nome, eu impunha, 

mas aí ele na cabeceira chegou e disse: “Bom, agora vamos ver o nome”, aí ele, “Fulano, 

vamos fazer votação”, “Fulano, Bionphalaria” é aí sujeito dizia: “Tafius”; fulano, aí ele 

disse, “bom”... 

 

AB – Quer dizer, pulava o senhor? 

 

WL – É, sim, sim, fulano, fulano. E o homem e lá da... 

 

AB – E o Cham... 

 

WL – O Chamberlain? 

 

AB – O Charberlain na frente? 

 

WL – Assim de fronte, bom, então é Bionphalaria, porque se eu dissesse Tafius empatava, 

aí tinha que discutir mais. E eu pouco estava dando bola para esse negócio, eu queria que 

saísse o nome direito para gente começar a usar, aí diz o Frederico “Bom, então é 

Bionphalaria” aí o (TI): “Dr. Paraense não votou”. Falou assim: “Dr. Paraense não 

votou”. “Ah! Sim, desculpe”. Eu digo: “Olha, para mim isso não tem o mínimo valor, 

pode ser Bionphalaria, porque eu não quero que a gente não fique aqui por tantos dias 

discutindo o assunto que não tem importância”. Pronto, aí ficou Bionphalaria lá no guia. 

Mas a coisa era assim essa hostilidade. Bom, então eu fui lá, nessa reunião, quando se 

discutia um assunto assim que tinha que resolver, que tinha muito disparidade, o 

pessoal..., eu só me divertindo com aquilo lá: “É isso aqui assim, não é”. Aí a turma 

pegava umas pastas, cada um tinha lá suas pastas, puxava lá os trabalhos, trabalho daqui, 

dizia isso, isso e isso. Eu sei que chegou uma hora, quando terminou os três dias dessa 

reunião, aí disse que podia fazer o guia, então diz o Chamberlain, “Para poder sistematizar 

isso tudo, a gente ou vai a...”. 

 

AB – A OPS. 

 

WL – A OPS vai ter que estar com a intenção para centralizar isso, um centro de 

investigação na área do assunto para poder coordenar isso tudo e progredir nas pesquisas, 

aí vamos escolher, aí todo mundo calado. Quer dizer “Onde será?” Aí chega Frederico e 

diz assim: “Bom, (TI) onde tinha um que estudava no Porto Rico... 

 

AB – Um era de Porto Rico. 
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WL – É. Não! Era o Barry esse de Porto Rico era o Harry. 

 

AB – Harry. O Barry que era do NIH. 

 

WL – NIH. É o Barry era meio fracão. Bom, aí ele diz: “Estados Unidos”. Diz o 

Charberlain: “Não está área endêmica, se for para lá vão dizer que os Estados Unidos 

estão querendo passar o martelo. Lá não tem esquistossomose e nem transmissores”. Aí 

discuti-se, discute-se: “Bom, e em Porto Rico? Aí diz ele: “Em Porto Rico só tem uma 

espécie transmissora que é a Grablata, quer dizer, tem que ser num lugar onde tem todas, 

que era a Grablata, Tenagófila e Straminea. Tenagófila na América do Sul só tem da 

Bahia para o sul, quer dizer, lá para o norte não tem transmissor, já tinha sido demonstrado 

pelo (TI)...  

 

Fita 7 – Lado A 

 

AB – Entrevista com o professor Wladimir Lobato Paraense, fita número 7. 

 

WL – Bom, então tem desde a Venezuela até Argentina. Nesse tempo, eu não sabia que 

ela estava no sul da Venezuela, era até Minas Gerais, mais ou menos, depois é que se viu 

que ela vai até Argentina e Uruguai e para oeste também. Então aqui nós temos as três 

espécies transmissoras e nos outros lugares, só tem uma. Então, ele disse: “Bom, Porto 

Rico só tem grablata em uma ilha pequena, não tem variedade, nem riqueza... Eu estou 

vendo o negócio, e eu calado na turma. 

 

AB – (riso) 

 

WL – “Bom, então, devia ser em New Orleans porque tem o Barlick que tem muita 

experiência do Egito, e isso o Frederico insinuando que não era para ser aqui, agora tinha 

também o laboratório dele lá em Recife, podia ser lá. Aí o sujeito dizia: “Bom, mas ele 

não está mais lá no Instituto”. E o sujeito da OMS orientando assim. Aí o Frederico, ele 

disse para o Frederico: “Pernambuco! O que o senhor acha? Ele disse: “Nós não temos 

condições”. Que de fato não tinha estrutura para fazer... “Nós não temos condições”.  Aí 

só sobrava eu. Aí então ele disse, aí o Chamberlain estava olhando assim para mim, 

dizendo: “Bom, como não se resolveu até agora, nós aceitamos, vamos ver ofertas, 

ofertas, quem se oferece” e olhando para mim, todo mundo calado e ele me olhando 

assim, eu digo: “Bom, se o meu laboratório for considerado capaz, eu posso assumir” aí 

“É isso aqui que tem que ser”... tudo que você discutiu tirava, era o trabalho de lá, as 

separatas, tudo que saia de discussão aqui, saia no papel de lá, porque que não era lá ? Aí 

pronto, acabou a história, eu vim de volta... 

 

AB – E nisso criava-se então um centro de referência? 

 

WL – É, eles chamavam Schistosomiasis Identification, Centro de Identificação... 

 

AB - Identificação. 

 

WL - De Planorbídeos para as Américas, era o nome, Schistosomiasis Snail Identification 

Center for the Americas... 
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AB – Então por isso que era para estudo de planorbídeos americanos? 

 

WL – É, foram traduzir assim, caramujo, era um centro nacional..., chamado Centro 

Nacional de Identificação de Planorbídeos... 

 

AB – De planorbídeos. 

 

WL – É o nome em português que eu dei. 

 

AB – E aí com isso o senhor recebia recursos, assim, tinha todo um investimento? 

 

WL – É. 

 

AB - E também pessoal, como é que foi para o senhor estruturar isso? 

 

WL – Bom, isso aí eu já tinha da Rockefeller, eu falei da Rockefeller? 

 

AB – Sim, falou. 

 

WL – O Dobzanski que tinha me indicado sem eu saber... 

 

AB – Isso. 

 

WL – Então eu já tinha muita coisa. Então o que eu precisava, eu não precisava de 

equipamentos de nada, eu já tinha, inclusive o CNPq tinha me dado um microscópio 

moderníssimo, então o que eu precisava era receber caramujo, e se precisasse mais eles 

me mandavam, por exemplo, aquários, porque a gente tinha que ter muitos aquários, coisa 

boa, vinham de lá, coisas miúdas assim e instrumental... 

 

AB – Esse foi um momento que a coleção cresceu bastante? 

 

WL – É, porque tinha de toda parte, então eu combinei assim. Eu fiz um papel, dizendo 

como é que se coleta, como coletar, como embalar vivos, como fixar, tudo direitinho e 

como a Organização, a OPAS tem cada capital, cada país ela tem uma agência, então a 

agência que está sempre ligada à Saúde Pública, tinha lá os funcionários e treinava para 

pegar os caramujos. Quem já sabia, sabia; quem não sabia estava tudo escrito num 

manualzinho pequeno, como trabalhar. Então os sujeitos coletavam, eu pedia e dava o 

endereço e dizia, eles aí mandavam uma circular para todos os países, para OPAS de 

todos os países, com aquele negócio: “Vocês mandem caramujo para Belo Horizonte”. 

Então o sujeito tinha que coletar, empacotar aquilo, fixar e me mandar, mas era uma 

desgraça, vinha tudo podre, mandavam lesma, mandavam bicho que não tinha nada que 

ver, um negócio... 

 

AB – O processo de seleção, de descarte era grande? 

 

WL – Perdi quase um ano. Chegava material, jogava fora, não podia aproveitar, 

raramente, uma coisa e outra, diante de até, assessorado por universidade, tudo uma 

droga, então eu escrevi para o Chamberlain: “Está bom, não posso progredir do jeito que 

tem ali a PanAir. Eu preferia ficar esperando e ganhando tempo, agora para viajar, ficar 
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longe, parar o meu trabalho...Aí ele disse: “Bom, se você acha assim, vamos fazer”. Então 

ele fazia assim, pegava aquela lista de espécie que eu tinha, 250 e tanto, já completada do 

outro e fazia um itinerário, eu quero ver essas espécies aí. Pegava um itinerário que eu 

podia ir de avião assim, passando pelos lugares, sem que estar fazendo assim, fazer o 

itinerário assim e tal. Fiz uns seis itinerários, passei pelo Caribe, as ilhas todas, (TI) pelo 

caminho, então fazia um itinerário de dois meses, sessenta dias que é o máximo que eles 

contratam como assessor, sessenta dias. Então passava sessenta dias por aí coletando e 

tal, fixando, mandando vivo, tudo direitinho... 

 

MR – Professor Lobato, só um instantinho. O senhor publicou, essas viagens foram 

publicadas, esses itinerários? 

 

WL – Não, mas eu publiquei o resultado das espécies. 

 

MR – Das coletas? 

 

WL – É, então eu fiz isso numas seis viagens, por exemplo, eu saí uma vez do Rio, do 

Rio a Trinidad, aquela ilha lá na... 

 

AB – Trinidad e Tobago. 

 

WL - Venezuela, Trinidad, Barbados, Martinica, Guadelupe, San Cross e assim. Porto 

Rico, Cuba até o Panamá, pegando assim dois meses. Aí de lá do Panamá, Belo Horizonte, 

aí passava aí uns meses separando, estudando alguns, guardando outros, eu tenho material 

para estudar anos. Por isso que eu digo, eu não quero tornar essa coleção livre assim, 

como diz, para qualquer um porque é o meu trabalho, é um compromisso que eu tenho de 

estudar esse material, se eu abrir, o sujeito vem aí e leva, “Eu quero isso, eu quero aquilo”, 

não. Isso aí, ainda eu digo mais, nem o Instituto Oswaldo Cruz, nem o SESP, o SESP, eu 

fiz a primeira, essa vez que eu fui à Cuba, eu estava no SESP, mas foi o CNPq... 

 

AB – Foi o CNPq. O senhor citou o CNPq. 

 

WL – Então quando eu voltei, daí uns meses, já acabaram o laboratório, quer dizer, não 

estavam interessados nessa pesquisa, eles queriam resolver o problema deles, estava 

certo, resolveu... 

 

MR – Esse material todo tem partes moles... 

 

WL – Tem, claro. É tudo. 

 

MR – Está tudo catalogado? 

 

WL – Tudo. 

 

MR - Esse material todo está todo catalogado? 

 

WL – Tudo, tudo. Tudo catalogado em computador... 

 

MR – Material precioso. 
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WL - Se você quiser, por exemplo, eu quero saber onde é que tem Bionphalaria 

Straminea, você põe aí Straminea... 

 

MR – Já está tudo informatizado? 

 

WL – Em ordem alfabética, está tudo... Agora, eu ainda tenho coisas aí para estudar, se 

tivesse alguém que estudasse nesse estilo que eu faço, eu normalmente dividia, mas o 

pessoal não aprofunda, agora estão muito na molécula, nesse negócio de DNA e tal, mas 

essa fixação que eu faço não se presta para DNA. 

 

AB – Agora essa coleção nesse sentido por ter sido... 

 

INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO 

 

AB – Eu estava falando dessa coleção, eu queria entender assim: se é um centro de 

investigação em certo sentido patrocinado, com todo um apoio e incentivo da OPAS e tal, 

essa coleção em um todo ela tem, pertence a, não é nem que ela pertença à OPAS, mas 

ela tem um valor universal nesse sentido, ela foi organizada por uma organização 

internacional e tal, então é como se ela fosse uma coleção da OPAS que está  locada aqui, 

torna-se uma coleção do Instituto e sua porque foi trabalho de coleta e de estudo do 

senhor, como é que é essa relação? Qual o retorno que a OPAS queria disso? Era o 

catálogo? Era... era... 

 

WL – O livro. 

 

AB – Era a questão... 

 

WL – Eu conhecia... 

 

AB – Zoológica... 

 

WL – Aí o conhecimento, era o conhecimento. Agora... 

 

AB – Escrita? 

 

WL – Nunca me pediram nada, eu tive duas grandes ajudas. Primeiro da Rockefeller... 

 

AB – Certo. 

 

WL - Segundo da OPAS. Da Rockefeller, o sujeito chegou, ou não sei se eu contei? O 

Müller foi no meu laboratório, eu não conhecia, não sabia quem era, o Baeta Viana 

telefonou: “Olha, o Müller vem aí, quer te conhe..., quer conversar com você”. Eu digo: 

“Quem é o Müller?” O Müller é como Silva lá da... todo mundo é Müller, né? “O Müller 

da Rockefeller!” Eu não sei, nunca ouvi falar. Mas, ele quer falar com você, está aqui 

escrito na carta. “Está bom, então eu estarei aqui nesse período, eu não vou viajar”. Ele 

foi, entrou lá no INERu, lá em Belo Horizonte, foi subindo, o pessoal todo olha em cima, 

Schreiber, o Amílcar Martins, querendo recursos... Ele foi até meio grosseiro, porque ele 

foi furando e perguntou onde era o meu laboratório, subiu. Chegou lá, mandou fechar a 
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porta, quando acabou a entrevista, eu abri, estava todo mundo no corredor. Ele foi 

passando, porque, não sei o que. Ele: “Não! Eu vim aqui falar com ele” e não quis 

conversa. Bom, então ele me deu, ele viu o que eu estava fazendo, ele perguntou para ver, 

ele era geneticista, mas ele estava já, já tinha se aposentado, largado e passou a trabalhar 

na Rockefeller, viajava por aí para ver os grants, para ver como estava. Foi lá e perguntou, 

como é que eu trabalhava, eu fui mostrando, ele foi ficando num frisson, quando ele via 

os trabalhos. Uma hora ele me disse assim: “Onde é que você aprendeu isso? Onde é que 

você aprendeu isso?” Eu digo: “Bom, aqui trabalhando”. “Você fez algum curso fora?”, 

essa mania que só quem sabe as coisas é quem vai à Europa, Estados Unidos. Eu digo: 

“Não, aqui, mas...” “Como é que você aprendeu isso?” “Esse bicho é daqui, porque eu 

não ia poder estudar esse bicho fora e...” Ele disse: “Mas, lá fora a parte teórica...” Eu 

digo: “Para isso aqui é uma confusão mundial, tem aí artigos mostrando a confusão, então 

eu estou aqui trabalhando”. “Mas, você então gostaria de ir num instituto desses?...” Eu 

digo: “Não, por enquanto não”. “Mas, viajar assim, fazer um estágio”. Eu digo: “Olha, o 

bicho está aqui, eu tenho que estudar é aqui”. “E uma visita assim a centros?” Eu digo: 

“Por enquanto não”, e nunca fui, porque eu sabia que o que se escrevia por aí, tem artigos 

aí de grandes nomes dizendo a confusão reinante. E como é que se pode consertar essa 

confusão? Artigos e artigos Coisa incrível, não é?  Porque é que eu vou perder tempo para 

depois se eu fizer uma coisa boa, vão dizer que eu fui aprender lá fora ou então ele me 

deu o que eu precisei, eu fiz uma, ele me deixou papel, eu fiz uma lista, até dinheiro para 

pagar gente, ele me deu, que ele disse: “Isso nós não estamos dando, eu vou tentar uma 

inserção e deu dinheiro...” 

 

AB – Recursos materiais, para pessoal... 

 

WL – E equipamentos. 

 

AB – Equipamentos... 

 

WL – Aí me equipei, quase tudo que tem aqui é da Rockefeller. Então, como eu era daqui, 

e estava lá no INERu, mas como visita, não era, não pertencia ao quadro, pertencia aqui 

e lá não pertencia. 

 

AB – Ainda não estava junto. 

 

WL – Não, não era do DNERu. 

 

AB – INERu era do DNERu. 

 

WL – É. Então um dia, tinha o representante da Rockefeller brasileiro era o Ernani Braga, 

que tinha um escritório na embaixada americana, o que agora é o consulado ali. Um dia 

eu fui lá, disse: “Olha, Ernani, tem um problema, eu estou com esse material todo lá no 

INERu, que não é o meu lugar, meu lugar é Manguinhos, agora tem que alocar isso, põe 

no... 

 

AB – Devia ser no Patrimônio. 

 

WL - Patrimônio. Então onde é que eu aloco? Na instituição que eu pertenço ou onde eu 

estou como hóspede? Ele disse: “Olha, deixa ver, não sei como é, não”. Não soube me 
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responder, chamou uma secretária e disse: “Traz aí a pasta, não sei o que, não sei o que”, 

porque ele tinha toda a correspondência, aí ela trouxe um livrão assim grampeado e ele 

começou a folhear, aí ele disse: “Olha, está aqui”. Era um termo lá da Rockefeller que 

mandava dizer pra ele as coisas. “Olha, aqui está o seu”. E aí veio uma secretária e diz: 

“Olha, estão te chamando num telefone outro”, ele diz: “Olha, vai lendo aí que aí deve 

ter alguma instrução para você ler”. Eu nunca tinha visto aquele papel, então ele foi 

atender o telefone, aí eu fiquei admirando. Era uma correspondência dizendo que... eu li 

assim, que eles estavam pretendendo me dar uma ajuda substancial e dizia assim: 

“Recomendado – como é que dizia? – Recomendado... o homem estusiasmo, 

recomendado com quente entusiasmo pelo prof. Dobzanski”. E eu nunca soube que ele 

me visitou, aí “dá ajuda ao cara”. Então estava lá “com quente entusiasmo”, aí eu digo: 

eu nunca soube, esse homem morreu e eu nunca reconheci isso. Então eu li aquilo, ele 

também, ele disse: “Olha, conclusão, isso é seu”. Eu digo: “Mas, meu! Como meu? Mas, 

eu tenho que por isso...” “Olha, você quer saber de uma coisa?” Se você pegar um barco 

aí, botar isso tudo e mandar afundar lá no alto mar, eu não tenho nada com isso, isso é 

seu”. Então, é meu, para onde eu vou, eu levo. Quando eu saí, fui para Brasília, eu levei... 

 

AB – Levou. 

 

WL – Quando eu vim para cá, trouxe tudo. 

 

MR – Professor, deixe eu lhe perguntar, a Rockefeller quando lhe deu apoio, ela estava 

interessada, quer dizer, foi o Müller que lhe deu apoio, mas com a questão genética, não 

com a esquistossomose ou com a erradicação da esquistossomose... 

 

WL – Não. 

 

MR – Nada disso. 

 

WL – Com a genética. Porque o Dobzanski era geneticista. 

 

AB – Isso. 

 

WL – Quando ele me visitou ele queria saber como é que eu tinha decifrado, um bicho se 

fecunda ou se, como é que o fígado... 

 

AB – Por isso a questão do hermafrodita que.... 

 

WL - Então ele gostou da história (TI), e foi lá como geneticista e o Müller que tinha sido 

geneticista, me propôs que eu me dedicasse à Genética... 

 

MR – A Genética. 

 

WL – Aí que eu disse: “Olha, eu estou hóspede de uma casa que trata de Saúde Pública, 

não posso chegar e dizer: vou trabalhar num negócio que eu quero. Tem que também 

contemplar o interesse deles”. “Ah! Então você dedica metade de seu tempo”, aquela 

coisa de americano, metade para eles, metade pra você, quer dizer, para Genética. E eu 

segui até hoje, estou agora mesmo, estou com a genética aí, estou fazendo agora, decifrar 

umas espécies complicadas. Bom, então a coleção é a mesma coisa, eu tenho o 
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compromisso de estudar esse material e no estado em que está a coisa, eu tenho certeza 

que se eu abrir isso, que o sujeito está interessado, ele vai perder material porque não 

trabalha de acordo com esse sistema. Ele vai é jogar fora, como está acontecendo. Isso 

aqui é uma relíquia, é de Cuba, já não é Gonomídea, é Divinéia, que transmite fasc (TI) 

hepática. Chegaram aí uns estudantes e começaram, isso antes de eu vir para cá, lá em 

Brasília: “Então, vamos dissecar, não sei o que”, eu dei para eles dissecarem um negócio 

estava aí, e uma coleção, pegaram o material de Cuba... 

 

MR – Ah! 

 

WL - E estragaram tudo, tudo. Hoje que eu levei para Patologia uma próstata de um bicho 

para ver se salvo, para completar um trabalho, são três espécies: uma que tem na América 

do Sul, outra que tem em Cuba e outra que tem na Europa e África. São três espécies que 

transmitem. Eu estou convencido que é uma espécie só que migraram para cá, tal, trazidas 

por colecionadores de peixe e legumes em viagem... E eu estou com esse trabalho para 

demonstrar isso, que são três espécies tidas universalmente como diferentes, mas que é 

uma espécie só, e só falta o material de Cuba que eu tinha em abundância. Me estragaram 

tudo. Então, agora assim que chegam aí. metendo a mão. 

 

MR – Então, rapidamente uma coisa. O senhor disse, do jeito que o senhor colhe o 

material ou fixa o material, ele não serve para estudos genéticos, então, quer dizer, com 

todo esse material que o senhor tem aí, o senhor não pode atualmente... 

 

WL – É para fazer a parte genética, não porque eles usam o DNA, e DNA com formol, 

entra nesse material ele estraga, então agora eu estou envolvido num projeto muito grande 

com um pessoal dos Estados Unidos que se dedica muito bem aos estudos de moluscos. 

Tem até uns parasitos, fazer um negócio de África e América, então ele me propôs entrar 

nesse núcleo. Agora eu tenho que dar material no início de trabalho tem grablata 1, da 

Venezuela; glabrata de Salvador, da Bahia... 

 

MR – Eles estão trabalhando com essa parte genética de DNA... 

 

WL – DNA, para ver correlações, se as espécies derivaram das africanas, essa correlação 

toda, um negócio lindo, viu? O (TI) precisa de uma cobertura. Então lá na África, o sujeito 

mandou para ele três amostras de um país, de outro e daqui eu mandei, uma vez, onze de 

grablatas. Mandei do Maranhão até o Paraná, esse mapa aqui. Fiz aqui a distribuição, 

eles nunca viram isso, agora aqui está a lista deles, o lugar, as coordenadas geográficas e 

a data que eu tenho isso desde que ano, mês e ano... Eu tenho aqui, mandei essas onze de 

grablata, agora estou preparando tenagófila e ele já me passou uma carta aqui, o sujeito 

está louco. 

 

MR – O senhor está mandando os exemplares? 

 

WL – Não, mandando, eu aí eu pego vivo e em álcool. 

 

AB – Em álcool não compromete o DNA.  

 

WL – Em álcool não compromete o DNA. Agora, ele manda aqui dizer com muito jeito 

o que o formol estraga, isso eu estou cansado de saber, mas eu faço o seguinte, eu pego a 
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caixinha do Correio, essas caixinhas de encomenda, e ponho tudo guardado, eu mato o 

bicho, tiro da concha, ponho no álcool, mas quando eu escrevo, a Alfândega tem que 

fiscalizar, eu boto assim: “Espécies em tantos frascos de caramujos mortos, dead snails, 

caramujos mortos, então se pensar que está vivo, ele não pode entrar, caramujos mortos 

fixados, preservados em formalina, formol, mas é álcool. Aí ele chega e escreve aqui. 

Chegou hoje esse fax. “Sim, nós recebemos a primeira remessa em boa, em bom estado 

na segunda-feira, os espécimes estão muito bem em geral, não há necessidade de remover 

a concha”. Porque eu quebro as conchas e tiro o corpo do bicho, mas se eu jogar o bicho 

dentro do álcool ele se retrai e só entra em contato com a boca e com a cabeça e aí o resto 

vai estragar. Então eu esmago e boto no álcool para poder fixar... 

 

MR – Professor... 

 

WL – Então tem mais, só para salvar o seu tempo, nós podemos facilmente tirar a casca, 

a concha antes e depois aí extrair o DNA. Mas, porque se ele quiser pegar logo de dentro, 

já está estragado. Agora também, eu suponho que os espécimes foram conservados apenas 

em etanol, que é o álcool, outros fixadores, como formalina, que eu escrevi formalina... 

 

MR – Certo. 

 

WL – Tornarão difícil extrair o DNA intacto... 

 

MR – Claro. 

 

WL – Porque eu escrevi assim por causa da Alfândega... 

 

AB – Para Alfândega ... 

 

WL – Se não vão desconfiar, eu estava até rabiscando aqui, então eu digo assim: “Estou 

mandando a tenagófila, como aconteceu com a grablata, estão preservadas em etanol...” 

Aí eu digo assim: “Eu declarei formalina para evitar recusa da Alfândega...” 

 

AB – Da Alfândega! 

 

WL - Eles associaram álcool com incêndio, com fogo... 

 

AB – Isso, é uma questão para fugir da burocracia alfândegária. 

 

WL – Que eles estavam achando esquisito, fixado em formalina. 

 

AB – Em formalina e quando cheiram é álcool puro (risos)... 

 

WL – Formalina e passou para o álcool... 

 

AB – Explica aí que o senhor não está doido e que não foi um erro gráfico. (riso)  

 

WL – (TI) 
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AB – Não, mas é muito interessante isso. Quando o senhor falou agora da UnB, quer 

dizer, o período do INERu, da sua estada, eu acho que essa questão da OPAS e da OMS, 

o senhor falou que ficou de 1961 a 1976, quer dizer, foi um contato que se alongou por 

muito tempo... 

 

WL – É. 

 

AB – Não é? Quer dizer, com perito, como assessor, deve ter sido várias viagens... 

 

WL – Sim, sim. 

 

AB - Essas seis, esses seis grandes itinerários e várias reuniões talvez... 

 

WL – Reuniões, é. 

 

AB - Na sede em Washington para poder organizar as coisas, eu acho que deve ter sido 

muito rico para o aumento da coleção e pelo que o senhor me explicou então aí a coleção 

ganhou essa cara de ser uma coleção da instituição onde o senhor está. Porque é sua, onde 

o senhor vai... 

 

WL – É, eu levo. 

 

AB - ...O senhor está levando, está levando ela. E a parte de divulgação do que existe na 

coleção está informatizada. 

 

WL – Está aí toda informatizada. 

 

AB – A consulta e o contato com espécimes é que o senhor faz uma forma um pouco mais 

seletiva para não ter perda... 

 

WL – É isso. 

 

AB - Do material, nesse sentido. Mas é uma coleção que continua crescendo? 

 

WL – Agora eu estou estudando esse material. Por exemplo, esse é um estudo, eu tenho 

outro aí guardado de uma espécie que eu peguei nas margens de umas lagoazinhas 

periféricas do Lago Titicaca, eu pensava que isso devia ser a espécie que estava lá dentro, 

mas não é. Então eles chamam, a gente chama Bionphalaria cucaraensis porque é um 

lugar chamado Cucara, fica lá perto, assim pertinho do Lago Titicaca. Eu peguei esse 

bicho numa viagem, essa viagem eu fiz mesmo por mim, eu fui, eu fui à Cochabamba, na 

Bolívia, e aí dei um pulo em La Paz, eu estava até ali, porque tinha uma espécie que foi 

encontrada no Paraná, lá em um lugar, é quase no litoral do Paraná, e o sujeito achou 

aquele caramujo planorbídeo, não sei qual era, mandou para Recife onde tinha, acho que 

lá trabalhava o  Lucena, aí o Lucena, olhou: “Não sei o que que é”. Manda para o Becker 

que era de uma universidade americana. Aí o Becker diz que isso é Planorbis filipianus, 

filipianus, aí o Lucena, Planorbis filipianus; outro, Planorbis filipianus; eu então, vamos 

ver, eu digo: esse Planorbis filipianus foi descrito de Cochabamba, na Bolívia, como é 

que ele está lá na costa do Paraná? 
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AB – Do Paraná. 

 

WL – E eu estou cansado de andar por aí e nunca vi pelo meio do caminho, não é? Como 

é que ele deu um pulo da Bolívia até esse lugar, me esqueço o nome, perto de Curitiba, 

não, longe de Curitiba, perto mais da costa, de Paranapuã, como é que ele está ali e no 

meio do caminho ele não está? Bom, então eu vou à Cochabamba, eu não me lembro 

como é que eu fui à Cochabamba, quem me pagou parece que foi mesmo INEru, ou a 

Universidade de Brasília, cheguei em Cochabamba procurei um sujeito que tinha feito 

estágio comigo aqui nos primeiros tempos de Manguinhos, estudava doença de Chagas, 

ele era médico do Exército, muito doente já, com dificuldade de respirar, mas ele me 

ajudou, ele entrava no carro e ficava, corri todas as águas de Cochabamba, pegando esse 

bicho e peguei muito, muito. Aí fui dissecar e vi que não tinha nada que ver com o daqui. 

Então esse em vez de ser o filipianus, esse daqui, era uma espécie nova que eu denominei 

Oligosa, já deviam falar em Oligosa porque a pata dele geralmente ela tem muitos ramos 

e essa às vezes não tem ramos nenhum, às vezes tem um, dois, três ramos. Óligo, da 

Oligosa em grego quer dizer que tem poucos ramos, então eu botei esse nome nessa aí 

espécie, (TI) essa viagem de Cochabamba que eu fiz pra resolver e aquele lá ficou sendo 

a Bionphalaria Peregrina que já era conhecida, quer dizer, acabou esse negócio... 

 

AB – Das Filipinas. 

 

WL – Das Filipinas... Bom isso... 

 

AB – Essa foi a viagem para Cochabamba, quer dizer, essa, na UnB... 

 

WL – Eu estava na UnB, eu acho, eu... 

 

AB - E nesse período da UnB foi possível também fazer outras viagens? 

 

WL – Ah! Sim porque tinha o Centro. O Centro era um... 

 

AB – Essa sua ida pra UnB foi pro um centro específico? Como é que foi? 

 

WL – Eu levei, quando eu fui pra UnB, eu levei o centro de referência... 

 

AB – De Referência ficou, porque era 1968, de 1968 ficou até 1976, não é? 

 

WL – É, pois é. Eu acabei, parei com o pelo seguinte. Eles nunca, eles não me deram 

prazo. Desde o começo aquilo ia, um dia com esse negócio das normas da organização 

eles nos escreveram: “O centro vigorará até...” Aí fizeram um convênio direito, um 

negócio para o próprio Ministro da Saúde assinar... Tinha que dar um prazo, então deram 

um prazo de quatro anos, renovável. Aí acabou os quatro anos, eu fui para Brasília e 

quando terminou o segundo prazo de quatro anos, isso sem contar o 1961, 1961 foi, foi, 

até que eles resolveram delimitar, quatro anos, acabou, mandaram outro, quatro anos. Eu 

estava ainda aqui, lá no INERu, e aí o ministro assinou e tudo e foi para lá. O negócio já 

vinha assinado pelo diretor geral da OMS, o ministro daqui assinar e quando eu fui para 

Brasília, o reitor da universidade também. Então, chegou em Brasília houve a renovação 

por mais quatro anos, aí já veio assinado por eles e o reitor assinou e eu tinha que levar 
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para o ministro assinar. Eu chego lá no ministro, ele não estava. O ministro era um amigo 

meu, o Machado, que foi... 

 

AB – É o Paulo de Almeida Machado, não é? 

 

WL – É, eu prestei serviço a ele, tinha uns problemas lá, eu ia lá assessorá-lo e tudo. Ele 

que mandou o Vinícius me chamar para vice-presidente aqui da Pesquisa, então ele estava 

viajando, então tinha um colega meu, amigo meu, amigo mesmo de juventude, lá do Pará, 

era o chefe do setor internacional do ministério, mas um burocrata empedernido. Eu chego 

lá, tudo bem, aqui tem o contrato, o convênio venceu, venceu em fevereiro, então eles 

mandaram de lá em março, continuação, assinaram março e já assinado pelo diretor geral 

em Washington, era o só ministro assinar e o reitor. O reitor assinou, eu levei no 

ministério. Disseram “O Paulo, o ministro está viajando, então você deixa isso aqui”. 

Quando ele olhou, disse: “Ah! mas, isso aqui não é renovação de convênio, isso é um 

novo convênio”. Eu digo: “Como é rapaz? Desde 1961 que tem esse convênio”. “Não, 

mas essa data aqui, isso terminou em fevereiro, está datado de março, então houve uma 

interrupção, terminou, agora é um novo convênio, tem que vir outro papel dizendo que é 

um convênio novo, o outro esquece”. Eu digo: “Escuta, deixa isso pro ministro ver porque 

ele vai entender”. “Não, mas isso não pode, você compreende, aí...” Bom, aí eu deixei lá, 

daí a uns, deixei passar um mês, fui lá, aí ele estava, nem o ministro estava, porque ele 

viajava muito, e ele, a mãe desse colega tinha morrido e ele tinha ido para o Pará, não 

estava lá”. Eu digo: “Ah! vai tomar banho, eu não fui mais lá”. Aí acabou o convênio, eu 

não assinei. Vem com história, eu não preciso disse mais. Podia, gostaria de continuar, 

mas com uma coisa dessa, o que que eu ia escrever para Washington, que um burocrata 

não reconheceu... 

 

AB – Não reconheceu e que depois é outro. 

 

WL – Estava (TI), então deixei para lá. 

 

AB – E nesse período da UnB, o tempo que o senhor ficou com o Centro de Referência e 

na atividade de pesquisa lá, o senhor fez também muitas coletas? Viajou? 

 

WL – Lá quando eu entrei já não fiz essas viagens porque eu já tinha muita coisa. O que 

eu fiz na UnB foi uma viagem à Argentina, mas aí não tinha nada com isso, com o centro. 

O Conselho de Pesquisas da Argentina organizou lá uma obra sobre...  

 

Fita 7 – Lado B 

 

AB – Pode ir. 

 

WL – Isso foi em 1972, então eu recebi uma carta de lá Conselho de Pesquisas da 

Argentina, o CONICET, Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, 

CONICET. É claro que o CONICET me propondo que fizesse o volume, eram cinquenta 

e três volumes, eram peixes, plantas, era fauna só, bicho. Já tinham publicados alguns, 

então eles pediram que a parte de planorbídeos fosse feita por mim. Então, eu respondi: 

“Olha, eu fui duas vezes à Argentina para lugares determinados, para ver uma coisa do 

meu interesse, para ver assim uma coisa local, as espécies, mas não conheço a fauna de 

toda a Argentina, então, eu não vou poder fazer um livro sobre a fauna da Argentina, 
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conheço algumas regiões. Aí me escreveram: “Não, você pode circular na Argentina, 

mandar pegar, diz como quer”. Eu digo: “Bom, então eu vou”. E passei três meses na 

Argentina, eu estava em Brasília, mandei, tinha um coletor que trabalhava comigo, que 

era muito bom mecânico, conhecia mecânica de carro, era o Sidney. Então, vamos lá. Ele 

saiu até Uruguaiana no Rio Grande do Sul, eu depois fui de avião, cheguei lá num sábado 

e aí fomos entrar no domingo pela Argentina, passando o rio. Eu cheguei lá, nós entramos 

no dia da eleição, que o (TI) era peronista, depois daquela coisa toda, a eleição o (TI) 

folgado. Mas, lá tinha terrorismo à beça, várias vezes a gente tinha que desviar o trajeto 

pelo interior porque os terroristas estavam acampando. Uma vez uma em Buenos Aires, 

quando saímos de Buenos Aires, estava uma onda, sete horas da manhã, um amontoado 

numa esquina que a gente tinha que passar. Eu pensei que era um comício, aí vamos dar 

uma volta assim, saímos. Quando chegamos lá, ligamos o rádio, era um seqüestro de um 

almirante importante lá, eu me esqueci o nome desse almirante. A filha do almirante fez 

a coisa, delatou, quer dizer, facilitou. O homem estava dormindo, entraram lá, o 

motoneiro, pegaram o sujeito e juntou gente porque deu escândalo, o aí o sujeito sumiu, 

depois apareceu, mas aí era um senhor... A gente chegava num lugar já tinha havido 

massacre, uma coisa, era um terrorismo! Eu passei três meses viajando, mas foi assim 

norte, sul, leste e oeste... 

 

AB – O senhor e o Sidney, o coletor? 

 

WL – É, é. Nós fomos de Kombi, chegou lá eu fui coletando até Santa Fé que fica lá à 

sudoeste, lá que tinha o Instituto de Icnologia que cuida de água doce, onde a pessoa que 

era responsável por esse setor que eu ia trabalhar era ele. Lá ele me deu um pacote, um 

pacote de dinheiro para usar durante a viagem, uma carta, uma lista de autoridades que 

eu tinha que contactar onde eu fosse. Quando ele viu a Kombi, eu desmanchei, tirei o 

banco de trás e botei lá um apetrecho para fazer um examezinho no campo, um 

laboratoriozinho. Aí eu cheguei no Instituto, ele veio ver, ele falou lá dentro para tudo 

que era pesquisador (risos), eles não tinham Kombi lá porque não entrava a Volkswagen... 

 

AB – A Volkswagen, ah! 

 

WL - Era a Ford que dominava lá, tinha um tal do Taurus, não sei o que. Então era isso, 

só tinha uma Kombi na Argentina, em Buenos Aires que era doação desse negócio, uma 

espécie de Pioneiras Sociais para criança que tinha lá... 

 

AB – Agora, além de ser uma Kombi, era uma Kombi com um mini-laboratóriozinho ? 

 

WL – É. Então, eu ia na frente com o motorista, tinha um banco atrás, quando ele viu 

aquilo, ele viu meu itinerário, porque eu levei o itinerário, ele levei o mapa da Argentina 

e fiz um itinerário, e mostrei porque ele estava incumbido de cuidar, ele tinha dinheiro, 

tudo para poupar gasolina, tudo isso eu não gastei nada, e dinheiro para gente também  

comer, dormir, por aí, então quando ele viu, ele me disse: “Olha, ele estudava plantas e 

animais de água doce, Icnologia, o Instituto dele, instalou desde o começo, ele disse: 

“Nesse seu itinerário tem lugares longe que a gente não agüenta ir, caro e difícil. Será que 

você aceita ter um nosso sempre com você? Puxa, um argentino com a gente! Às vezes 

tinha dois, então, por exemplo, eu chegava em Córdoba, aí um descia, já sabia pelo meu 

itinerário... 
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AB – Itinerário. 

 

WL – Que eu ia chegar, já estavam me esperando no aeroporto, aí o outro ia, deixava para 

voltar, entrava outro e depois e assim. Eu sempre tive um ou dois deles comigo... 

 

AB – Eles aproveitaram para fazer viagem de coleta deles? 

 

WL – Para pegar as coisas deles. Ah! foi um delírio. Então eu fui, eu fiz assim, três meses, 

isso em 1973, três meses de viagem, peguei material de toda Argentina... 

 

AB – Esse também está todo aqui? 

 

WL – Todo aqui. Um dia eu cheguei, bom, tem aí aquela lista de material toda, agora eu 

tinha que publicar o livro, mas acontecer o seguinte. Esse Bonetto, era o Bonetto 

argentino, o Bonetto era argentino.  O argentino Bonetto era o responsável por isso...  

 

AB – Isso. 

 

WL – (TI)) comigo, entre o conselho e eu, então eu me correspondia com ele, mas aí, 

assim que voltei, daí uns dois meses, eu estou trabalhando no negócio, dois meses depois 

eu soube, ele me escreveu dizendo que ele tinha sido deposto. Porque o (TI) entrou, ele 

não era político e os funcionários do centro que ele tirou do chão, construiu... 

 

AB – Construiu. 

 

WL – Com todo equipamento moderno...  

 

AB - Ele que criou, nossa. 

 

WL – Análise de água, ele botou tudo ali, computadorizado. Ele montou aquilo tudo, um 

dia ele chegou, depois que eu vim, daí um mês, ele chegou uma manhã ele chega lá para 

trabalhar, aí vem um grupo, a CUT de lá, e diz assim: “O senhor não é mais nada aqui”, 

deram para ele uns três dias para sair e ir embora, para sumir. Ele teve que sair, o governo 

não fez nada, ele saiu, foi para Buenos Aires e largou aquilo com uma senhora que eu 

nunca tinha ouvido falar, então eu fiquei quieto, negócio desses eu não vou me meter, que 

eu sei lá. Então ele me disse: “Olha, eu não posso fazer mais nada”. Eu guardei tudo, 

depois, daí um tempo, recebi uma carta do Museu de la Plata, dizendo: “Aquele projeto 

tal continua, é o doutor um grande sujeito lá que estudava peixes de água doce, 

principalmente de água doce, eu esqueci o nome dele, ele é muito famoso, ele é que está 

cuidando disso, então você vai se corresponder com ele...” 

 

AB – Quer dizer, passou a ser a pessoa de referência para montar o livro. 

 

WL – É, aí então eu contei lá, comecei a mexer outra vez, voltei ao papel, uma carta para 

ele, mas enquanto eu estava cuidando disso, chega uma pesquisadora lá do Museu de la 

Plata, onde ele trabalhava, eu estava aqui um sábado, eu fui para casa almoçar na vila e 

vi uma senhora andando por aí, assim perdida, olhei: “A senhora está procurando alguma 

coisa? Sim, eu sou a doutora Delícia Fernandez, o nome dela, “Ah, sim, do Museu La 

Plata”. Sim, sim. Diz ela: “Eu vim aqui procurar não sei quem”. “Vamos ver”. Fui lá, não 
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tinha, não tinha ninguém no laboratório. Falei “Olha, hoje é sábado, não funciona aqui”, 

mas como era meio-dia, eu chamei para almoçar lá em casa, almoçou e ela me disse: “Ah! 

O senhor é o doutor Paraense? Eu tenho um recado seu, do doutor fulano, sobre o livro”. 

Eu digo: “Bom, eu soube que ele estava incumbido do livro, mas há uns dois meses me 

disseram, eu tive a notícia que ele morreu de enfarto”. “Não senhor! Eu vim de lá e 

mandou procurar, encontrar o senhor para falar, ele está lá, está vivo, como é que ele 

morreu de enfarto?”  Eu digo: (riso) “Está bom, então eu vou cuidar”. Daqui há um mês 

mais ou menos ela me escreve, diz que ele morreu de enfarto agudo depois... 

 

AB – Depois. 

 

WL – (risos) Aquela história não era... Agora morreu de enfarto numa estação mais para 

o sul da Argentina, Comodoro, assim de repente. Igual como me disseram, ele morreu de 

repente numa estação lá do sul. “Então, ele vai lá sempre, mas ele estava em La Plata e 

ele me pediu”, agora, quer dizer, o sujeito morreu depois. Aí eu perdi a noção e não fiz o 

negócio... 

 

AB – É, aí ficou sem a pessoa que dirigia o... 

 

WL - Aí veio uma moça aqui pesquisadora aqui que estagiou comigo, um dia saiu (TI) 

quase todas as figuras e bibliografias, tudo daqui ela fez lá copiou das minhas figuras, dos 

meus trabalhos, mas aí me acontece um negócio muito, eu não gostei, uma moça 

assistente aqui, quando essa moça vem aqui, ano passado, pediu para o rapaz: tira aí a 

lista de tudo que tem na Argentina e deu para ela. Quer dizer, eu trabalhei três meses, 

entregou de mão beijada para uma pessoa que não sai de La Plata. Agora, se ela... espero 

que ela tenha ética em não publicar, dizer que foi ela, então isso aqui foi a coisa pior coisa 

que podia acontecer em relacionamento, porque uma pessoa que trabalha aqui, fazer isso, 

não sei por que... 

 

AB – É, engraçado, quebrar todas, a ética do trabalho e a rotina. 

 

WL – Aquilo, eu tenho obrigação, eu, como essa Alejandra já fez o livro, agora não tem 

mais... Agora tem coisas que..., tem espécie lá do Norte que é uma espécie desconhecida 

e que está tudo lá, quer dizer, ela pode escrever coisas que nunca viu, é só pegar os 

resultados novos das espécies... 

 

AB – Das espécies. 

 

WL – As espécies conhecidas, a distribuição dela. E aquela, o sinal que essa espécie é 

diferente, agora que eu talvez inclua ela no trabalho. 

 

AB – É, essas coisas são complicadas. E como o senhor, aí tem o seu retorno para a 

FIOCRUZ, nos anos 1970 o senhor retorna para em 1976... 

 

WL – É. 

 

AB – E está direto aqui, de 1976 para cá. E esse movimento de possibilidade de continuar 

mexendo na coleção, de fazer os seus estudos, foi seguindo nessa mesma linha? 
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WL – É, quando eu vim para cá, é claro que eu não vou abandonar essa linha mais. 

 

AB – É... 

 

WL – Que eu não tenho mais idade para dizer: “Bom, daqui há uns anos...” 

 

AB – E a paixão que o senhor tem por ela, não dá para abandonar... 

 

WL - Aproveitar a experiência. Bom, então, eu estava em Brasília, eu não estava muito 

satisfeito em Brasília por que, muita política, sabe? Aquilo sempre foi assim, de vez em 

quando, quando eu fui para lá ainda peguei, a polícia invadia, dava tiroteio, não tinha 

sossego e agitação, invadida pelos estudantes esse (TI), não sei de que, que tem aqui, um 

belga que matou,  para fazer onda, gente do Rio e de São Paulo, é ditadura, ia dar aula, 

estava ele lá fazendo preleção política, não podia dar aula, eu saia, os outros ficavam 

reclamando, eu virava as costas e não dava aula. Estava já muito ruim, mas isso passou, 

mas eu não gostando era do nível, acho do pessoal, dos estudantes e outras coisas, hoje 

talvez eu tolerasse, mas eu vim para (TI) em outras classes, o sujeito chegava para a aula 

de chinelo, de calça curta, de bermuda. Nesse tempo, em 1968, 1969, não era assim, o 

sujeito andava assim na praia, mas para ir para uma aula. Eu que me acostumei na escola 

de paletó e gravata e uma vez eu tomei um bonde para ir para a escola no meu sonho e 

sentei no cara dura, a gente chamava aquele banco que fica ali de frente para todo mundo, 

e quando eu olhei assim, eu estava sem gravata, estava de paletó, tudo direitinho, sem 

gravata, eu fazia assim. Eu acordei de um pesadelo que estava sem gravata, sem gravata 

não entrava na sala de aula. Bom, isso passou, eu (TI) dificilmente, eu ficava assim 

pensando se um cara entrar aqui, aquela coisa e camisa para fora e de chinelo, sai. Ou sai 

eu, ou ele. Nunca aconteceu realmente. Outra vez eu fiz uma prova lá, tinha dois sujeitos, 

um não sabia nada, escreveram uma porção de deboches, de deboches, uma bobajada... 

 

AB – Um desinteresse muito grande? 

 

WL – É, debochando, não sabiam o negócio, mas debochando. Eu cheguei, encaminhei 

para a reitoria pedindo pelo menos uma suspensão, se todo mundo fizer isso como é que 

vira universidade? Não aconteceu nada. Então, eu digo, quando me chamaram para cá, eu 

pensei, pensei, eu digo: Eu vou voltar para Manguinhos porque já não estava gostando 

muito. Seria bom que não fosse assim, mas foi em 1960, 1976, eu fui nomeado em 

setembro, mas só vim em janeiro, porque não tinha lugar para mim aqui. 

 

AB – Pois, é, que tinha que ser um senhor lugar. (risos) Vamos carregar essas coisas 

coleções todas! (risos) 

 

WL – Eu vinha freqüentemente aqui, quer dizer, freqüentemente, umas quatro ou cinco 

vezes que o Vinícius me chamava aqui, porque não conhecia, para fazer uma assessoria 

e tal. Uma vez ele tinha que enquadrar uma porção de gente, me chamou para, ele fez 

uma comissão, eu presidi. Quer dizer, porque também o ministro recomendava. O 

ministro quando era diretor lá do INPA em Manaus, ele várias vezes me chamou para 

assessorar e recomendou – “Olha, chama ele” - para a parte científica que isso aqui estava 

no rés do chão, na parte científica. Primeiro ele me chamou para dar um parecer, eu fui 

em todos os laboratórios, mas aí o negócio todo largado, não tinha nada, quase nada sério, 

eu não podia, aí eu fiz um relatório e tudo, da impressão e como fazer. No fim ele me 
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chamava, o Nóbrega, lá esse pessoal mais antigo: “Olha, volta pra cá”. E eu não queria 

voltar, sabe? Apesar de não estar muito satisfeito lá. Mas, ia ter muito trabalho, como o 

negócio que estava precisando levantar, mas eu, uma das vezes que eu vim e tinha lá um 

trabalho com o Vinícius lá na torre do Castelo, nessa torre direita, e estávamos 

trabalhando lá, quando chegou meio-dia, o camarada disse: “Olha, o almoço está pronto”. 

Tinha que ir na casa. Naquela casa lá atrás ali. Aí fomos almoçar: “Vamos almoçar, depois 

a gente termina”. E quando acabou o almoço, a gente vinha andando, o Vinícius me disse: 

“Bom, o ministro já lhe convidou, eu já lhe convidei e os seus colegas, e o senhor recusa 

sempre, não quer vir para cá. Eu acho que afinal o senhor fez a sua carreira aqui, mas o 

senhor detesta, não gosta disso aqui, não gosta disso aqui”. Eu digo: “Não, eu gosto sim 

e acho que agora está indo muito bem, eu até acredito, estou acreditando”. “Mas, então 

porque essa ojeriza sua?” Assim mesmo a palavra que ele usou. “Ojeriza sua pelo 

Instituto?” Eu digo: “Eu não tenho ojeriza pelo Instituto, eu tenho ojeriza pelo Rio de 

Janeiro”. “Mas, como? Uma cidade dessa!” No tempo que eu vivia aqui era sossegado, 

agora eu sair de casa nesse calor do Rio, tenho que chegar aqui suando para trabalhar. É 

calor, é esse trânsito, e agora está pior, nesse tempo, não era tanto assim, mas já era. Eu 

disse: “Eu estou em Brasília, o trânsito flui porque não é mais...” 

 

AB – Agora até em Brasília tem engarrafamento. 

 

WL – Um clima adorável. Eu vou me meter nesse calor, nesse trânsito?! “Mas é essa a 

razão?” Eu digo: “É essa a razão”. “Mas, é certo mesmo? Está falando sério?” “Estou 

falando sério”. Então, o senhor vai morar aqui no campus porque aí não precisa de estar 

no trânsito e tem ar condicionado no laboratório, na sua casa”. Eu digo: “Mas, morar 

aonde?” Tinha aquela casa. Eu disse: “Morar aqui, morar lá na sua casa?” “Não! Tem 

lugar aí para morar. Eu vou lhe mostrar”. Aí mostrou a vila. Aquilo era onde se fazia a 

vacina contra a varíola. Quando era (TI) em bezerro. Inoculava o bezerro, tinha umas 

baias do lado direito de quem vai daqui e do lado esquerdo tinha os laboratórios e na 

frente à Administração. Então, era ali que se fazia. Quando passou a fazer a vacina em 

ovo de galinha, aquilo ficou desativado e acabando, apodrecendo. Ele teve a idéia, 

mandou reconstruir, reformular tudo e fazer uma hospedaria. Ele disse: “Olha, está em 

obra, o senhor chega lá, escolhe o tamanho que quiser e tudo” e aí eu olhei e vi que dava, 

em vez de pegar um ruim, pegar assim três daqueles. Que é para morar. Eu só perguntei 

para ele se era mordomia. “Não, é aluguel, paga aluguel pela área ocupada”. Bom, vou 

falar em casa. Aí cheguei em Brasília: “Olha, tem isso...” “Ih! A nossa casa estava no fim 

da construção de uma casa lá no lago...” 

 

AB – Ah! 

 

WL – Era toda de um lado de vidro e via a cidade toda, esse lado assim era um escritório 

grande, parede em pedra com uma cachoeirazinha escorrendo água para (TI). Era um 

negócio. Eu não queria vir por causa da casa, eu digo “A casa eu faço em qualquer 

lugar...” 

 

MR – É. 

 

WL – Ela veio aqui, eles adularam tanto que ela no fim acabou caindo. (TI) Mas eu fui 

nomeado em setembro... 
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AB – E ao mesmo tempo tinha que construir um espaço, delimitar um espaço para ficar 

o laboratório, para ficar... 

 

WL – É, aí o Vinícius me levou nesse prédio todo, chegava assim nesse Carlos Chagas, 

nesse prédio aí... É Carlos Chagas? “Olha, o senhor escolhe aí, se quiser andar, aí me 

levou num outro ali perto do hospital.” Um andar, eu olhava: Não, isso aqui, até que eu 

vi isso aqui que estava abandonado, estava fechado, não se usava há muito tempo, isso 

era um laboratório para peste. Cheio de cubículos, de capelazinhas de vidro. Eu digo: 

“Olha, essa área é uma área igual à do meu laboratório que eu tinha em Brasília, em cima 

e embaixo dava uma área igual à área que eu tinha em Brasília”. E aí cabia tudo. Eu digo: 

Eu quero isso aqui. Só para a gente, não tinha esse negócio de ficar toda hora lotando, aí 

teve que derrubar parede por aí e arrumar, botar bancada, fazer ao meu gosto, eu tracei a 

coisa e em janeiro. Eu disse: “Bom, em janeiro eu venho”. Já fiquei com nomeado. “Em 

janeiro eu venho”. Porque antes eu não vou ficar só aqui de burocracia. “Não, eu 

compreendo e tal”. Quando eu vim, ainda não estava pronto, eu fui para onde é a Biologia 

agora, tinha lá uns lugares enquanto... Porque quando eles começaram a derrubar aí as 

paredes, começou a arriar lá em cima... 

 

AB – Lá em cima. 

 

WL - As paredes se sustentavam, aí teve que botar trilho de bonde, esses ferros para poder 

segurar. Mais uns três meses, aí eu ocupei aqui. 

 

AB – Aí ficou como laboratório do centro de pesquisa. 

 

WL – Vim pra cá. 

 

MR – Deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor tem estagiários já, hoje em dia tem 

pessoas que estão trabalhando com o senhor, essas pessoas, essas coleções, quer dizer, 

esse material que é coletado sem ser Bionphalaria ou outros, ele também está incorporado 

à coleção? Como é que o senhor está? 

 

WL – Está, está.  Bom, aqui tem a coleção que eu fiz, que é Bionphalaria, planorbídeos, 

misídeos e neideos, todo grupo, tem todo grupo. Agora a Silvana começou aqui mexendo 

com o  

 

Fita 8 – Lado A 

 

WL - Apontava e ela com a mão ali e eu olhei a mão dela, toda estragada, queimada, era 

pegava uma pinça curta, mas aquilo ali, tudo ferido, era uma moça chinesa, filha de 

chinês, chamava Regina Mary, Meire, chamam Mary Piong, então ela tremia, aquela água 

quente, depois puxou, uma coisa horrível disse: “Escuta, como é que você aprendeu isso, 

fazer isso assim?” “O doutor (TI) me ensinou”. Ele esteve lá, eu digo: “Espera aí, vamos 

fazer isso de outro modo” “Não, porque não tem outro jeito”. Aí eu tinha levado as coisas 

para coletar, e bom, agora vamos ver o negócio, botei no Nebutal. Ela olhou, “mas como, 

o senhor vai ficar aí?”  Não, amanhã de manhã a gente vê. Chegou no outro dia, vamos 

ver. Aí eu cheguei lá, peguei um caramujo e tirei do Nebutal e dei para ela. “Agora, enfia, 

bom, uma vasilha com água a 70%, no termômetro 70 graus, não estava fervendo, sem 

fumaça, agora introduza aí...” E o bicho não retraiu. “Mas como?” Eu digo: “Não é assim! 
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Precisa de 40 segundos, agora enfia na água, puxa”, puxou, saiu inteirinho, chorou de 

emoção.  

 

MR – Hum, tadinha. 

 

WL - Deixou de queimar... 

 

AB – Deixou de se queimar para poder produzir... 

 

WL – É, é. 

 

AB - Poder fazer... É impressionante. 

 

WL – É, mas em compensação quando eu voltei, que eu queria trazer os caramujos, eles 

botaram veneno e mataram tudo. 

 

MR – Ah! 

 

WL - Para eu não trazer... 

 

MR – Que chato. 

 

WL – É, eu fui lá e disse: “Não, ele está trabalhando”. Depois eu queria trazer um 

caramujo, mas umas (TI), da primeira vez que eu fui lá, guardei, publiquei o trabalho 

quando eu ia para lá, então saiu nas Memórias enquanto eu estava lá, para mostrar que eu 

não trouxe de lá, se não vão dizer que eu trouxe, então eu publiquei como eu tinha 

coletado lá, que não era tão assim por que eu não usava Nebutal, mas publiquei para dizer: 

“Eu tenho esse material”. Chegou lá, eu queria vivo para fazer melhor. Aí saí de um lugar 

para outro, ensinei tudo que pude. Numa das viagens no interior, eu peguei as (TI), uma 

porção e trouxe vegetação aquática, aquelas raízes, parecia uns camelos e botei num 

aquário. Comecei, separei para mim, tinha uns aquários grandes como esses lá embaixo, 

uma porção, aí peguei um aquário, pus aquelas (TI). Mas, porque que separou? Não, eu 

quero levar isso aí. Está bom. Quando era um sábado que eu tinha que viajar, era um 

sábado, lá eles trabalham um sábado sim, outro não, o dia inteiro, invés de fazer o tempo 

inteiro. No sábado da viagem, eu cheguei lá de manhã, de tarde quando eu sai estava tudo 

bem, eu botei alface e tudo, no dia seguinte de manhã, tudo boiando, morto. Aí eu olhei, 

e disse: “O que que é isso? Morreu?” Diz a chefe do laboratório: “Isso é o seu muchacho 

aí que veio aí de noite, deve ter trocado a água e tal”. Eu digo: “Mas, só do meu?” (risos) 

Eu estava cuidando, não precisava ele mexer, eu estava cuidando, só o meu que trocou 

água?” “Não, esse muchacho é louco, não sei o que”. Bom, aí tinha um outro aquário, 

vamos ver, tinha posto as plantas e tinha filhotinhos que estava no meio da raiz, aquela 

raiz, olha, leva o filhotinho e cresce lá. Aí peguei uma colherzinha perfurada e um frasco 

e comecei a catar lá. Eu catei uns vinte, eu estou catando, veio essa médica, chorou, que... 

“Professor, para que o senhor está pegando?” “Eu quero levar”. “Não vão deixar”. “E 

como?” “No aeroporto eles não deixam passar”. Eu digo: “Está bem’. Aí levei para o 

hotel, para a casa onde me hospedava. Cheguei lá, peguei papel de filtro porque não tinha 

as coisas, papel de filtro pequeno e botei, molhei bem, botei o bichinho lá dentro... 

 

MR – Para não morrer, não é? 
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WL - Deixei lá em cima, botei dentro de um envelopezinho plástico, tudo ficou durinho 

assim, e eu nesse tempo eu usava, tinha um frasco de aspirina, eu peguei tirei esse frasco 

assim, ficou opaco, eu tirei, botei aquilo no fundo, e taquei aspirina em cima e botei na 

bagagem, botei numa malinha de mão (risos). Bom, quando eu chego, vou para o 

aeroporto, o motorista ficou meu amigo e me pegou na casa, eu morei numa casa que eles 

tomaram dos ricos, sabe? Num quarto, morei e aí então fui para o aeroporto, eu tinha duas 

malas, uma maior, outra menor. O motorista pegou minha mala maior e assim na frente 

do aeroporto tinha um portão, as portas de entrada, tinha uns guardas lá. Quando ele sai 

carregando a minha mala e eu com a minha, aí o guarda: “Hei! Não pode, não pode isso”. 

Eu: “O que?” Aí o rapaz: “O que que é?” “Não pode levar a mala de gringo”, assim 

mesmo, aí falou lá em espanhol, “A mala de gringo, não pode”, (TI). Ele disse, “Não”. 

Pegou e foi levando, chegou e me deixou no balcão onde tinha que pegar, fazer lá a 

vistoria. E conversou um pouquinho e foi embora. Eu cheguei cedinho, não tinha mais 

ninguém. Aí tinha duas mulheres fardadas, soldadas, que é para atender. Um balcão baixo 

assim, aí eu botei a mala lá, a maleta, essa coisinha de mão e estava com uma capa de 

chuva. Elas pediram para tirar a capa, meteram a mão no bolso da capa e marcaram lá no 

computador, pelo meu número, o passaporte lá olharam, eu vi escrito: “convidado do 

governo, invitado del gobierno”. Mas, mesmo assim pegaram as minhas coisas, abriram, 

“pá”, em cima daquilo, coisa por coisa, tudo, revistando peça por peça. Quando chegou 

na minha malinha, aquela sacola de mão onde tinha o frasco de... 

 

AB – De aspirina. 

 

WL – “Isso aqui?” Eu digo: “Para el carazón essa aspirina”. (risos) Olhou (risos)... “Tem 

milhares ali”, jogou fora (risos). Mas, num congresso que houve no Chile ano passado, a 

Silvana foi, aí encontraram essas duas, essas duas: “Ele levou os caramujos”. Chegou lá, 

não chegou? Eu digo: “Não sei”. “Não, ele levou, ele levou”, ele passou, passou na 

alfândega. Quer dizer, elas sabem porque se eles tivessem me pegado, ele ia em cima 

delas... 

 

AB – É, elas iam ter que responder como que saiu de lá e tal. Essas histórias é que são o 

máximo. 

 

WL – Agora, eu recebo correspondências, às vezes é assim: eu nunca respondi uma, eu 

recebi uma carta de Cuba, de Cuba, é da Venezuela, é da Colômbia, quer dizer, quando 

vai um sujeito lá, que viaja, um visitante, pegam e dão para ele, ele chega na terra dele. 

 

AB – E mostra. 

 

WL – Mostra, uma coisa incrível... 

 

MR – Ah! 

 

WL – Quando eu estava lá em julho, em julho isso, em 1984, em 1986, em 1986. Eu 

estava lá em julho de 1986, um dia entrou um sujeito com uma bandeja com umas coisas 

e umas cartas, no escritório, no laboratório. E a chefe pegou, a Glória, pegou aquelas 

coisas, eu vi uma carta verde e amarela, carta comprida, num envelope comprido verde 

amarelo, eu digo: “Deve ser do Brasil”. Ela pegou aquilo e eu notei que ela não abriu a 
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coisa, já veio aberta, a carta já veio aberta. Ela só pegou, meteu a mão, tirou a carta e leu 

e disse: “O senhor conhece essa pessoa aqui?” O Otávio Pieri. Eu digo: “É meu colega lá 

de Manguinhos”. Ele estava pedindo uns caramujos para ela, claro, que ele nunca teve. 

Então eu olhei a carta, estávamos em julho, a carta era de outubro do ano anterior, quer 

dizer, fica lá no gabinete do diretor, ele... 

 

AB – Lê, depois passa com tudo... 

 

WL - E não dá bola, passa... 

 

AB – Nossa mãe! 

 

WL – Porque são nove meses, não é? É uma gestação. Fica uma carta nove meses. E a 

pessoa está acostumada, acostumada. O carro entra e sai, toda vez é revistado. Qual é? 

Qual é? Não sei o que para o vigia. Tem que sair do carro, ele entra e revista tudo, como 

fizeram aqui, eu deixei a vice-presidência por isso, um dia em chego, o Vinícius viajou, 

e às vezes ficava eu como presidente, dessa vez ficou o Guilardo, ele viajou, conversou 

com a gente, acertou uma porção de coisa, quando chega no dia seguinte da viagem dele, 

quando chego aqui, no escritório do lado, está lá uma portaria, para revistar os carros: 

“Devido ao ambiente do campus é perigoso para a saúde e mesmo para a vida”, quer 

dizer, risco de saúde é vida para quem trabalha aqui dentro, então, não sei o que, 

considerações tais, “resolve: a partir daqui a três dias começa a revistar os carros que, vai 

ser aleatória, de três em três”... Eu vi: “Que coisa é essa? A gente está aqui trabalhando, 

vai ser revistado?” Aquilo me deu uma indignação, aí telefonei para o Guilardo. 

“Guilardo, qual é o negócio da revista?” Guilardo disse: “Revista? Não é com você?” Eu 

digo: “Como?” Pensou que era as Memórias e eu cuidava da Memórias... É as Memórias? 

Eu digo: “Não, olha, revistar, é meter a mão no bolso, virar do avesso, vê se você está 

roubando” (risos). “Que isso? Que isso?” Não tinha ido para lá, por engano botaram na 

minha mesa para daí a três dias começar. Bom, como ele era o presidente, o que é que eu 

fiz? Sentei, “senhor presidente, tendo em vista isso assim, assim, essa portaria tal, tal, tal, 

eu indago: primeiro, já se fez o cálculo das despesas extras para risco de saúde e de vida? 

Por que tem que pagar um tanto por cento a toda comunidade, por que o negócio é assim, 

o ambiente do campus arriscaria a vida e saúde e mesmo a vida, risco de vida, o aumento 

que isso possa, se já foi calculado; segundo, não sei o que, não sei o que, digo então: 

“Tendo em vista essas considerações, revistar e tal, eu, como a minha função de vice-

presidente de pesquisa é procurar atrair para a instituição pesquisadores de notória 

categoria, não sei o que, não sei o que, fiz um negócio floreado e  estão dizendo... no fim 

eu dizia assim: não me sinto em condições de convidar gente qualificada para vir aqui ser 

tratado como delinqüente em potencial, nessas condições a partir desse momento, não sou 

mais vice-presidente de pesquisa”. Aí chamei a secretária, que eu dava expediente aqui 

em cima e lá embaixo, mas eu estava aqui em cima, aí eu chamei a secretária: “Bate esse 

ofício”. Aí ela foi bater o ofício e passou o tempo e não vinha o ofício. Como é, o ofício? 

Eu queria mandar logo. Aí ela estava era avisando o pessoal, daí há pouco estava o 

Guilardo, o Morel... 

 

AB – (risos) 

 

WL – Schatzmayr. Que isso? Que isso? Eu digo... 
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AB – Eu não assinei ainda! 

 

WL – Pois, é. O que é que... eu vou me submeter a isso? Eu sou a pessoa que tem que 

lidar com os pesquisadores, aí lidava administrativamente, mas cientificamente, vou 

chamar um sujeito de qualidade para vir aqui ser revistado? Não, não fico. Aí já estava 

telefonando para Brasília, porque de Brasília eles não me deixavam sair, queriam que eu 

ficasse. Tanto que o tempo que, aí eles não me deram demissão, eles me deram um tempo, 

sei lá, tem uma história da lei que a gente vai passear no fim de tantos anos e ganhando, 

e me pagaram... 

 

AB – É uma licença prêmio? 

 

WL – É. Mas, aí já tinha me desligado. Telefonamos para lá, vou voltar, aí falei logo, 

telefonei para essa firma de transporte para bagagem, ia embora, não ia esperar nem ele 

voltar... “Não, o que que é isso? Que isso?” Então eles diziam assim, o Morel e os outros: 

“Escuta, você veio para cá e porque, para dar também a sua contribuição, o que que vão 

dizer?” O sujeito larga Brasília para vir para cá e não agüenta, quer dizer, alguma coisa 

errada tem. “Aí, não espera aí e tal". Aí quando ele chegou, aí eu também não ia sair 

assim... o pessoal me segurando, aí quando ele voltou, estava lá a minha demissão, ele 

mandou saber se era para valer. Eu digo: “É para valer”. Então, eu pedi a ele que 

encaminhasse ao ministro porque o ministro que tinha que assinar a minha demissão, quer 

dizer, ele que me nomeou, era o ministro. Aí então ele me chamou, me chamou. Eu digo: 

“Não, o senhor encaminha, está decidido, não sou mais vice-presidente, agora não sou 

mais nada aqui”. “Não, não faça isso”. Aí eu falei umas coisas, aí a gente vê como as 

pessoas são. Ele era um sujeito autoritário ali, e xingava mesmo, eu vi xingar gente. “Eu 

sou o presidente!” Eu... Puxa!...  

 

AB – O Vinícius da Fonseca. 

 

WL – É, e um dia, bom aí eu: “Dr. Vinícius, o senhor já imaginou, uma doutora Brandão, 

o fulano, esses grandes nomes, um Travassos sendo revistado?” E ele foi baixando a vista 

e ficou olhando o joelho. Eu fiquei, eu achei até engraçado, parecia até um menino, já era 

um homem, os luminares que trabalham aqui, então o senhor considera que essa gente 

que está aqui trabalhando, tudo é moleque?” Imaginei, eu fico pensando, o Chagas, Carlos 

Chagas, o Aragão, quando eram assistentes do Oswaldo Cruz sendo revistados aqui 

dentro!” Ele foi: “Não, não, isso aí, sabe o que é? É esse coronel que me fez isso, porque 

estavam roubando muito material de construção por aí, coisas que podiam ser evitadas”. 

Eu digo: “Então é o coronel que dá as ordens da ética da instituição, o senhor como 

presidente não filtra essas coisas?” “Não, isso aí, não vai ser revistado ninguém”. Eu digo: 

“Então o senhor baixa um ato dizendo que não vai ser revistado”. “Não, isso aí também 

não, não exija porque... mas, não vai ser revistado ninguém e o senhor não precisa ir 

embora, não”. Eu digo: “Não, eu não vou ficar aqui”. “Não precisa, o senhor faz o 

seguinte: o senhor fica aqui, porque os colegas estão todos”, a turma estava atazanando... 

 

AB – Atazanando (riso). 

 

WL – “O senhor escreve assim um boletinzinho, um papel dizendo que quer ficar, que 

fica, que fica. Eu lhe dou o cargo mais alto” (risos). Bom, aí a turma vinha: “Não, não faz 
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isso...” Fiz lá um ofício dizendo que concordaria em ficar como pesquisador. Ele me 

botou como titular lá em cima... 

 

AB – Aí foi quando o senhor entrou como pesquisador titular. 

 

WL – Aí então ele me nomeou. O engraçado que o papel que foi para o ministério e o 

ministro escreveu uma carta se solidarizando comigo, não é? Eu nunca mostrei isso para 

ele porque era chato, ele tinha que pedir demissão. Eu tenho aí a carta do ministro se 

solidarizando porque é claro fica aí revistando, e realmente nunca revistaram. Agora, anos 

depois eu estou aqui, chega um abaixo-assinado pedindo para revistar pesquisadores 

porque roubaram um pneu não sei de quem... 

 

MR – É, é. 

 

AB – É, é, eu lembro. Uns dois ou três anos roubaram umas coisas 

 

WL – Aí os pesquisadores, eu digo “Esse pessoal sem vergonha, eu não assino isso e 

quem quiser que seja revistado, a mim não revista porque se me revistar eu...” no fim para 

evitar história, eu tinha um carro que apertava lá e abria a mala. Abre a mala, o sujeito 

abria, eu parava, o sujeito vinha, eu abria a mala, não tinha nada, ele olhava, fecha a mala 

porque o carro só abria. O sujeito saiu, eu digo: “Não, vai fechar a mala, eu não saia de 

lá para fechar a mala.” Eu digo: “Bom, eu já não sou eu, eles querem, não vou brigar com 

isso, criar caso, eles estão querendo ser humilhados, que sejam”. Depois passou, isso aí 

acabou... 

 

AB – É acabou acabando.  

 

MR – É, eu tenho um compromisso, já me ligaram duas vezes... 

 

AB – Das coleções assim que eu vou, só para fechar a entrevista, eu queria perguntar uma 

coisa para o senhor. O senhor sente assim que para comunidade, para área da Biologia, 

reconhecem assim o papel delas, a importância delas? Tem estímulo para se cuidar das 

coleções? Para se ter e não só pensando na malacológica não... 

 

WL – Nas outras. 

 

AB – Pensando como um todo. Essa questão toda da Biologia genética, dos estudos com 

a genética, isso está criando um certo problema para as coleções? 

 

WL – Mas, como... 

 

AB – Para o lugar delas? Para apoio para elas existirem? 

 

WL – Bom... 

 

AB – Pessoas que se interessem, quer dizer, há quem vá continuar essas coleções? E tem 

esse... 
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WL – Bom, isso eu não sei, ouviu, porque houve um tempo que queriam tirar daqui, 

mandar embora tudo para o Museu Nacional porque, mas, isso porque o pessoal que 

trabalha com as coleções é um pessoal medíocre. Então eu cheguei a escrever uma vez 

num despacho aí, um documento, dizendo: “Aqui temos, não digo de onde, uma coleção, 

temos, em vez de termos um grupo de pesquisadores valorizando uma coleção, nós temos 

uma coleção valorizando um grupo de pesquisadores porque o nível, o sujeito chega aí 

pega um bicho, tem um risquinho aqui naquela espécie, não tem um estudo de bicho vivo, 

é tudo morto, tudo conservado, e eu quero ver o bicho vivo, como é que funciona e 

também aquilo que eu documento., Então mas é uma tradição, todas as instituições que 

fazem esse tipo de trabalho, zoologia, sistemática, tem que ter uma coleção que é a 

referência, para comparar. E nos grandes institutos é livre para a comunidade, essa pode 

ser, eu saindo daqui, eu morrendo, pode abrir à vontade, eu não seguro ela assim, quer 

dizer, eu não mantenho assim por egoísmo, é porque é um compromisso... 

 

AB – Um compromisso com os estudos. 

 

WL – Por exemplo, quando eu estava viajando, nessas viagens, passei lá em Porto Rico, 

tinha lá um grupo forte, esquistossomose, uma turma muito boa. E o diretor lá do Instituto 

Americano de Pesquisa me dizia: “O senhor tem uma responsabilidade, dizia assim para 

mim, o senhor tem uma responsabilidade”. Então me facilitava tudo para eu fazer esse 

estudo de resolver esse problema. Já que me pagaram para eu coletar, eu não posso pegar 

isso tudo e publicar de uma vez, tem que ir devagar... 

 

AB – Tem que estudar. 

 

WL - Um trabalho, outro trabalho então eu me sinto assim. Fui pago e credenciado para 

isso, eu tenho uma obrigação. Agora se eu entrego isso para uma pessoa que aparece aí e 

que no fim vai estragar o material, como aconteceu aqui, e não resolve, não publica nada 

ou então publica um negócio que não resolve, é isso, agora depois, pode. Porque eu cedo 

às vezes coisas que já foram estudadas, me pedem, eu... Por exemplo, tem um Bonder lá 

na Austrália que é um grande pesquisador, ele fez um catatau assim sobre uma revisão 

global, então ele me escreveu esse ano ainda, no começo do ano. Me escreveu dizendo 

assim: “Eu estou fazendo uma revisão filogênica, da filogenia de todo grupo desses 

moluscos, não só planorbídeos, como outros”. Então criou um gênero novo, não sei o que, 

não sei o que. Então ele me dizia: “Eu me baseio em medidas e em anatomia, os seus 

trabalhos essas figuras não precisam de ter o bicho porque está tudo tão bem desenhado, 

tudo que eu preciso está lá. Agora tem um que esse como eu vou criar um grupo novo 

incluindo essa espécie como padrão...” 

 

AB – Ele precisava do... 

 

WL – “Ele precisava do bicho vivo, quer dizer, do bicho inteiro para poder ver outras 

coisas que eu não vejo: sistema nervoso, por exemplo, sistema digestivo, é tudo parecido, 

tem gente que liga”.  Ele então do que depende do que eu faço, não precisa, me baseio 

nas suas figuras. É um bicho que eu peguei lá no Estreito de Magalhães, quer dizer, foi a 

primeira viagem do (TI), antes eu fui lá no lugar, peguei o bicho. Até aquela menina lá 

Virgínia fez um artigo que me mandou para ver se estava certo sobre essa vida, que 

também foi uma aventura danada. Então eu peguei o bicho e só tinha um exemplar no 

Museu Britânico quebrado. Eles me mandaram em dois pedaços, eu fiz, o desenhista 
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copiou e eu não tive coragem de emendar para não estragar, então, eu digo, o trabalho é 

uma coisa muito preciosa, a viagem do (TI), que você pegou lá, descreveu a espécie, só 

tinha esse no Museu. Eu mandei dez exemplares para eles... Olha, você está abrindo o 

Museu para mim. Então, ele me disse assim que esse bicho só tem o seu trabalho na 

anatomia, mas eu tenho que ver umas coisas que você não, não interessa a você, vê se me 

manda aí uns exemplares. Eu mandei meia dúzia de exemplares para ele... Aí, mas eu 

tenho muito ainda, mandei para ele porque aí ele vai usar direito. Ele já publicou lá a 

revisão dele na Inglaterra, um catatau revendo tudo, está lá o meu bicho. Então, assim 

está certo, eu mando às vezes para várias pessoas, mas que têm categoria que não vão 

brincar. 

 

AB – A troca pela continuidade da qualidade. 

 

WL – É, pois, é. 

 

AB – Está ótimo. A gente quer só agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de 

conversar com a gente. 

 

WL – É um prazer. 

 

AB – Está, fica o agradecimento. Foi um prazer.  

 

 


